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WOORD VOORAF 

door Prof. Dr. H.C. Kuiler 

In het kader van de serie themanummers van dit Tijdschrift heeft de redactie het 
wenselijk geacht een nummer geheel te wijden aan de ontwikkeling van verkeer en 
vervoer in België. Deze keus is zeker niet toevallig: meer dan enig ander Europees 
land hebben België en Nederland een vervoersfunctie te verrichten ten behoeve van het 
continentale achterland, maar ook t.a.v. het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. 

De Deltahavens vormen in de ware zin van het woord voor vele produkten de 
"poort van Europa" en daarop aansluitend is er een taak weggelegd voor alle mid
delen van inland transport: binnenvaart, vrachtauto, spoor, pijpleiding en, zij het in 
bescheidener mate, het vliegtuig. De gevolgen van deze situatie zijn op velerlei ge
bied merkbaar. 

Geintegreerde wereldhavens, grote transitostromen, veel vrachtautovervoer, con-
tainertreinen naar het achterland en niet te vergeten de zeer omvangrijke binnen
vaart met de meest moderne technieken over een aangepaste en moderne infra
structuur als de Rijn-Scheldeverbinding. De betalingsbalansen van beide landen 
weerspiegelen deze structuur: de vervoersbalans is positief of ten minste in even
wicht, hetgeen van andere landen van Europa bepaald niet gezegd kan worden. In 
verkeer en vervoer vinden in beide landen velen werk, terwijl de bijdrage tot het 
nationaal inkomen groter is dan elders. 

Redenen genoeg dus om op uitgebreide schaal aandacht aan het Belgische vervoer 
te schenken en wel in al zijn geledingen. Daarbij zal aan de ene kant uiteraard het 
accent zwaar vallen op de internationale betekenis van dit vervoer, doch aan de 
andere kant mag men niet vergeten, dat België ook een belangrijk industrieland is, 
waardoor vrij omvangrijke binnenlandse vervoerstromen worden opgeroepen en 
wel op een zelfde infrastructuur, waarop de internationale stromen zich afwikkelen. 
De industrie- en havencentra vormen rond zich ook omvangrijke woongebieden. 
Brussel is een administratief centrum en heeft een Europese functie als vestigings
plaats voor de hoofdzetel van nationale en internationale ondernemingen. Uit dit 
alles is een eigen problematiek ontstaan ten aanzien van het personenvervoer: locaal, 
regionaal en internationaal. Alle huidige problemen van het personenvervoer ervaart 
België dus ook in sterke mate. 

Alles tezamen is er een land in het geding, dat op een relatief klein grondgebied met 
een sterke industrialisatie en vele krachtige bevolkingscentra en een belangrijke 
havenfunctie met vele internationale relaties heeft te zorgen, dat de met dit alles ge
paard gaande vervoersstromen van goederen en personen zo doelmatig mogelijk 
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worden afgewikkeld. Dat is zonder meer een voorwaarde voor de nationale wel
vaart. Een omvangrijk infrastructuurvraagstuk voor de overheid gaat daarmede uiter
aard gepaard. Op dat gebied zijn vaak spectaculaire oplossingen gevonden. 

Probleemloos is de situatie echter niet. Wij behoeven daarbij slechts te denken aan 
de de Europese vervoerspolitiek, welke nauwelijks van de grond is gekomen, maar 
juist daardoor voor een internationaal opererend vervoersbedrijfsleven vele belem
meringen in de weg legt. In dit opzicht zouden de verhoudingen in de Benelux, 
welke overigens ook nog niet ideaal zijn, tot voorbeeld kunnen strekken. De inter
modale concurrentie heeft in de internationale overeenkomsten in het algemeen nog 
te weinig een goede vormgeving gekregen. 

Dan zijn er ook nog de problemen, welke rechtstreeks uit het bedrijfsleven zelf voor
komen. Wij behoeven slechts aan de binnenvaart te denken. Evenals in Nederland is 
deze tak van vervoer te lang in een restrictief kader gehouden. 

Op een goed moment komt er verzet uit het bedrijfsleven zelf, een verzet dat oplos
singen des te moeilijker maakt, doordat het enerzijds bij het zoeken naar oplossingen 
in strijd komt met internationale overeenkomsten en anderzijds tot een permanent 
vervoersverlies aanleiding geeft, dat het probleem van de overcapaciteiten alleen 
maar des te moeilijker oplosbaar maakt. 

En bij dit alles voegen zich dan de problemen van het personenvervoer, waarvan de 
moeilijkheden zich vooral toespitsen op de stedelijke toppen in het vervoer. De 
ideale oplossing heeft men nog nergens gevonden. 

België tracht in enkele grote steden de vraagstukken, in eerste instantie met een pre-
metro aan te pakken. Zal dit perspectief bieden? 

De havenproblematiek in zijn relatie met het inlandtransport sluit de rij. Antwerpen 
is ver aan de Schelde gelegen, waardoor de zeer grote schepen van het heden er niet 
kunnen komen. Een land als België met een sterk ontwikkelde Europese achterland-
functie heeft niettemin behoefte ook hiervoor een oplossing te vinden. Een diepzee
haven aan de kust of op een eiland voor de kust is een gedachte, waarmede gespeeld 
wordt. Maar zal dat sociaal-economisch nog rendabel zijn en hoe moet technisch en 
tariefmatig het inlandtransport daarop aansluiten? 

Zijn zulke oplossingen aanvaardbaar binnen de eigen Belgische souvereiniteit of pre
fereert men overleg en samenwerking met andere diepzeehavens als Rotterdam en 
Le Havre? Het zijn vragen die rijzen, maar waarop het antwoord alleen te vinden zal 
zijn door een synthese van economische studie, een geest van Europese verantwoor
delijkheid en vooral van wijsheid om die weg te gaan welke voor de toekomstige 
generatie de beste kansen zal bieden. 
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Hoe zijn al deze problemen nu verwerkt in het Plan 1976 - 1980, dat men heeft op
gesteld en welke beleidsalternatieven kent dit plan, resp. welke alternatieven ver
dienen uit een oogpunt van welvaart en welzijn, van synthese der intermodale concur
rentie, van een samengaan van binnenlands en internationaal vervoer, de voorkeur? 

Zonder twijfel doet zich voor de vervoers- en haveneconoom een boeiend terrein 
van studie voor. De redactie heeft gepoogd met dit nummer de hiervoor gesignaleer
de vraagstukken dieper te doorgronden en in brede kring bekendheid te geven. 
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T E N G E L E I D E 

door Prof. Jr. J. Vrebos, 
Secretaris-Generaal Ministerie van Verkeerswezen 

Het Belgisch vervoerwezen in een Nederlands tijdschrift van Vervoerseconomie wil
len voorstellen betekent zoveel als opnoemen welke de punten zijn van overeen
komst met het Nederlands systeem maar ook aangeven waar zekere structuurver
schillen optreden. 

Zonder twijfel zijn de infrastructuurproblemen reeds grondig verschillend van 
elkaar. België heeft sinds 1835, het startjaar van de spoorwegen op het vasteland, 
een zeer uitgesproken spoorweggerichtheid bewaard. 

Van de 5.000 km spoorwegen die op een bepaald ogenblik van de geschiedenis wer
den bereikt, heeft België er 4.000 in bedrijf gehouden, hetgeen in kilometer spoor 
per vierkante kilometer oppervlakte de grootste dichtheid ter wereld oplevert. 
Hierop wordt een verkeersomzet gerealiseerd die gevoelig hoger ligt dan in Neder
land: ongeveer 9 miljard reizigerskm en evenveel tonkm. in de welvaartsjaren van 
vóór 1975 althans. 

Maar het Belgisch spoorwegnet, dat door een nationale maatschappij (de N.M.B.S.) 
wordt geëxploiteerd, is niet de enige om records te vestigen. 
Reeds vóór onze tijdrekening werd België doorkruist door een dicht net van Ro
meinse heirbanen die de legioenen van Julius Cesar moesten toelaten de weerspan
nige volksstammen beter te domineren. Uit die tijd is de zorg overgebleven over een 
25.352 km groot net van gewone wegen dat ons grondgebied doorkruist en het met
een een tweede wereldrecord bezorgt: dat van de wegdichtheid per vierkante kilo
meter. 

Dit is nog niet de laatste eervolle vermelding. 
Hoewel het programma voor de bouw van autowegen vrij laat op gang kwam, kon 
het investeringsritme door de Staat en de parastatalen de laatste 20 jaar zodanig 
worden opgedreven dat aan de vereisten van de "Verklaring over de grote inter
nationale verkeerswegen" die in het kader van de E.E.G. te Genève was opgesteld, 
kon worden voldaan. 
Zo neemt België ook op dit gebied een plaats in onder de best bedeelden. 

Helaas heeft België niet het geluk te beschikken over een net van natuurlijke water
wegen dat even uitgestrekt is als in Nederland. 
Daarom is een net van kunstmatige waterwegen aangelegd, dat eens te meer ieder
een zal benijden. 
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Deze verschillende netten bedienen het achterland van goed uitgeruste havens, waar
van Antwerpen tot voor enkele jaren nog bij de drie grootste ter wereld werd ge
rangschikt. 
Maar de specialisatie in de scheepvaart en vooral de groeiende scheepstonnemaat 
hebben een meegaande ontwikkeling van het verkeer in vergelijking met de andere 
dichter bij de zee gelegen havens eerder verhinderd. 
Dit belet niet dat de Belgische havens een wereldreputatie handhaven dank zij de 
snelheid en de kwaliteit van de goederenbehandeling. 

De luchthavenuitrusting is zeker bescheiden vergeleken met deze van bepaalde na
buurlanden, doch het aantal centra met commerciële exploitatie is op zichzelf 
eveneens een record. 

Dit ganse infrastructuurpotentieel wordt echter niet tot het maximum van zijn mo
gelijkheden benut. 
Zoals alle kleine landen lijdt België aan een dubbele handicap: deze van de korte af
standen in het binnenlands vervoer en deze van de verstoring van het internationaal 
transport door de onmiddellijke nabijheid van de grensposten. 

De eerste handicap betekent dat voor een welbepaalde vervoerprestatie de eindlas-
ten in verhouding tot de kosten van de verplaatsing zelf zeer belangrijk zijn. Zo het 
betrekkelijk eenvoudig is deze evenredige kosten te verminderen wordt het echter 
bijzonder moeilijk de eindiasten op een aanvaardbaar niveau te houden, vooral in
dien de steeds zwaardere personeelskosten bijna volledig moeten worden ingecal
culeerd, zoals dit bij de spoorwegexploitatie het geval is. 

Het tweede punt, dit van de grensoverschrijdingen, brengt vrij zware administratieve 
lasten mee en vooral tijdverlies waarbij echter de voornaamste kostprijselementen 
blijven doorlopen. 

Vandaar de moeilijkheid voor de Belgische wegvervoerders om met hun materieel 
vervoerprestaties te bereiken die toelaten de jaarlijkse lasten te verminderen die 
zwaar doorwegen op hun exploitatie. 

Paradoxaal genoeg echter, — en hier delen de Nederlandse en Belgische vervoerders 
hetzelfde standpunt, — laat het vervoer zich minder en minder binnen de grenzen 
opsluiten. 

De grensbarrières worden immers stapsgewijs opengemaakt, vooral binnen de Ge
meenschappelijke Markt, en anderzijds nemen de havenactiviteiten voortdurend in 
betekenis toe. 
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Ongeveer 85%van het spoorwegverkeer 
65% van het vervoer te water en 
35% van het wegvervoer (distributie uitgezonderd) behoren tot het inter

nationaal vervoer, maar de verdeling van dit pakket tussen de vervoermiddelen in 
Nederland en België is helemaal niet gelijk. Inderdaad behoudt de spoorweg er een 
belangrijk deel van dit vervoer, maar de weg en vooral de binnenvaart bereiken 
geenszins het niveau van hun Nederlands equivalent. 

In de opvatting van het gemeenschappelijk vervoerbeleid van de E.E.G. komen deze 
verschillen van tijd tot tijd tot uiting, maar zij hinderen de Beneluxlanden toch niet 
in hun poging om van hun machtige buurlanden een liberalisatie te bekomen die ab
soluut nodig is om een voldoende hoge benuttiging van voertuigen en binnenschepen 
te bereiken en de kostprijzen competitief te kunnen houden. 

Wat er ook van zij , de Benelux-vervoerders hebben hun buren steeds het goede voor
beeld getoond van organisatie en opvatting van de vrijheid. 
Voor het wegvervoer is de eerste fase van een drieledige liberalisatie die betrekking 
heeft op het internationaal transport sedert 1961 volledig doorgevoerd. 
De tweede fase die slaat op het vervoer naar derde landen bij vertrek vanuit gelijk 
welk partnerland, is reeds ten dele verwezenlijkt. 

Men heeft internationale tarieven ingevoerd die beter bestudeerd en beter gecon
troleerd zijn dan gelijk waar. De organisatie van de binnenscheepvaart is er uiter
mate vrij; de deelname van de Nederlandse vervoerders aan de Belgische markt of 
bij vertrek uit België is zeer hoog. Een zekere samenwerking begint zich af te teke
nen voor de havenactiviteiten: er is reeds een doorlopende uitwisseling van infor
matie. 

De zwakke plek in de samenwerking situeert zich echter op het vlak van het lucht
vervoer waar de pogingen tot toenadering stranden op de rendabiliteitsmoeilijk-
heden in België, die voortspruiten uit een te late heraanpak van de Belgische lucht-
vaartpolitiek die eertijds sterk op haar oude kolonie was afgestemd. 

Laten wij hopen dat het geheel van de inspanningen tot integratie en samenwerking 
van de Beneluxlanden meer en meer een voorbeeld mag zijn voor de andere landen 
zodat de Europese vervoereconomie er opmerkelijk zou door verbeterd worden. 
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HET WEGVERVOER IN BELGIË 

door Prof. Dr. G. Blauwens 
Universitaire Faculteiten van Sint Ignatius te Antwerpen 

Het wegvervoer in België bezit enkele belangrijke eigenschappen waarop men de 
aandacht moet vestigen als men een getrouw beeld van de sector wil ophangen. 
Deze karakteristieken bespreken wij in paragraaf 1. Aan de capaciteit en de capaci
teitsbenutting is paragraaf 2 gewijd. Paragraaf 3 behandelt zeer bondig de toekomst
perspectieven. 

1. Algemene kenmerken van het Belgisch wegtransport. 

Het Belgisch wegvervoer vertoont een drietal opvallende karakteristieken: een snelle 
expansie, een belangrijk aandeel van het vervoer voor eigen rekening en de deelname 
van een groot aantal kleine ondernemingen. Het wel en wee van het Belgisch weg
transport is voor een groot deel op deze drie eigenschappen terug te voeren. 

l.a. Een sector in expansie. 

Indien men zich beperkt tot Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermo
gen, beliep het goederenvervoer over de weg in 1963 ongeveer 6,6 miljard tonkm. 
Tien jaar later was dit opgelopen tot ongeveer 16 miljard, wat neerkomt op een jaar
lijkse stijging met 9,3 procent. Vergeleken met een nationaal produkt dat tijdens die 
periode een jaarlijkse groeivoet van 5,1 procent vertoonde, is dit een snelle expansie. 

Deze snelle vooruitgang werd voornamelijk verwezenlijkt ten koste van de andere 
vervoerwijzen. In het totale vervoer op Belgisch grondgebied, dat jaarlijks slechts 
5,2% groeide, voerde de weg zijn aandeel op van 35% in 1963 tot 50% in 1973. 

De groei van de transportprestaties ging gepaard met een uitbreiding van het voer
tuigenpark, alhoewel niet in dezelfde mate. Tijdens het decennium 1963-1973 
steeg het totale laadvermogen met een jaargemiddelde van ongeveer 2,8%. 

Zoals in de meeste landen werd deze opmars van het wegvervoer hoofdzakelijk 
veroorzaakt door factoren aan vraagzijde: grotere voorkeur voor wegvervoer om
dat de verladers steeds meer belang hechten aan snelle levering, aan kleine voor
raden en aan minimering van de totale distributiekosten, een grotere concentratie 
ook van de produktie op hoogwaardige en afgewerkte produkten waarvoor het weg
vervoer bijzondere voordelen biedt. 
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Een expansie die getrokken wordt door vraagfactoren, moet normaal een gunstig 
effect hebben op de capaciteitsbenutting, dit in tegenstelling tot een expansie die 
geschiedt onder stuwing van het aanbod. Niettemin, zoals paragraaf 2 nader zal aan
tonen, wordt het Belgische vrachtwagenpark nog weinig gebruikt. Men kan op het 
stuk van capaciteitsbenutting moeilijkheden verwachten, wanneer de expansie van 
de laatste jaren zou stilvallen. Daarop komen wij nog terug in paragraaf 3. 

1 .b. Belangrijk aandeel van het vervoer voor eigen rekening. 

Van de totale vervoerprestaties geschiedt ca. 48% voor eigen rekening. In het inter
nationaal vervoer bedraagt dit ongeveer 35% en in het binnenlands vervoer 56%, tel
kens in tonkilometermaat. Dat is niet onaanzienlijk. 

Belangrijker nog is het aandeel in het voertuigenpark: 88% van het aantal voertui
gen of 65% van het laadvermogen dient voor het eigen vervoer, terwijl slechts 12% 
van de voertuigen, met 35% van het laadvermogen, voor rekening van derden ge
bruikt worden. 

Zoals men uit deze cijfers kan afleiden, wordt in het eigen vervoer een minder in
tensief gebruik gemaakt van de beschikbare capaciteit : 65% van het laadvermogen 
leverde slechts 48% op van de gepresteerde tonkilometers. Het grote aandeel van 
het eigen vervoer in het voertuigenpark drukt duidelijk op de totale capaciteitsbe
nutting. 

Het eigen vervoer ontsnapt ook voor een groot deel aan de transportpolitiek : het 
Belgisch systeem van capaciteitsregeling is er niet van toepassing, de minimum
lonen van de transportsector gelden er niet, tariefregelingen kunnen er uiteraard 
niet bestaan. 

I.e. Kleine ondernemingen. 

In de meeste bedrijven die voor eigen rekening vervoeren heeft het voertuigenpark 
een geringe dimensie. Dat spreekt vanzelf. Wat opvalt echter, is dat ook het beroeps
vervoer overwegend door kleine ondernemingen verricht wordt. Van de 10.623 on
dernemingen die op 1/1/76 een vergunning hadden voor wegvervoer voor reke
ning van derden, waren er 5.875 met één en 8.557 met minder dan 5 voertuigen. 
Slechts 447 ondernemingen hadden een vloot van meer dan 20 eenheden. Per on
derneming waren er gemiddeld 4,88 voertuigen, en bedroeg het laadvermogen 52 
ton. In deze statistieken telt men niet alleen vrachtwagens of trekkers maar ook 
bestelwagens en opleggers als "voertuig". Men mag dus spreken van een sector die 
hoofdzakelijk bestaat uit zeer kleine bedrijven. Wel bestaat een beperkte tendens 
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tot schaalvergroting, gezien in 1966 de gemiddelde onderneming maar 2,21 voer
tuigen bezat met een laadvermogen van amper 20 ton. 

De produktie in kleine bedrijfseenheden is een structureel kenmerk met belangrijke 
gevolgen : 

— Kleine ondernemingen kunnen zich minder diversifiëren dan grote, zowel wat 
betreft de soorten voertuigen als wat betreft de vervoersmarkten waarop zij 
actief zijn. Bijna de helft van de beroepsvervoerders houdt zich voor drie
vierden bezig met het transport van één enkele goederensoort. In grote mate 
ook zijn de kleine vervoerders afhankelijk van één klant, waarvoor zij als toe
leveringsbedrijf fungeren. Vaak brengt deze binding een machtspositie mee in 
het voordeel van de klant. 

— Kleine transportondernemingen kunnen zich weinig economisch of technisch 
studiewerk veroorloven, evenmin trouwems als verfijnde beheerstechnieken of 
een goede commerciële organisatie. Zij worden beheerd op een ambachtelijke 
manier. Dit kan gemakkelijk leiden tot zelfmoordconcurrentie, ontoereikende 
kostencalculatie, foutieve investeringen, afhankelijkheid van tussenpersonen, 
enz. 

— Een groot aantal tewerkgestelden zijn zelfstandigen ofwel echtgenote of een 
ander familielid van de ondernemer. Nauwelijks 25.000 personen zijn onder
worpen aan de sociale voorzieningen voor werknemers, terwijl men toch mag 
aannemen dat ruim 50.000 actieven in de sector werken. Uiteraard gelden 
deze cijfers niet voor het eigen vervoer, dat in de sociale statistieken niet tot 
de sector vervoer gerekend wordt en waar vermoedelijk een groter deel van de 
tewerkgestelden onder het sociaal regime van werknemer vallen. 

— Het beroepsvervoer heeft chronische financiële problemen. Ook dit is typisch 
voor kleine ondernemingen. Zij kunnen hun risico's minder spreiden en heb
ben dus met relatief grotere wisselvalligheden te maken. In hun onderhande
lingen met financiers kunnen zij in compensatie van die risico's weinig garan
ties aanbieden. Voor een rechtstreeks beroep op de publieke kapitaalmarkt 
zijn de betrokken sommen veel te klein. 

— Uiteraard vertoont de kleine onderneming een grote flexibiliteit in de aanpas
sing aan de marktomstandigheden. Zonder dit buigzaam tegemoetkomen aan 
de specifieke wensen van de klanten zou het beroepsvervoer het nog moeilij
ker kunnen opnemen tegen het eigen vervoer. Zonder de soepelheid ook om 
in slechte tijden voort te leven met netto-ontvangsten beneden de normale 
loonsom, zouden heel wat meer falingen voorkomen worden dan nu het ge
val is. 
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2. Capaciteit en capaciteitsbenutting. 

Voor het beroepsvervoer bestaat in België een vergunningsysteem, dat de onderne
mingen toelaat hun capaciteit en hun transportprestaties trapsgewijze op te voeren. 
Men begint met een regionale vergunning voor vervoer binnen een straal van 25 km, 
waarna men promoveert naar het nationaal en uiteindelijk het internationaal ver
voer. Ook de toegelaten tonnemaat wordt in fasen verhoogd, volgens vrij mecha
nische criteria. 

Het eigen vervoer daarentegen kent geen systeem van capaciteitsbeheersing. Men 
mag zonder enige beperking het park van eigen vrachtwagens uitbreiden en deze 
aanwenden ongeacht de vervoerafstanden. 

Onder die regeling was begin 1975 de totale vloot aangegroeid tot 239.000 voer
tuigen met een gezamenlijk laadvermogen van 1,2 miljoen ton. 

In deze cijfers zijn ook de laadvermogens van minder dan één ton begrepen. Om 
de capaciteitsbenutting te onderzoeken laten wij deze buiten beschouwing. Wij 
concentreren ons op de laadvermogens van één ton of meer. 

Dan blijkt dat in het beroepsvervoer het gemiddelde voertuig jaarlijks ongeveer 
50.000 km aflegt *) met een gemiddelde bezettingscoëfficiënt van 0,45 * * ) . Er 
bestaat daarbij een duidelijk onderscheid naargelang de voertuigcategorie : hoe 
zwaarder het voertuig, hoe intensiever het benut wordt. Vrachtwagens van 1 tot 
3 ton rijden gemiddeld 17.370 km per jaar. Van 3 tot 4 ton 18.650 km, van 4 
tot 7 ton 27.650 km enzovoort tot opleggers boven de 10 ton, die een jaarkilo-
metrage halen van tegen de 60.000 km. De bezettingscoëfficiënten vertonen het
zelfde beeld : 0,27 voor vrachtwagens van 1 tot 3 ton, gestaag oplopend tot 0,49 
voor de zware opleggers. 

In het vervoer voor eigen rekening ligt de capaciteitsbenutting beduidend lager, 
met een jaarkilometrage van slechts 24.000 km en een bezettingscoëfficiënt van 
0,40. 

De lage bezettingscoëfficiënt zou men daaraan kunnen toeschrijven, dat het voor
al de kleine voertuigen zijn die voor eigen rekening gebruikt worden en die, zoals 

*) In de berekening van de gemiddelde kilometrage hebben wij de voertuigen gewogen met 
hun laadvermogen. 

**) De bezettingscoëfficiënt is de verhouding (gewicht van de lading) / (laadvermogen van het 
voertuig). De gemiddelde bezettingscoëfficiënt is het gemiddelde van deze verhoudingen 
per kilometer. 
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voor het beroepsvervoer vastgesteld, uiteraard minder intensief benut worden. Deze 
opvatting wordt bevestigd als men de bezettingscoëfficiënt per afzonderlijke ge
wichtscategorie bestudeert. Dan bestaat geen belangrijk verschil meer tussen be
roeps- en eigen vervoer. 

Voor de geringere kilometrage daarentegen geldt die verontschuldiging niet : bin
nen eenzelfde gewichtscategorie blijkt vrijwel steeds dat de kilometrage in het eigen 
vervoer slechts de helft tot tweederden bedraagt van de kilometrage die de beroeps
vervoerders bereiken. De voertuigen voor eigen vervoer staan duidelijk veel meer stil 
dan het voertuigenpark dat professioneel uitgebaat wordt. 

3. Toekomstperspectieven. 

Voorspellingen maken is een delicate aangelegenheid. Toch kan men, ook zonder in 
een kristallen bol of in koffiedik te staren, enkele krachtlijnen ontwaren voor de 
toekomstige ontwikkeling in het Belgisch wegtransport. 

Het is haast onafwendbaar dat de groei van het wegvervoer aanzienlijk zal vertragen. 
In het verleden berustte de expansie op twee factoren : ten eerste de snelle produk-
tiegroei en daarmee ook een snelle groei van de vervoerbehoeften, ten tweede een 
sterke toename van het wegaandeel in het totale transportpakket. 

Welnu, de eerste factor zal duidelijk in belang afnemen : alle economische progno
ses verwachten voor het komend decenium niet alleen een sterk vertraagde groei van 
het BNP maar bovendien een concentratie van de groei in de dienstensector, die 
voor het goederenvervoer oninteressant is. 

Tevens zal de tweede factor in belang afnemen. Een marktaandeel immers kan zelfs 
puur theoretisch en in het meest extreme geval niet groter worden dan 100% . Prak
tisch zal de saturatiegrens een eind beneden 100% liggen. Tijdens de komende jaren 
zal het marktaandeel van de weg dus min of meer tot stilstand komen. De laatste ja
ren trouwens is de stijging niet erg groot meer geweest. Een recente staking in de 
binnenvaart heeft nog wel even in de kaart van het wegvervoer gespeeld, maar men 
kan niet rekenen op de herhaling van zulke gebeurtenissen. 

Het gecombineerde effect van een vertraagde produktiegroei en van stagnatie van 
het marktaandeel is niet moeilijk te raden : het wegvervoer staat voor een zeer 
sterke vermindering van zijn jaarlijkse groeivoet. 

Dit kan moeilijk anders dan nadelige gevolgen meebrengen voor de capaciteits
benutting, die zelfs na jaren van uitzonderlijke groei eerder middelmatig te noe
men is in het beroepsvervoer en ronduit slecht in het vervoer voor eigen rekening. 
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Vooral in het beroepsvervoer moet men verwachten dat de groei van de capaciteit 
minder drastisch zal teruglopen dan de groei van de vraag, de investeerders zijn er 
minder rechtstreeks geihformeerd over de behoeftenontwikkeling dan in het eigen 
vervoer, zij overzien als kleine ondernemers slechts een gering deel van de markt en 
zij zullen gemakkelijk de behoeften voorbijhollen, althans onder een mechanisch 
toegepast vergunningensysteem waarin de groei ingebouwd is. Een onverminderd 
verder groeien van het aanbod terwijl het groeitempo van de vraag sterk afneemt, is 
niet denkbeeldig. Dit is zeker een punt waarover men zich zorgen kan maken. 

Een tweede gevaar of tenminste een tweede uitdaging kan voortvloeien uit een ver
dere liberalisatie van de internationale mededinging in de Euromarkt. Kleine onder
nemingen zijn vaak gehandicapt in zulk integratieproces. Schaalvergroting en ratio
nalisatie zullen nodig zijn om op deze uitdaging te antwoorden. 

Een verdere Europese integratie houdt anderzijds minstens zoveel beloften in als 
risico's. Men mag niet vergeten dat de Euromarkthandel voor een groot deel over 
land geschiedt en, vooral wat een centraal gelegen gebied als de Benelux betreft, op 
relatief korte afstanden. Het wegvervoer heeft zeker belang bij de ontwikkeling van 
deze handelsstromen. 

Over het algemeen trouwens biedt het internationaal transport nog heel wat moge
lijkheden voor de Belgische wegvervoerders. Zij hebben op niet onaardige wijze 
deelgenomen aan het sterk gestegen vervoer naar het Midden-Oosten, na de ener
giecrisis en de importexplosie in de petroleumlanden. Nieuwe beloften biedt het 
vervoer naar het Oostblok. Maar ook hier zal internationale harmonisatie van de 
concurrentievoorwaarden nodig zijn en zullen de Belgische vervoerders een inspan
ning moeten doen voor rationalisatie en schaalvergroting. 
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ALGEMENE TOESTAND OP GEBIED VAN VERVOERCAPACITEIT 
EN VERVOERSTROMEN INZAKE SPOORWEGEN 

door F. de Haeck 
Handelsdirecteur van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

In 1926 — nu een halve eeuw geleden - werd aan de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, opgericht bij de wet van 23 jul i 1926, het beheer en de ex
ploitatie toevertrouwd van het Belgisch Staatsspoorwegnet voor een duur van 75 
jaar. 

De N.M.B.S. werd aldus, meer bepaald met ingang van 1 september 1926, de erf
gename van bijna honderd jaar spoorweggeschiedenis en spoorwegontwikkeling in 
België. 

A. - DE SPOORWEG EN DE VERVOERMARKT. 

1. Specifieke kenmerken van de N.M.B.S.-opdracht. 
Omdat zij in sterke mate bepalend is geweest voor de huidige toestand op het ge
bied van spoorwegvervoer, is het van belang van meet af aan te stellen dat de her
structurering van het spoorwegbeleid doorgevoerd in 1926 maar doorgang heeft 
gevonden in wel bepaalde omstandigheden en voorwaarden. Deze zijn in hoofd
zaak de volgende: 

1) De Belgische Staat is eigenaar gebleven van de ganse spoorwegapparatuur, 
terwijl aan de N.M.B.S. enkel de opdracht van exploitant werd toebedeeld. 
Dit aspect wordt op duidelijke wijze geïllustreerd door het kapitaal van de 
Maatschappij : 11 miljard Belgische frank (B.F.), een vrij bescheiden bedrag 
in vergelijking met de werkelijke vervangingswaarde van het net die thans op 
meer dan 400 miljard BF wordt geraamd; 

2) Overeenkomstig de wettelijke beschikkingen moet de N.M.B.S. haar opdracht 
uitoefenen volgens industriële methoden doch onder vrijwaring van de be
langen van 's lands economie. Deze bepaling is uiteraard weinig verenigbaar 
met de beginselen waarop een strikt economische bedrijfsvoering stoelt. Zij is 
overigens in het verleden de aanleiding geweest — en zij is het soms nu nog — 
tot verkeerde voorstelling van zaken, tot verwarring in de geesten wanneer 
het er op aan kwam de visie op het transportgebeuren precies vast te leggen 
en zelfs tot besluitvormingen waarvan later bleek dat zij niet altijd overeen
stemden met de economische waarheid. 
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3) De voordelen verbonden, in een klein land, aan een bedrijfsvoering voor het 
ganse nationale grondgebied (op één kleine uitzondering na beheert de N.M.B.S. 
alle spoorweglij nen in België) evenals aan de structuur van de beheersorganen 
afgestemd op deze van een industriële of handelsvennootschap (algemene verga
dering van aandeelhouders; raad van beheer; college van commissarissen; dage
lijks bestuur) worden in niet onaanzienlijke mate afgezwakt omdat niet zelden 
de eindbeslissing of alleszins de richtinggevende beleidsinterventie bij de open
bare overheid berust. Bij nader toezicht en vermits voor de andere vervoertak-
ken het Rijk niet over globale balansen beschikt, is het zeer de vraag of, in het 
kader van een nationaal vervoerbeleid, de globale balans die de N.M.B.S., als 
uitdmkking van haar totaal beheer, jaarlijks voortbrengt, niet veeleer een handi
cap dan een voordeel voor het vervoer per spoorweg betekent. 

De voormelde specifieke kenmerken van de N.M.B.S.-opdracht tonen meteen duide
li jk aan dat het beleid inzake vervoer per spoorweg fundamentele verschillen en res
tricties vertoont in vergelijking met dit welke door de ondernemingen bedrijvig in 
de andere vervoertakken wordt gevoerd. Daarbij kan gezegd dat in 1926 de bedoel
de beperkingen aan en in het beleid ongetwijfeld als verantwoord konden worden 
beschouwd. Om reden van het feitelijk monopolium dat toen nog het deel was van 
het vervoer per spoor, was het immers niet nodig de N.M.B.S. de richting uit te stu
ren van een strikt economische bedrijfsvoering. Het kwam er, integendeel, op aan de 
nationale gemeenschap te beschermen zowel tegen mogelijke misbruiken inherent 
aan een dominerende positie als tegen aftakeling van een waardevolle nationale ver-
voeruitrusting. Deze visie op het transport per spoorweg resulteerde uiteindelijk in 
een aantal zware verplichtingen (tarief-, exploitatie- en vervoerplicht), uitzonde
ringstoestanden (zoals inzake leningen en afschrijvingen) en lasten (zorg voor de in
standhouding van de infrastructuur, pensioenregeling, stabiliteit van de betrekking 
en andere meer) die aan de N.M.B.S., met de nadruk op haar openbare dienst-
functie, werden opgelegd. 

2. De N.M.B.S.-opdracht en de markteconomie. 
De uitzonderlijke aard van de voorwaarden en omstandigheden waarin de N.M.B.S. 
verplicht werd haar opdracht te vervullen, is pas duidelijk aan het licht gekomen 
naarmate het monopolie teloor ging ingevolge de buitengewone opgang van andere 
vervoertakken meer bepaald van het vervoer over de weg en over de binnenwateren. 
De vervoermarkt van thans is niet meer deze van 1926. Zij heeft ingrijpende wijzi
gingen ondergaan. Zij evolueerde geleidelijk — en na 1945 zelfs uitermate snel — 
naar het stelsel van de vrije markteconomie onder druk van de vele ondernemingen 
die, niet gebonden aan welkdanige openbare diénst-verplichting of last, zich in de 
sectoren van het wegvervoer en van het transport over de binnenwateren gingen ves
tigen en vrij de vervoerstromen kiezen die bedrijfseconomisch het hoogste rende
ment verzekerden. 
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Daartegenover bleef, ondanks enkele versoepelingen, het vervoer per spoorweg zich 
bewegen in het strakke keurslijf hem aangemeten door de wetgever van 1926. 

Omdat een grondige ordening uitbleef, werden de concurrentievoorwaarden tussen 
de verschillende vervoertakken die zich op de vervoermarkt aanbieden, aldus zwaar 
verstoord. 

Gevolg daarvan is geweest dat de financiële situatie van de N.M.B.S. alsmaar slechter 
werd en de Belgische Staat, om de exploitatie-uitkomsten een aanvaardbaar uitzicht 
te geven, vrij vlug na de tweede wereldoorlog zich verplicht zag de Nationale Maat
schappij uitkeringen te verzekeren (in 1954 : 1.930 miljoen BF) als compensatie, 
toen reeds, voor de financiële gevolgen van enkele verplichtingen en lasten die de 
spoorwegexploitatie bezwaarden. 

Mede door het feit dat andere spoorwegondernemingen in West-Europa zich in de 
loop van de daaropvolgende jaren is eenzelfde situatie bevonden, werd, op initia
tief van de Belgische Minister van Verkeerswezen, door de Europese Conferentie 
van de Ministers van Verkeer in 1957 het principe van de "normalisatie van de 
spoorwegrekeningen" aanvaard. Daarmede wordt bedoeld dat, in een marktecono
mie, de spoorwegbegrotingen en -rekeningen niet verder meer de financiële impli
caties moeten dragen van de unilaterale van overheidswege opgelegde verplichtingen 
en lasten, maar dat deze implicaties langs de Rijksbegrotingen om moeten worden 
gecompenseerd. Het zou evenwel nog tot 26 juni 1969 duren alvorens op het vlak 
van de Europese Gemeenschappen, dat principe in twee concrete verordeningen 
werd verwoord. 

In België is de dubbelzinnigheid daarmede evenwel niet van de baan. Enerzijds zijn 
de wettelijke bepalingen van 1926 nooit ingetrokken geworden. Anderzijds moeten 
de financiële Staatscompensaties worden ingeschreven op de exploitatierekening 
van de N.M.B.S. Een en ander leidt er dan ook toe dat de openbare opinie niet 
aarzelt van de overheid nieuwe openbare dienstverplichtingen ten laste van het 
vervoer per spoorweg af te dwingen, terwijl de op de Rijksbegroting uitgetrokken 
compensatiecredieten als het "deficit van de N.M.B.S." worden bestempeld. Vast
gesteld moet nu trouwens dat de huidige regeringspolitiek tot "bevordering en her
waardering van het gemeenschappelijk openbaar vervoer", hoe goed bedoeld ook, 
omwille van haar al te vage formulering, niet van aard is om die tendens af te rem
men. 

Het moet nochtans duidelijk worden gesteld : de in België aan de N.M.B.S. uitge
keerde financiële Staatscompensaties zijn, in de huidige markteconomie, niets 
anders dan vergoedingen voor de vele openbare dienstverplichtingen en lasten 
die alleen op het spoorwegvervoer drukken en waarmede de concurrentieverhou
dingen tussen de verschillende vervoertakken dan toch onrechtstreeks worden ge
normaliseerd. 
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Om de belangrijkheid van de zware handicap die thans voortvloeit uit de N.M.B.S.-
opdracht zoals vastgelegd in 1926, te meten, mag vermeld worden dat in 1975 de 
Staatscompensaties werden berekend op een bedrag van 32.364 miljoen BF, terwijl 
de eigen ontvangsten 18.368 miljoen bereikten en de bruto-uitgaven (wil zeggen 
vóór normalisatie) tot 51.935 miljoen opliepen. Een exploitatiemali van 1.203 mil
joen BF bleek aldus het uiteindelijk resultaat van dat boekjaar te zijn, in hoofdzaak 
omdat de Staatscompensatie niet op haar volle draagwijdte werd toegekend. 

B. - DE SPOORWEG EN DE EVOLUTIE VAN DE 20e EEUW. 

Van deze ti jd wordt, overigens terecht, gezegd dat de evolutie en de expansie op 
alle gebied zo snel voortschrijden dat er zich nu meer veranderingen voordoen dan 
tijdens de 2 a 300 voorgaande jaren. 

1. Sociaal-economische evolutie. 
Een gedetailleerd overzicht van die evolutie, allereerst op het sociaal-economisch 
gebied, valt uiteraard buiten het bestek van deze bijdrage beperkt tot het vervoer 
per spoor. Maar toch dient er op gewezen dat de N.M.B.S., meer wellicht dan de 
vervoerondernemingen in de andere vervoertakken, voor de aanpassing van haar 
beleid geconfronteerd is geworden of rekening heeft moeten houden met 

— de bevolkingsaangroei : 24% van 1926 tot 1974; 

— de tewerkstelling en in het bijzonder de ontwikkeling van de tertiaire sector : 
in 1930 vertegenwoordigden de bedienden (zonder het personeel van Staat, 
provincies en gemeenten) 14,8% van de mannelijke actieve bevolking; in 1974 
was dit percentage gestegen tot 46,9 (met inbegrip van voormeld personeel); 

— de verkorte wekelijkse arbeidsduur : practisch nu 40 u tegenover 48 u zelfs nog 
een ti jd na de tweede wereldoorlog; 

— de vijfdagenwerkweek sinds 1956; 

— de verhoging van het algemeen welvaartspeil na de tweede wereldoorlog met de 
enorme weerslag ervan op de ontvolking van de stedelijke agglomeraties ten 
voordele van rand- en verder afgelegen gemeenten (sommige gemeenten zien 
hun aantal inwoners verdubbelen tot verviervoudigen), op het gebruik van per
sonenwagens (in 1950 : 273.599 en in 1975 : 2.613.835 personenwagens), op 
de ontwikkeling van de meer duurdere vormen van vervoer (het vervoer van de 
Belgische luchtvaartmaatschappij SABENA steeg van 271 miljoen passagiers-km 
in 1950 tot 4.581 miljoen in 1975) en, in algemene zin, op de toename van de 
reis- en verplaatsingsgewoonten; 
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— de sterke aangroei van de schoolbevolking vooral sedert 1955; 

— het ontsluiten van nieuwe gewesten dat met name uitdrukking vindt in de uit
bouw van industriezones (er zijn in België thans zowat 70 nijverheidszones met 
een nationaal statuut en eventueel van gewestelijk of locaal belang); 

— de aanboring van nieuwe energiebronnen (zoals petroleum ten nadele van de 
steenkool) en het ontstaan van nieuwe nijverheden (zoals in de scheikundige 
sector). 

Al deze expansieve factoren kristalliseren zich in een zeer sterke tendens naar voort
durende verhoging van de omvang, van het volume van het verkeer zoals blijkt uit 
de volgende gegevens: 

1) Inzake personenverkeer was in 1927 de spoorweg zo goed als de enige vervoer
der met een verkeer van 5.780 miljoen reizigers-km. In 1950 werd het globaal 
reizigersverkeer in België geraamd op 18.500 miljoen verkeerseenheden met 
7.047 miljoen reizigers-km voor de N.M.B.S. In 1972 gaf diezelfde raming een 
cijfer gelijk aan 60 miljard met 8.260 miljoen reizigers-km voor de spoorweg of 
nog amper 14% ; 

2) Voor het verkeer van goederen gaf het jaar 1927 voor de drie traditionele ver
voertakken (spoor, weg, binnenvaart) een globale vervoerproductie van 10.195 
miljoen ton-km, waarvan 7.869 miljoen of 77.2% voor het vervoer per spoor
weg. In 1972 was het globaal cijfer opgelopen tot 29.422 miljoen ton-km, ter
wijl het aandeel van de spoorweg met 7.490 miljoen gedaald was tot 25,5% . 

Zelfs met de wetenschap dat de verstoring van de concurrentievoorwaarden tussen 
de drie traditionele vervoertakken remmend heeft ingewerkt op de volwaardige 
deelname van het spoorwegvervoer aan de expansieve socio-economische evolutie 
vooral na 1950 en dat derhalve sommige vervoeren niet altijd worden verzekerd 
door de vervoertak die voor het Rijk het meest economisch aangewezen transport
middel is, moet alleszins het volgende worden geconcludeerd: 

1) De ontwikkeling en de opgang van andere vervoermiddelen in de sectoren van 
het wegvervoer en in de binnenvaart (zonder de luchtvaart te vergeten) heb
ben de spoorweg uitgeschakeld voor een aantal vervoerprestaties omdat zij, op 
grond van hun geëigendheid, daarvoor beter geschikt en aangepast zijn; 

2) De spoorweg die grosso modo maar van de expansie heeft kunnen profiteren 
om zijn vroegere productie, in absolute cijfers, te behouden, dient, bedrijfs
economisch gezien, zijn apparatuur af te stemmen op die vervoeren welke 
beantwoorden aan zijn specifieke kenmerken, dit is : massaal vervoer zowel van 
reizigers als van goederen. 
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2. Wetenschappelijke en technische vooruitgang. 
Uit de beperkte voorgaande analyse van de sociaal-economische expansie in België 
blijkt overigens dat de ontwikkeling in de vervoersector de mutaties in het maat
schappelijk leven niet alleen mogelijk heeft gemaakt, maar ook ten gronde heeft 
bepaald. Stippen wij daarbij evenwel onmiddellijk aan dat het thans al even belang
rijk is te beschouwen dat de transportsector dan weer grenzen dreigt te stellen aan 
de verdere evolutie van dat maatschappelijk leven. De onopgeloste problemen van 
het stedelijk vervoer, de vraagstukken van het leefmilieu, het energieprobleem, de 
enorme kapitalen vereist om door te gaan met investeringen in sommige vervoer
takken alleen op grond van verkeerstechnische motieven zonder rekening te hou
den met het globaal vervoereconomisch kader voor het Rijk, zijn daarvan karakte
ristieke voorbeelden. 

Wanneer echter de vervoersector er tot nu toe in geslaagd is om aan de opzien
barende toename van de vraag naar transport te voldoen, dan is dat overwegend te 
danken aan de ontzettende vooruitgang op technisch en wetenschappelijk gebied 
tijdens de laatste decennia. 

De N.M.B.S. heeft deze vooruitgang te baat genomen om tot modernisatie van haar 
op massaal vervoer afgestemde apparatuur over te gaan, zoals: 

— electrificering van de belangrijkste spoorlijnen; 

— uitschakeling van de stoomtractie; 

— volledige vervanging van verouderde houten rijtuigen en goederenwagens door 
moderner materieel met verhoogde capaciteit; 

— betere uitrusting van de spoorbanen; 

— afschaffing van overwegen; 

— modern seinwezen; 

— automatisatie, met computer, van het verkeer, van het beheer van het personeel 
en van de voorraden. 

Deze modernisaties hebben er toe geleid de kwahteit van de dienst te verbeteren, de 
veiligheid te verhogen, het rendement van de exploitatiemiddelen in het algemeen 
aanzienlijk op te voeren en aldus de concurrentiële positie van het vervoer per 
spoorweg te behouden mede door de gunstige weerslag ervan op de vervoerkosten. 
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3. Internationalisering van het spoorwegvervoer. 
Het vervoer heeft in België altijd een internationale betekenis gehad. Het open ka
rakter van de nationale economie dat — historisch gezien — teruggaat tot de verre 
middeleeuwen is daar de verklaring voor mede ondersteund, als het nog altijd is, 
door de gunstige geografische ligging en de exportgerichtheid van 's lands nij
verheid. 

Mede determinerend voor het groeiend aandeel van het internationaal vervoer in 
het globaal vervoerpakket, zijn anderzijds vanzelfsprekend de Europese Verdragen 
geweest. 

De internationalisering van het vervoer is voor de Belgische spoorwegen van grote 
betekenis. Eén cijfer volstaat om dat te staven : beschouwd naar oorsprong of vol
gens de bestemming van goederen, is 85% van het totaal goederenvervoer verzekerd 
door de spoorweg internationaal vervoer geworden. 

De conclusies die daaruit door de N.M.B.S. moeten getrokken worden, liggen zo 
voor de hand: 

1) De Belgische spoorwegen — en ook het land — hebben alle belang bij de doel
treffende uitbouw van een diepgaande, ruime internationale samenwerking op 
spoorweggebied en zelfs bij de progressieve totstandkoming van een geihte-
greerd beleid over de grenzen heen; 

2) In het raam van haar nationale beleidsvoering dient de N.M.B.S. bij de opties 
die zij neemt op alle gebied, degelijk rekening te houden met de internationale 
gerichtheid van haar transporten. 

C. - OVERZICHT VAN DE ALGEMENE TOESTAND INZAKE 
SPOORWEG EN BESLUITEN 

In de context van wat hiervoren werd geanalyseerd, zijn de algemene toestand van 
het spoorwegvervoer en de daaruit voor de N.M.B.S. voortvloeiende besluiten de 
volgende: 

1) In de huidige markteconomie, is de verstoring van de concurrentievoorwaar
den tussen de verschillende vervoertakken als gevolg aan de unilaterale open
bare dienstverplichtingen en lasten die op het spoorwegvervoer drukken, een 
zware handicap voor de concurrentiële positie van dat vervoer. 

2) De financiële Staatscompensaties zijn in de huidige markteconomie volkomen 
verantwoord. Zij hebben immers alleen tot doel om de bedoelde scheefgetrok-
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ken concurrentievoorwaarden in enige mate recht te trekken of de N.M.B.S. te 
vergoeden voor vervoerprestaties die bedrijfseconomisch gezien, nooit — en 
alleszins niet in de huidige voorwaarden — zouden worden verzekerd indien zij 
haar niet door de openbare overheid werden opgedrongen. 

3) De openbare diénst-functie van de spoorweg is nadrukkelijk karakteristiek voor 
het personenvervoer; het goederenvervoer daarentegen moet zich kunnen in
schrijven in het stelsel van de markteconomie. 

4) De verschillende aspecten inherent aan de maatschappelijke evolutie vooral in 
de tweede helft van deze 20e eeuw, heeft de Belgische spoorweg verplicht zijn 
vervoeraanbod te herdenken in functie van zijn kenmerken als massaal vervoer
der, rekening houdend bovendien met de geografische ligging van het land en 
de exportgerichtheid van de nationale nijverheid. 

In die voorwaarden moet het spooraanbod gericht worden op vervoerstromen in re
laties waar, nationaal en internationaal, een sterke concentratie van de vraag naar 
vervoer zowel van personen (stedelijke agglomeraties) als van goederen (havens, 
belangrijke productie- en verbruikscentra) tot uiting komt. 

5) In het licht van die visie op de transportfunctie van de spoorweg, is de N.M.B.S. 
in het verleden reeds overgegaan tot belangrijke rationalisaties en modernisaties 
van haar vervoercapaciteit. Dit blijkt met name uit de volgende tabel die een 
vergelijking geeft van wat door de Nationale Maatschappij in 1926 en later nog 
werd overgenomen en hoe de toestand zich nu voordoet : 

Aanvang Verhouding 
1925 1976 1976/1926 

Lengte van het net 5.079 km 3.998 km *) 
ieizigeisnet 2.926 km **) 0,58 
goederennet 3.998 km **) 0,83 

Tractievoertuigen of motorvoertuigen 4.627 1.681 0,36 
Personenrijtuigen 9.319 2.379 0,25 
Goederenwagens 123.540 47.917 0,38 
Personeel 116.133 59.931 0,51 

*) Waarvan 2.926 km voor goederen en reizigersverkeer en 1.072 km voor goederen alleen. 
* *) Politiek van vervanging van reizigerstreinen door autobusritten. 

Met een lichte stijging van 10% van de globale reizigers- en goederentrafiek tussen 
1927 (13.649 miljoen verkeerseenheden) en 1975 (15.015 miljoen verkeerseenhe-
den) blijkt aldus welke grote inspanningen er werden gedaan om de spoorwegappa
ratuur aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden op de vervoermarkt en wel
ke de resultaten ervan zijn geweest op het gebied van verhoogde productiviteit. 
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Andere markante voorbeelden van de modemisatiepolitiek in de relaties met mas
saal vervoer, gerealiseerd overigens volgens de mogelijkheden geboden, door de 
naar het oordeel van de N.M.B.S. al te karig toegemeten investeringscredieten, zijn 
de volgende: 

Aanvang Verhouding 
1926 1976 1976/1926 

Lengte van het geëlectrificeerd net 0 km 1.286 km 
Totaal aantal overwegen 6.404 3.652 0,58 

waarvan 
onbewaakte overwegen 3.808 1.376 0,36 
Lengte van het net uitgerust 
met het automatisch seinstelsel 0 km 1.386 km 

6) Voor de toekomst verwacht de N.M.B.S. van de uitvoerende macht en van de 
Belgische gemeenschap dat men: 

— haar de mogelijkheden geeft, om op voet van gelijkheid met andere trans-
porttakken, haar vervoercapaciteit verder te moderniseren ten einde nieuwe 
distorsies te vermijden en de spoorweg in de gelegenheid te stellen zijn con-
currentièle positie, zelfs op de huidige verstoorde vervoermarkt, te hand
haven zowel inzake vervoerprijs als wat betreft de kwaliteit van de dienst
verlening; 

— tot duidelijke afbakening komt van de openbare dienstfunctie van de spoor
weg en tot het opstellen van klare globale rekeningen van de kosten voor de 
nationale gemeenschap van elke vervoertak. 
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DE BELGISCHE BINNEN V A A R T T R A F I E K SINDS 1964 

door Prof. Dr. J. Denduyver, 
Rijksuniversiteit te Gent 

Het zal wellicht niemand zijn ontgaan dat de Belgische binnenscheepvaart met zwa
re structurele problemen te kampen heeft. Op bepaalde tijdstippen hebben som
mige binnenscheepvaartmiddens hun ongenoegen laten blijken. Dit resulteerde 
verleden jaar zelfs in een bijna twee maanden durende staking van de schippers, die 
voor het overgrote deel behoren tot de socio-professionele groep der zelfstandigen. 
Kenmerkend voor de exploitatie van de Belgische binnenscheepvaart is het parti
culiere karakter. Begin 1976 vertegenwoordigden de eigenaars van één vaartuig bijna 
viervijfde van de scheepvaartondernemingen in België. Deze particuliere schippers 
hadden bijna drievierde van de Belgische binnenvaartvloot in hun bezit of ongeveer 
tweederde van het laadvermogen. 

Om de moeilijkheden van de schippers enigszins te lenigen, heeft de overheid en
kele maatregelen genomen, zoals o.m. de bodemtarieven voor de uitvoer per binnen
schip van België naar Frankrijk met uitzondering van de Rijn; de publikatie van de 
reizen naar Nederland en het toekennen van een slooppremie bij Koninklijk Besluit 
(K.B.) van 18 mei 1976 *) . Deze maatregelen zouden de inkomenspositie van de 
Belgische binnenscheepvaart moeten verbeteren en de sector saneren. 

Het ligt geenszins in onze bedoeling om binnen het kader van deze bijdrage het ne
telige vraagstuk van de rendabiliteit van de binnenscheepvaart te bestuderen. Wel 
zullen we aandacht schenken aan een van de basiselementen van genoemd probleem, 
nl. dit van de vervoeractiviteit. Aldus beperken we ons opzettelijk tot de reële gege
vens waarin we achtereenvolgens handelen over: 

— de binnenscheepvaarttrafiek in België; 

— de activiteit van de Belgische binnenvaartvloot. 

Verder houden we het vooral bij een overzicht van de periode 1964-1974, aangezien 
1975 een zeer uitzonderlijk jaar is en de globale cijfers voor 1975 slechts langzaam 
beginnen door te zijpelen. Aldus is de binnenscheepvaart in België ook op statis
tisch vlak een "trage" vervoertak. 

*) Belgisch Staatsblad van 16 juni 1976. 
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I. EVOLUTIE VAN DE BINNENVAARTTRAFIEK IN BELGIË. 

A. Algemeen verloop. 
Zoals uit tabel 1 blijkt, heeft de binnenscheepvaart in België doorheen de conjunc
turele schommelingen een uitbreiding van haar activiteit — gemeten in tkm — ge
kend tot 1969. Sedertdien stagneert de bedrijvigheid op een hoog niveau. Uitzonde
ring hierop maken 1973 en vooral 1975. Waarin 1973 de staking tijdens de maand 
mei een daling van de vervoerprestaties veroorzaakte, moet voor 1975 de achteruit
gang met 25% t.o.v. 1974 gezien worden in het licht van de algemene conjunctuur
inzinking, die ook de andere vervoertakken trof en van de staking van augustus-
oktober in de binnenvaart. In 1975 lag het vervoer per binnenschip onder het ni
veau van 1960 en 1963, terwijl 1974 het topjaar 1969 benaderde. Voor de periode 
1964-1974 bedroeg het jaarlijkse stijgingspercentage 1,2% tegenover 2,4% voor de 
jaren 1964-1969. 

Tabel 1. Evolutie van de binnenscheepvaarttrafiek in België. 1964-1975. 

Hoeveelheid (1000 T) Vervoerprestaties (min tkm) 

Binnen Invoer Uitvoer Door Totaal Binnen Invoer Uitvoer Door Totaal 
lands voer lands voer 

1964 26.356 26.195 18.522 4.235 75.308 2.438 1.716 1.389 564 6.107 
1965 25.778 27.807 18.867 4.580 77.032 2.400 1.692 1.406 590 6.087 
1966 26.456 28.865 19.785 4.489 79.595 2.316 1.703 1.372 578 5.970 
1967 27.111 32.601 20.999 4.621 85.332 2.413 1.834 1.441 574 6.262 
1968 28.168 37.644 22.657 4.861 93.331 2.497 2.078 1.482 594 6.651 
1969 29.213 36.926 20.916 5.602 92.657 2.554 2.201 1.438 677 6.870 
1970 31.237 35.638 20.272 4.418 91.565 2.702 2.095 1.382 555 6.734 
1971 29.414 39.096 21.456 5.401 95.366 2.437 2.219 1.371 702 6.729 
1972 28.092 39.614 22.993 5.712 96.411 2.291 2.324 1.404 739 6.758 
1973 24.925 42.610 29.038 5.212 101.785 1.966 2.331 1.530 667 6.494 
1974 26.133 46.486 28.800 5.459 106.878 2.121 2.508 1.528 696 6.853 
1975v)18.477 36.985 24.091 4.179 83.732 1.423 1.985 1.185 531 5.124 

v ) Voorlopige gegevens. 

Bron: N.I.S.: Statistieken voor Handel en Vervoer en Vervoerstatistieken. 
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Het verloop van de vervoerde hoeveelheid wijkt wel enigszins af van de evolutie van 
het aantal tkm. Met uitzondering van 1969 en 1970 boekte het vervoervolume een 
continue stijging tot 1974. In dit topjaar lag de vervoerde hoeveelheid bijna 42% 
hoger dan in 1964. Bij de tkm-prestatie was dit amper 12% . Ook hier vertoont 
1975 een sterke inzinking t.o.v. 1974. Deze bedraagt bijna 22% . Gesteld t.o.v. de 
spoorwegen heeft de binnenvaart ondanks de staking een kleiner verlies geleden in 
1975. 
Niettegenstaande de binnenscheepvaartactiviteit tijdens het voorbije decennium ab
soluut is gestegen, heeft de binnenvaart in België relatief aan belang verloren ten 
voordele van het wegvervoer en van de spoorwegen. 
Het verschil in evolutie tussen vervoervolume en -prestatie vloeit vooral voort uit 
het afwijkend verloop van de binnenlandse en internationale trafieken. 
Benevens de conjunctuur en toevallige omstandigheden hebben volgende factoren 
nog een weerslag gehad op de ontwikkeling in de binnenscheepvaartactiviteit: 

— de sectoriële verschuiving in de Belgische economie. Dit uit zich o.a. in de ener
gieproducten. 

— de openheid van de Belgische economie. Een sterke expansie van de interna
tionale handel beihvloedt ongetwijfeld de geografische verdeling van de trafiek. 

— de infrastructuurpohtiek van de overheid. 

— de concurrentie van de andere vervoertakken. Deze is niet alleen afhankelijk 
van de technische ontwikkeling maar ook van het vervoerbeleid van de over
heid. 

— de organisatie van de binnenscheepvaart en de evolutie van de vloot. Wanneer 
we zoëven de stagnatie sedert 1969 hebben beklemtoond, mogen we niet uit 
het oog verliezen dat de Belgische binnenvaartvloot sedert 1967 zowel in aan
tal als in laadvermogen continu is teruggelopen. Nu kan men een deel van deze 
inkrimping beschouwen als een statistische zuivering van de binnenvaartvloot 
zodat de effectieve vloot daardoor nog niet vermindert en veronderstellen dat 
een ander deel van de achteruitgang opgevangen wordt door een stijging van 
de productiviteit, maar uiteindelijk zal de daling van de Belgische binnenvaart
vloot een weerslag hebben op de ontwikkeling van de totale activiteit van deze 
vervoertak. 

B. Geografische verdeling. 
Bij de geografische verdeling van de binnenscheepvaart in België valt de relatieve 
achteruitgang op van het binnenlandse vervoer ten voordele van de internationale 
trafiek. Dit blijkt uit de absolute gegevens van tabel 1 en uit de enkele percentages 
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die in tabel 2 zijn opgenomen. Sedert 1965 is de invoer qua vervoerde hoeveelheid 
belangrijker geworden dan het binnenlandse vervoer en sinds 1972 is dit zelfs het 
geval voor het aantal tkm. Sedert 1970 vertoonde het binnenlandse vervoer zelfs 
een absolute daling, terwijl het grensoverschrijdend vervoer nog toenam. Een en an
der heeft wel te maken met het open karakter van de Belgische economie, maar ook 
met de wijze waarop onze statistieken worden opgemaakt, aangezien goederen ge
laden in België die langs een bepaalde waterweg worden uitgevoerd en via een an
dere waterweg worden ingevoerd, opgetekend staan bij de uitvoer en de invoer. 

Tabel 2. Procentuele verdeling van de binnenscheepvaarttrafiek in België. 

Hoeveelheid Vervoerprestaties 

Binnen Invoer Uitvoer Door Totaal Binnen Invoer Uit Door Totaal 
lands voer lands voer voer 

1964 39,9 33,6 21,6 4,9 100 45,1 26,1 20,8 8,- 100 
1965 33,8 36,4 24,7 5,1 100 39,4 27,8 23,1 9,7 100 
1970 34,1 38,9 22,2 4,8 100 40,1 31,1 20,5 8,3 100 
1972 29,1 41,1 23,9 5,9 100 33,9 34,4 20,8 10,9 100 
1973 24,5 41,9 28,5 5,1 100 30,3 35,8 23,6 10,3 100 
1974 24,5 43,5 26,9 5,1 100 30,9 36,6 22,3 10,2 100 

1975v) 22,- 44,2 28,8 5,- 100 27,8 38,7 23,1 10,4 100 

v ) Voorlopige gegevens. 

Ook t.o.v. de andere vervoertakken loopt het binnenlands vervoer per binnenschip 
terug. Sommige middens zien hierin een uiting van het niet-commercieel zijn van de 
binnenvaart in vergelijking met de andere vervoertakken. Deze bedenking staat ge
lijk met een critiek op het vigerende D.R.B.-stelsel (Dienst voor Regeling der Bin
nenscheepvaart) vermits tot voor kort dit stelsel uitsluitend van toepassing was op 
de binnenlandse trafieken. 
Bij het grensoverschrijdend vervoer is de beweging aan de Belgisch-Nederlandse 
grens veel belangrijker dan aan de Frans-Belgische grens. Tijdens de onderzochte 
jaren schommelde het belang van het vervoer over de Nederlands-Belgische grens 
tussen 80,4% en 86,2% van het totale Belgische grensverkeer per binnenschip. De 
invoer overtreft hier ruimschoots de uitvoer terwijl aan de Frans-Belgische grens de 
export belangrijker is dan de invoer. 
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Dit cijfermateriaal toont reeds vaag het domein aan waarop de bodemtarieven van 
toepassing zijn *) . 

Tabel 3. Belgisch grensverkeer per binnenschip (1000 T) 

Franse grens Nederlandse grens 

Inko- Uit- Totaal Inko- Uit- Totaal Algemeen 
totaal mend gaand Abs. mend gaand Abs. 

cijfer 
% 

cijfer 

1964 3.211 6.276 9.487 17,8 27.220 16.481 43.701 82,2 53.188 
1965 3.401 5.784 9.185 16,5 28.986 17.663 46.649 83,5 55.834 
1966 3.609 5.955 9.564 16,6 29.746 18.319 48.065 83,4 57.629 
1967 4.123 6.971 11.094 17,7 33.099 18.649 51.748 82,3 62.842 
1968 4.905 6.815 11.720 16,7 37.600 20.703 58.303 83,3 70.023 
1969 6.211 7.351 13.562 19,6 36 317 19.167 55.484 80,4 69.046 
1970 5.351 6.762 12 113 18,7 34.705 17.927 52.632 81,3 64.745 
1971 5.850 7.216 13.066 18,3 38.647 19.641 58.288 81,7 71.354 
1972 6.460 7.311 13.771 18,6 38.867 21.395 60.262 81,4 74.033 
1973 5.997 6.755 12.752 15,5 41.825 27.494 69.319 84,5 82.071 
1974 6.235 7.152 13.387 15,5 45.711 27.108 72.819 84,5 86.206 
1975 4.441 5.137 9.578 13,8 36.725 23.133 59.858 86,2 69.436 

Bron: N.I.S.: Vervoerstatistieken. 

C. Verdeling naar scheepstype. 
Rekening houdend met de hoge motoriseringsgraad van de Belgische binnenvaart
vloot zal het niemand verwonderen dat het vervoer op de Belgische waterwegen 
voor meer dan negentig procent gebeurt door motorschepen. Gedurende het laat
ste decennium schommelde het aandeel van de motorschepen in de vervoerpresta
ties tussen 91% en 94% . Inzake scheepsgrootte is het belangrijkste vaartuig nog al
tijd de "spits", alhoewel dit schip duidelijk aan betekenis verliest ten voordele van 
de grotere eenheden. In 1966 vertegenwoordigde de spits nog ongeveer 43% van 

*) Om het juiste belang aan te duiden zou de doorvoer van het uitgaand vervoer moeten afge
trokken worden. 
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het totaal aantal tkm. In 1974 was dit gedaald tot 37%. De categorie van 400 T tot 
650 T zag haar aandeel achteruitgaan van 21% tot 19% over de genoemde jaren. 
Daartegen vermeerderde het belang der vaartuigen van 1000 T tot 1500 T van 14% 
tot 18%. Het gebruik van toenemende scheepsgrootten ligt in de lijn der evolutie en 
kan o.a. gunstig beihvloed worden door de modernisering der waterwegen. 

D. Aard der vervoerde goederen. 
Daar het N.I.S. voor de goederensoorten sedert 1966 de N.V.S.-classificatie (Naam
lijst voor Vervoerstatistieken) toepast, die niet volledig vergelijkbaar is met de vroe
gere indeling beperken we ons tot de periode sedert 1966. 
Dat de binnenscheepvaart een vervoermiddel is voor massaproducten komt in tabel 
4 tot uiting. Ruwe mineralen en bouwmaterialen vormen veruit de belangrijkste 
goederencategorie met ongeveer éénderde van de totale trafiek. Het zijn vooral 
grind- en groefproducten die over de waterweg getransporteerd worden. Op de 
tweede plaats komen aardoliën en distillaten. Deze hebben tot 1973 een relatief 
sterke stijging gekend, om daarna enigszins terug te vallen in functie van de petro-
leumcrisis. Deze energieproducten vertonen een tegengesteld verloop met de vaste 
brandstoffen die er procentueel en absoluut bijna continu op achteruitgaan uitge
nomen in 1974. Hieruit blijkt de weerslag van een structurele verandering in de 
energievoorziening op een vervoertak. 

Tabel 4. Procentuele verdeling van de binnenvaarttrafiek (tkm) naar goederensoorten. 

1966 1970 1974 1975v) 

Ruwe mineralen, fabrikaten en bouwmaterialen 36,4 36- 32,1 33,7 
Aardoliën en distillatieproducten 10,8 12,9 11,6 13,6 
Landbouwproducten en levende dieren 8,7 9,4 1 1 - 12,2 
Metaalproducten 9,4 9,- 11,9 9,4 
Vaste brandstoffen 15,- 11,2 10,7 8,7 
Chemische producten 5,3 6,9 7,4 7,2 
Ertsen en metaalresiduen 7,3 6,7 6- 5,6 
Voedingsproducten en veevoeders 3,8 4,6 5,1 5,6 
Meststoffen 2,2 2,5 3,5 3,3 
Diversen 1,1 0,8 0,7 0,7 

100- 100- 100- 100-
v ) Voorlopige gegevens. 
Bron: N.I.S.: Vervoerstatistieken. 
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Relatief belangrijk zijn verder nog de landbouwproducten en de metaalproducten 
terwijl de chemische producten voortdurend aan betekenis winnen. 
Opvallend bij de goederensoorten is ook het gering aandeel van de ertsen en metaal-
residuen die bovendien sedert 1968 een belangrijke absolute daling vertonen. Hier
aan is de concurrentie van de spoorwegen niet vreemd. Trouwens de differentiatie 
der goederencategorieën in België naargelang de vervoertak is merkwaardig. Derge
lijke specialisatie wordt weieens ten onrechte toegeschreven aan de prijsconcurren
tie van de andere. Ze kan ook voortspruiten uit het niet aangepast zijn van het 
eigen vervoermaterieel of beleid. Dit zijn tevens factoren die in internationale rela
ties een belangrijke rol spelen en deze internationale activiteiten vertegenwoordigen 
een belangrijk werkdomein voor de Belgische vloot zoals we in volgend punt zullen 
aantonen. 

II. VERVOERPRESTATIES VAN DE BELGISCHE BINNENVAARTVLOOT. 

Tot nog toe hadden we het over het vervoer op Belgische waterwegen. Gezien ener
zijds een deel van dit vervoer gebeurt door vreemde binnenschepen en anderzijds 
de Belgische vloot een groot stuk van haar activiteit in het buitenland presteert 
moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de binnenscheepvaart in 
België en de vervoerprestaties van de Belgische vloot. Om een benaderend idee te 
hebben van de vervoeractiviteit van de Belgische binnenvaartvloot werd de binnen-
vaarttrafiek onderzocht in vier E.E.G.-landen, te weten: België, Nederland, Duits
land en Frankrijk. Hierbij maakten we een onderscheid tussen: 

— Belgisch binnenlands vervoer; 

— Belgisch internationaal vervoer, d.w.z. prestaties geleverd in uitvoer, invoer en 
doorvoer op Belgische waterwegen; 

— buitenlands vervoer, waaronder verstaan wordt de vervoerprestaties op vreemde 
waterwegen. Deze kunnen aansluiten op het Belgische internationaal vervoer 
maar bevatten ook het vervoer in volledige buitenlandse relaties b.v. Neder-
land-Duitsland. 
Om dubbeltellingen te vermijden wordt enkel rekening gehouden met het 
aantal tkm. 

De cijfers van tabel 5 tonen aan dat de activiteit van de Belgische binnenvaartvloot 
in de jaren 1964-1969 een aanzienlijke uitbreiding kende en sedertdien is terugge
lopen. In 1974 lag de totale activiteit van de Belgische binnenvloot nog ongeveer 
14% hoger dan in 1964 daar waar het topjaar 1969 het uitgangsjaar met 25% over
trof. De expansie in de activiteit werd vooral beihvloed door de buitenlandse pres
taties, die in 1974 nog een stijging van 30% vertoonden t.o.v. 1964 en dit niet-



tegenstaande de daling in vergelijking met het topjaar 1969. Zelfs in 1975 — uitzon
derlijk slecht jaar — overtreffen de buitenlandse prestaties met ruim 10% het peil 
van 1964. 

Tabel 5. Overzicht van het aantal tkm gepresteerd door de Belgische binnen
vaartvloot sedert 1964 *). 

België (A) Buitenland (B) Totaal 
***) 

Binnenlands Internat. **) Totaal 

min tkm Index mln tkm Index mln tkm Index min tkm Index min tkm Index 

1964 2.327 100,- 2.482 100,- 4.809 100,- 6.218 100,- 11.027 100,-
1965 2.273 97,7 2.336 94,1 4.609 95,8 6.791 109,2 11.400 103,4 
1966 2.195 94,3 2.258 91,- 4.453 92,6 7.523 121,- 11.976 108,6 
1967 2.272 97,6 2.301 92,7 4.573 95,1 8.051 129,5 12.624 114,5 
1968 2.353 101,1 2.513 101,2 4.866 101,2 8.544 137,4 13.410 121,6 
1969 2.414 103,7 2.600 104,8 5.014 104,3 8.817 141,8 13.831 125,4 
1970 2.559 110,- 2.313 93,2 4.872 101,3 8,349 134,3 13.221 119,9 
1971 2.298 98,8 2.382 96,- 4.680 97,3 7.697 123,8 12.377 112,2 
1972 2.131 91,6 2.466 99,4 4.597 95,6 7.777 125,1 12.374 112,2 
1973 1.824 78,4 2.420 97,5 4.243 88,2 7.972 128,2 12.215 110,8 
1974 2.002 86,- 2.458 99,- 4.460 92,7 8.110 130,4 12.570 114,-
1975v) 3.243 67,4 6.932 111,5 10.175 92,3 

v ) Voorlopige gegevens. 
Bronnen: (A) N.I.S., Vervoerstatistieken. 

(B) Berekend op grond van verschillende nationale publikaties over de binnenvaart. 

Ook hier stelt men vast dat het binnenlandse vervoer zowel absoluut als relatief aan 
betekenis verloren heeft. Dit blijkt wellicht nog duidelijker uit de procentuele ver
deling van tabel 6. In 1974 vertegenwoordigde de binnenlandse trafiek nog amper 
16%. Deze evolutie sluit aldus dicht aan bij de geografische verdeling van de binnen-
scheepvaarttrafiek. Het Belgisch internationaal vervoer ligt in 1974 in absolute 

*) Voor een overzicht sedert 1953: zie J . Denduyver: Macro-economische raming van de evo
lutie der inkomsten van de Belgische Binnenvaartvloot, Gent, 1972, blz. 5. 

**) International van aard doch gemeten tot aan de grens. 
***) Dit betreft de tkm in het verlengstuk van * * ) . 
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cijfers ongeveer op het peil van 1964. Het verloor wel aan betekenis t.o.v. 1969. Het 
leeuwedeel der prestaties van de Belgische vloot gebeurt echter in het buitenland. 
Sedert 1966 vertegenwoordigen deze prestaties zelfs meer dan 62% van de totale 
activiteit der Belgische vloot. In welke mate deze buitenlandse prestaties een ver
lengstuk zijn van het Belgische internationale vervoer kan niet duidelijk worden aan
getoond. Wel wijst het groeiend aandeel van het vervoer op buitenlandse waterwe
gen op een toenemende afhankelijkheid t.o.v. het buitenland. Indien we daarenbo
ven de betekenis van het buitenlandse vervoer nagaan voor enkele E.E.G .-vloten, 
stellen we vast dat de Belgische binnenvaartvloot de grootste afhankelijkheidsgraad 
vertoont t.o.v. het buitenland. In absolute cijfers wordt de Belgische binnenvaart
vloot zelfs enkel overtroffen door de Nederlandse. 

Tabel 6. Procentuele verdeling van de vervoerprestaties van de Belgische binnen
vaartvloot naar de aard van de trafiek. 

België Buitenland Toteal 

Binnenlands ImÉematlonaM Totaal 

1964 21,1 22,5 43,6 56,4 100,-
1966 18,3 18,9 37,2 62,8 100,-
1969 17,5 18,8 36,3 63,7 100,-
1970 19,4 17,5 36,9 63,1 100,-
1971 18,6 19,2 37,8 62,2 100,-
1972 17,2 20,- 37,2 62,8 100,-
1973 15,1 20,- 35,1 64,9 100,-
1974 15,9 19,6 35,5 64,5 100,-
1975V) 31,9 68,1 100,-

v) Voorlopige gegevens. 

De zuivere buitenlandse prestaties der Belgische vloot — dit zijn deze vervoeractivi-
teiten van de Belgische vloot die geen begin- of eindpunt in België hebben — 
schommelen sedert 1969 rond 23% van de totale bedrijvigheid van de Belgische bin
nenvaartvloot *) . Dit cijfer steekt schril af tegenover het Belgisch binnenlands vervoer 
en tegenover het vervoer dat onder het D.R.B.-regime valt. Volgens ramingen ge
steund op D.R.B.-gegevens, zouden deze vervoerprestaties tijdens de jaren 1972¬
1974 ongeveer 8% vertegenwoordigen van de totale activiteit van de Belgische 
binnenvaartvloot. Rekening houdend met de weerslag der staking zal dit cijfer in 
1975 hoogstwaarschijnlijk nog lager liggen. 

*) Geraamd op basis van gegevens van het C.B.S.: Statistiek van de internationale binnenvaart. 
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Parallel met de evolutie der buitenlandse prestaties van de Belgische binnenvloot en 
als keerzijde van de medaille, constateren we een continue stijging van het vervoer 
verricht in België door vreemde vaartuigen. In 1964 bedroeg het transport met 
vreemde vaartuigen 1.298 min tkm hetzij ongeveer 21% van de trafiek op Belgische 
waterwegen. In 1974 waren deze cijfers respectievelijk 2.393 min tkm en bijna 3 5% . 
Dit verschijnsel is niet uitsluitend toe te schrijven aan de groeiende betekenis van 
het internationaal vervoer waarin de vreemde vaartuigen altijd een groter aandeel 
hadden dan in het binnenlandse vervoer, maar ook aan de bijna ononderbroken ach
teruitgang van de Belgische vloot in de eigen internationale trafieken. Met eenzelfde 
aandeel als in 1964 zou de Belgische vloot in 1974 ongeveer 736 min tkm meer ge
presteerd hebben in het Belgisch grensoverschrijdend vervoer. Bij het begin van de 
onderzochte periode bedroeg het aandeel van de Belgische vloot in de Belgische in
ternationale binnenvaart nog tweederde, thans amper de helft. 

Weliswaar bl i j f t de Belgische binnenvaart een netto-exporteur, doch sedert 1969 
is het saldo uitgedrukt in tkm met bijna 18% verminderd. 
Waar de Belgische binnenvloot enkele jaren terug tot ongeveer 14% van de trafiek 
in de genoemde 4 E.E.G.-landen verzekerde, moeten we het nu stellen met 12% . 

We begrijpen best de actie van sommige binnenscheepvaartmiddens om hun toe
stand te verbeteren, doch we vragen ons af of de redding wel te vinden is in een 
officiële uitbreiding van het D.R.B.-systeem voor de relaties België naar Frankrijk 
Noord. Immers indien we terugdenken aan de betekenis van deze trafiek (zie o.m. 
tabel 3) en rekening houdend met het aandeel van de Belgische schepen in deze goe
derenbeweging, komt het ons voor dat het hier ten naaste bij gaat om marginale 
trafieken en dat het echte werkterrein van de Belgische vloot eerder in noorde
lijke richting ligt. Dit wordt door de beroepsorganisaties duidelijk begrepen, vandaar 
het instellen van "eigen minimumprijzen" voor de Belgische export naar Nederland. 

Meer betekenis zou o.i. moeten gehecht worden aan de opvoering van de producti
viteit en de modernisering van de Belgische vloot. Om dit te illustreren hebben we 
in tabel 7 de vervoerprestaties per ton laadvermogen berekend. De capaciteitsbe
nutting wekt een gunstige indruk vermits ze sedert 1964 met ongeveer 26% is ge
stegen en de kaap der 5.000 tkm per T laadvermogen heeft bereikt in 1974. Tal van 
factoren hebben hierop een weerslag gehad, zoals b.v. 

— verbetering van het waterwegennet; 

— motorisering en modernisering van de vloot; 

— betere laad-en lostechnieken; 

— organisatorische maatregelen, hetzij van privaat- of van publiekrechtelijke aard; 

— afstand en aard van het vervoer. 
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Tabel 7. Capaciteitsbenutting van de Belgische binnenvaartvloot sinds 1964 

tkm/T 1964 = 100 tkm/T 1964 = 100 

1964 4.045 100,- 1970 4.946 122,3 
1965 4,086 101,- 1971 4.796 118,6 
1966 4.210 104,1 1972 4.918 121,6 
1967 4.399 108,8 1973 4.918 121,6 
1968 4.727 116,9 1974 5.103 126,2 
1969 4.992 123,4 

Om voorgaande cijfers enigszins te corrigeren voor de verandering in de samenstel
ling van de vloot hebben we een gewogen capaciteitsbenutting berekend uitgaande 
van volgende wegingscoëfficiënten: 

— gesleepte schepen: 1 

— motorschepen: 1,6 

— duwbakken: 1,9 

Tabel 8. Gewogen capaciteitsbenutting der Belgische binnenvaartvloot sedert 1964 

tkm/gewogen 
T capaciteit 

1964 = 100 tkm/gewogen 
T capaciteit 

1964 = 100 

1964 2.725 100,- 1970 3.245 119,1 
1965 2.735 100,4 1971 3.134 115,-
1966 2.809 103,1 1972 3.190 117,1 
1967 2.928 107,4 1973 3.181 116,7 
1968 3.133 115,- 1974 3.285 120,6 
1969 3.293 120,8 

Dit verhoudingsgetal is sedert 1964 met 20% gestegen en bereikte in 1974 bijna 
3.300 tkm. Dit is ook het peil van 1969. De tussenliggende jaren worden eerder 
gekenmerkt door een terugloop. Indien we dit verhoudingscijfer plaatsen tegen
over de gewogen capaciteitsbenutting van de genoemde vier E.E.G.-landen en 
Zwitserland, stellen we vast dat België een achterstand heeft van ongeveer 15% 
t.o.v. het gemiddelde. Slechts Frankrijk maakt minder gebruik van zijn binnen
vaartvloot. Gezien het internationaal karakter van de geleverde vervoerdiensten 
menen we dat de capaciteitsbenutting niet van belang ontbloot is. We nemen aan 
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dat deze maatstaf slechts een ruwe benadering is van de productiviteit en beïnvloed 
wordt door de gebruikte waterwegen en de opbouw der vloot naar scheepstype. Na
der onderzoek per scheepsgrootte en vervoersrelatie zou hier welkom zijn en zou 
wellicht ook de oorzaken van de Belgische achterstand kunnen aanduiden. Misschien 
zou men tot dezelfde conclusie komen als in Nederland, nl. dat de productiviteit in 
de internationale vaart groter is dan in de binnenlandse vaart * ) . 
De productiviteitsopvoering kan een gunstig effect hebben op de exploitatiecoëf¬
ficiënt van een binnenvaartonderneming. Het is immers niet uitsluitend via de tari-
ficatie of de prijsvorming dat men de rendabiliteit van een sector kan verbeteren. In 
tal van discussies aangaande de moeilijkheden van de Belgische binnenvaart schijnt 
de productiviteit niet aan bod te komen. Rekening houdend met de grote afhanke
lijkheid van de Belgische vloot t.o.v. het buitenland valt dit te betreuren. Daarom 
menen we dat ook in het vervoerbeleid meer aandacht zou moeten geschonken wor
den aan het internationaal karakter van de Belgische binnenvaartvloot en aan de ver
hoging van de productiviteit. 

BESLUIT 

Uit het voorgaande is gebleken dat de evolutie in de Belgische binnenscheepvaart t i j 
dens de laatste 10 jaar een duidelijke breuk vertoont. Afgezien van sommige uitzon
deringsjaren kunnen we de periode 1964-1969 als een expansie bestempelen, terwijl 
in 1970-1974 van een stagnatie sprake is. Dit verloop evenals het afgeleid karakter 
van de binnenscheepvaart uiten zich duidelijk in de samenstelling van het vervoerde 
goederenpakket waarin de groef- en bouwmaterialen het leeuwedeel hebben. 

Relatief gezien is de binnenscheepvaart er nochtans op achteruit gegaan en dit voor
al in de binnenlandse vaart. Bovendien is gebleken dat niettegenstaande de interna
tionale expansie het aandeel van de prestaties der Belgische vloot binnen de E.G. 
eveneens is verminderd. Daarentegen constateert men een continu stijgend aandeel 
van de vreemde vaartuigen in het transport op Belgische waterwegen. Gezien de dis
crepantie tussen enerzijds het kostenverloop en anderzijds de productiviteit en de tari-
ficatie baart het geen verwondering dat de toestand in de Belgische binnenvaart wei
nig rooskleurig is, zodat een sanering noodzakelijk is. Dergelijk beleid is niet louter 
een kwestie van desinvesteren of slopen van vaartuigen, maar zal ook oog moeten 
hebben voor het creëren van rendabele voorwaarden voor de overblijvers. Aldus 
zullen een actieve investeringspolitiek en een aangepaste bedrijfsorganisatie even 
noodzakelijk zijn als een verbeterd tariefbeleid. Van dit laatste alleen verwachten 
we in de huidige omstandigheden op lange termijn niet veel heil. Men mag immers 

*) E.B.W.: Structuuronderzoek Nederlandse Binnenvaart. Eindrapport. Rijswijk 1973; blz. 21. 
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niet vergeten dat de Belgische binnenvaart tussen hamer en aanbeeld zit, zijn
de enerzijds de verladers en anderzijds haar concurrenten. Daarom moet een tarief
beleid van de binnenvaart en van alle vervoertakken geihtegreerd zijn in een gecoör
dineerde vervoerpolitiek. 0. i . geraakt men niet uit de moeilijkheden door 's voor
middags b.v. de algemene tarieven te verhogen met het oog op meer inkomsten, 
wanneer met 's namiddags reeds speciale tariefverlagingen moet toestaan op twee
derde van het vervoer om werk te hebben. Misschien kunnen de verantwoordelij
ken van het binnenvaartbeleid in dat opzicht leren uit de ervaring van de N.M.B.S.... 
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ZEEHAVENS EN ZEESCHEEPVAART IN BELGIË 

door Dr. W. Nonneman, 
Directeur van het Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek 

Het belang van het zeevaartvervoer voor de Belgische economie kan worden afgeleid 
uit de havenactiviteit. België heeft drie belangrijke handelshavens namelijk Antwer
pen, Gent en Zeebrugge * ) . 

Antwerpen en Gent zijn inlands gelegen havens. Ze liggen circa 90 km van de Noord
zee verwijderd. Het meréndeel van de installaties in deze havens bevindt zich achter 
sluizen. 
Zeebrugge daarentegen is gelegen aan de Noordzee en slechts een beperkt gedeelte 
van de havenactiviteit vindt plaats achter een sluis. 

Als men weet dat in 1974 de invoer via de zee in de drie voornoemde zeehavens 
meer dan 30 percent van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) uit
maakt en de overzeese afvoer circa 28 percent van de totale BLEU-uitvoer bedraagt, 
dan hoeft het slechts weinig betoog dat de Belgische zeehavens uitermate belangrijk 
zijn voor de Belgische economie. 

Het is immers een feit dat de BLEU in grote mate afhankelijk is van de internatio
nale handel. Het open karakter van de Belgische economie, een tendens die zich ver
sterkt, wordt duidelijk geïllustreerd door onderstaande tabel waarin de verhoudin
gen tussen de invoer en uitvoer van goederen en diensten t.o.v. het BNP zijn opge
nomen. In een recente studie * * ) , gebaseerd op de input-outputanalyse voor 1965 
opgemaakt, werd berekend dat circa 30 percent van de totale actieve bevolking of 
39 percent van de tewerkgestelden in de nijverheid voor de export werkt. 

Uitvoer en invoer van goederen en diensten in percent van het BNP: België 

1955 1960 1965 1970 1975 

Uitvoer 31.8 32.4 36.0 43.5 53.8 
Invoer 30.9 33.5 35.9 41.2 52.9 

*) Benevens deze havens zijn er nog de secundaire zeehavens zoals Brussel, Nieuwpoort, 
Oostende, Zelzate, Rupel en de Luikse agglomeratie te vermelden. Ze vertegenwoordigden 
in 1974 slechts 1.1% van de ladingen en 2.2% van de lossingen in alle Belgische zeehavens. 

**) A .R. T E J A N O , "Belgian Exports and Employment", Tijdschrift voor Economie en Mana
gement, nr. 4, 1975, pp. 485-494. 
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Het relatief belang van de internationale handel voor de BLEU komt nog duidelij
ker tot uiting als men de invoer- en uitvoercijfers per hoofd vergelijkt met bijvoor
beeld de landen van de E.G. 

Invoer en uitvoer per hoofd: E.G. in 1974 

Invoer in 1000 BF Uitvoer in 1000 BF 

BLEU 
Nederland 
West-Duitsland 
Frankrijk 
Italië 
Denemarken 
Ierland 
Verenigd Koninkrijk 

114, 
93. 
43 
39 
28. 
75. 
47. 
37 

.6 

.3 

.8 

.1 

.6 

.8 

.9 

.4 

108.6 
93.8 
28.6 
33.8 
21.1 
59.3 
33.0 
26.7 

Een andere maatstaf voor de belangrijkheid van de zeehavens en het zeevaartvervoer 
voor de economie kan worden gevonden in het aandeel van deze sectoren in het 
BNP. De toegevoegde waarde van de sector havens werd in 1974 geraamd op 58.6 
miljard (in prijzen van 1974). Het aandeel van de toegevoegde waarde van de sector 
havens — die enkel de haventransportactiviteit omvat en geen rekening houdt met 
de industriële activiteit in de havens - in het BNP (in constante prijzen) steeg van 
ca. 1.2 percent in 1955 tot 1.9 percent in 1974. 
Men kan stellen dat havens een expansieve sector zijn. 

Een inzicht in de globale volumes en de relatieve posities van deze havens wordt ver
kregen aan de hand van onderstaande tabel. Hieruit blijkt vooreerst dat Antwerpen 
het belangrijkste knooppunt is van de maritieme handel. Gent en Zeebrugge kenden 
de laatste jaren een snelle expansie en dit ten gevolge de verbetering van de toegan
kelijkheid en infrastructuur alsook ten gevolge de aanvoer van ruwe petroleum via 
Zeebrugge. 
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L O S S I N G E N L A D I N G E N 

Invoer Entrepot Doorvoer Totaal Uitvoer Doorvoer Totaal 

Antwerpen 55 13.525 189 3.555 17.269 10.122 4.684 14.806 
60 16.358 1.062 4.376 21.796 10.223 5.233 15.456 
65 33.004 1.099 6.287 40.390 12.563 6.487 19.050 
70 47.747 703 6.384 54.834 14.635 8.663 23.298 

(a) 75 23.713 559 8.475 32.747 16.759 10.974 27.733 

Gent 55 1.537 2 313 1.852 1.223 192 1.415 
60 1.255 37 755 2.017 691 162 853 
65 1.499 52 232 1.783 990 345 1.335 
70 4.766 78 719 5.563 3.446 401 3.874 

(a) 75 7.282 54 1.624 8.960 4.742 646 5.388 

Zeebrugge 55 350 2 66 418 196 150 346 
Brugge 60 549 - 126 675 225 170 395 

65 720 293 234 1.247 284 177 461 
70 6.439 311 849 7.599 295 540 835 

(a) 75 6.059 55 1.134 7.248 807 608 1.415 

(a) Voorlopige cijfers. 

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.). 

Uit deze tabel blijkt dat zich, in het bijzonder gedurende de laatste vijf jaar, enkele 
belangrijke wijzigingen in het relatief belang van de havens hebben voorgedaan. 
Deze verschuivingen kunnen in het kort worden toegelicht door de samenhang 
tussen de haventrafiek en de handelsactiviteit van het onmiddellijke hinterland 
van de Belgische zeehavens namelijk de Belgisch-Luxemburgse-Economische Unie 
van nabij te beschouwen. 
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Figuur 1 geeft het verband aan tussen het BLEU-invoervolume en de invoer via de 
belangrijke havens; figuur 2 geeft deze relatie weer wat betreft de uitvoer. Uit deze 
figuren blijkt dat het verband tussen de trafiek via de zee en het totale handelsvolu
me enige breuken vertoont. Deze zijn te verklaren door een drietal factoren nl. 1. de 
oprichting van de E.E.G., 2. de ingebruikname van de aardolieleiding Rotterdam-
Antwerpen en 3. de relatief belangrijke capaciteitswijzigingen in de havens van Gent 
en Zeebrugge. Door de oprichting van de E.E.G. is de buitenlandse handel sinds 
1960 meer gericht op de nabije E.E.G.-partners. Deze geografische heroriëntering 
van de buitenlandse handel laat zich merken in de trafiek via de havens, zowel qua 
invoer als uitvoer. Sinds 1 juli 1971 werd een aardolieleiding tussen Rotterdam en 
Antwerpen ter bevoorrading van de Antwerpse raffinaderijen in gebruik genomen. 
De daling van de Antwerpse petroleumtrafiek die daaruit volgde verklaart de breuk 
in de relatie tussen de invoer van de havens en het totale invoervolume. Sinds 1968 
tekenen de gevolgen van de capaciteitsuitbreidingen in de havens van Gent en Zee
brugge zich duidelijk af in het bijzonder wat de uitvoer betreft. 

De relaties tussen de uitvoer en de invoer via de zeehavens en het globale handels
volume van de BLEU voor de periode 74-75 kunnen gekarakteriseerd worden door 
volgend kwantitatief verband. 

Voor de haveninvoer vindt men d.m.v. een kleinste kwadraten regressie *) : 

MH = .5722 MBLEU + 3356 EEG - 22920 RAPL - 16986 R 2 = .985 
(.0251) (1339) (1863) 

met MH voor de invoer via de zeehavens (in 1000 ton), MBLEU voor de invoer van 
de BLEU (in 1000 ton), EEG voor een variabele met waarde nul na oprichting van 
de E.E.G. (periode 60-75) en waarde één voor de oprichting van de E.E.G. (periode 
54-59) en RAPL met een waarde één na de ingebruikname van de aardolieleiding 
Rotterdam-Antwerpen (periode midden 71-74), nul vóór de ingebruikname (54-
midden 71). 

Wat betreft de uitvoer bekomt men: 

XH = (.2099 + .0236 CAP) x BLEU + 1524 EEG + 3420 R 2 = .964 
(.0396) (.0183) (692) 

waarin XH staat voor de uitvoer via de zeehavens (in 1000 ton), XBLEU voor het 
uitvoervolume van de BLEU (in 1000 ton) en CAP voor een variabele met waarde 
nul vóór de capaciteitswijzigingen en één na 1967. 

*) De grootheden tussen haakjes onder de parameters zijn standaardfouten. 
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Niet enkel het onmiddellijke hinterland nl. de BLEU is voor de havens van grote be
tekenis. De doorvoertrafiek neemt ongeveer éénvierde in van de totale trafiek in de 
Belgische zeehavens. Hoewel het doorvoerverkeer een onregelmatige evolutie kende 
vergeleken met de overzeese in- en uitvoer via de zeehavens, verdrievoudigde deze 
trafiek de afgelopen 20 jaar. In 1954 beliep de doorvoer circa 7.9 miljoen ton; in 
1974 overschreed men 29.7 miljoen ton. 

Neemt men aan dat de buitenlandse handel van de BLEU gedurende de periode 
75-80 eenzelfde groeipatroon vertoont als over de periode 60-75, wat een gemiddel
de jaarlijkse groei van 6.6 a 6.7 percent van het volume betekent, dan kan men aan 
de hand van de vooraf vermelde vergelijkingen een raming van de te verwachten tra
fiek vooropstellen. Met betrekking tot de globale doorvoer werd een eenvoudige 
extrapolatie gebruikt. De verkregen vooruitzichten zijn samengevat in onderstaande 
tabel. 

Globale trafiekvooruitzichten voor Antwerpen, Gent en Zeebrugge (in miljoenen 
ton) 

1980 1985 

Invoer 69.6 88.7 
Uitvoer 26.8 30.9 
Doorvoer 29.0 33.3 

Totaal 125.4 152.9 

Dergelijke vooruitzichten moeten uiteraard met de nodige omzichtigheid geïnter
preteerd worden. Zoals immers bleek uit vorige paragrafen is de trafiekontwikke
ling van de havens geenszins onafhankelijk van de opgebouwde havencapaciteit. 
De realisatie van grote havenprojecten kan de aangroei van de trafiek versnellen. 
Hierna worden de karakteristieken van iedere haven belicht. 

1. ANTWERPEN 

Antwerpen is steeds een zeehaven van wereldformaat geweest. Nochtans kende de 
haven haar grote ontwikkeling na de tweede wereldoorlog zowel wat betreft de 
ontwikkeling van de goederentrafiek als de industrialisatie. 
Voor de opkomst van de superschepen stelde de toegankelijkheid van de haven 
geen bijzondere problemen. Thans is de haven bereikbaar voor schepen met een 
diepgang van 45 voet. 
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Het jaarlijks aantal zeeschepen te Antwerpen is sinds 1955 met meer dan 25 percent 
toegenomen. De tonnemaat groeide aan met circa 80 percent. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van het scheepvaartverkeer. 

Antwerpen: Aantal binnengekomen schepen en hun tonnemaat 

1955 I960 1965 1970 1975 

Aantal 
Tonnemaat (1000 NRT) 

13.731 
27.216 

16.570 
35.780 

18.065 
44.753 

19.150 
54.315 

17.376 
48.886 

De Belgische vlag vertegenwoordigt circa 4 percent van de totale tonnemaat. Er is 
derhalve ook geen enkele vlaggendiscriminatie. 

De goederentrafiek steeg van 37.85 miljoen ton in 1960 tot 78.1 miljoen ton in 
1970 wat overeenkomt met een jaarlijks gemiddelde van 7.7 percent. Gezien de 
beperkte toegankelijkheid van de haven werd geopteerd voor een aardolieleiding 
ter bevoorrading van de raffinaderijen in het havengebied. Daardoor liep de glo
bale trafiek terug. In 1974 bedroeg de trafiek 65.2 miljoen ton. Ten gevolge de 
economische recessie werd de trafiek in 1975 sterk aangetast en bedraagt (volgens 
de voorlopige cijfers) circa 51.5 miljoen ton. 

In 1973 vertegenwoordigde Antwerpen circa 27.5 percent van de totaal geladen 
trafiek van de voornaamste Noordzeehavens *) ; het aandeel in de geloste trafiek 
bedroeg 17.1 percent. 

Zoals iedere haven ontwikkelde zich na de tweede wereldoorlog een onevenwicht 
in de aanvoer en afvoer van de haven en dit in hoofdzaak door de toename van de 
trafiek in ruwe petroleum. Uit onderstaande tabel blijkt dat, na de ingebruikname 
van de RAPL, de lossingen en ladingen een meer evenwichtige verhouding vertonen. 

Antwerpen: Lossingen en ladingen 

Lossingen TotaaL Lossingen vs. 
(1000 ton) (1000 ton) (1000 ton) ladingen 

1955 17.269 14.806 32.075 1.2 
1960 21.796 • 15.456 37.252 1.4 
1965 40.390 19.050 59.440 2.1 
1970 54.834 23.298 78.132 2.4 
1975 32.747 27.733 60.480 1.2 

*) Met uitzondering van de ruwe petroleum. 
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Wat de samenstelling van de trafiek betreft wordt een overzicht gegeven in onder
staande tabel. 

Samenstelling van de trafiek te Antwerpen (N.V.S.) in 1974 

Lossingen in Ladingen in 
1000 ton % 1000 ton % 

0. Landbouwproducten en levende 
dieren 3.101 7.3 795 2.4 

1. Voedingsproducten en veevoeder 1.652 3.9 1.434 4.3 
2. Vaste brandstoffen 2.408 5.7 45 .1 
3. Aardoliën en distillatieproducten 

daarvan 10.018 23.5 5.613 16.9 
4. Ertsen en metaalresiduen 15.238 35.8 128 .4 
5. Producten van de metaalindustrie 2.299 5.4 13.426 40.3 
6. Ruwe mineralen en fabrikaten 

daarvan, bouwmaterialen 1.531 3.6 2.253 6.7 
7. Meststoffen 2.253 5.3 3.193 9.6 
8. Chemische producten 2.337 5.5 3.580 10.7 
9. Machines, voertuigen, diversen 1.713 4.0 2.841 8.5 

Totaal 42.550 33.307 

De samenstelling van de trafiek, zowel qua aanvoer als qua afvoer is duidelijk be
paald door de industriële structuur van België en in het bijzonder van het Antwerp
se havengebied. 

De bevoorradingstrafieken van de (hoofdzakelijk Antwerpse) petro-chemische en 
chemische industrie en de (Luikse) staalnijverheid nl. aardoliën en distillatieproduc
ten met een totaal van 10 miljoen ton in 1974 (waarvan 6.6 miljoen ton ruwe petro
leum en 3.2 miljoen ton brandstoffen) en resp. ertsen en metaalresiduen ten belope 
van 15.2 miljoen ton (waarvan 13.7 miljoen ton ijzererts en 1.5 miljoen ton non-
ferroerts) maken gezamenlijk circa 60 percent uit van de aanvoer. 

Ook in de afvoer, hoewel meer gedifferentieerd, komen de karakteristieken van het 
industriële hinterland tot uiting. De afvoer van producten van de metaalindustrie 
beloopt 13.4 miljoen ton (waarvan 6.1 miljoen ton geprofileerd ijzer en staal en 5.7 
miljoen ton plaatstaal). De petro-chemische en chemische sector neemt meer dan 
9.2 miljoen ton van de afvoer in. Gezamenlijk vertegenwoordigen de trafieken voor 
deze industrieën meer dan 2/3 van de afvoer. 

Ook als containerhaven heeft Antwerpen een belangrijke functie, zoals blijkt uit 
onderstaande tabel. Het verkeer is vooral gericht op Noord-Amerika wat meer dan 
de helft van het totaal goederengewicht uitmaakt. 
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Antwerpen: Containertrafiek ter zee 

Totaal waarvan Noord-Amerika 

Aantal Gewicht v/d Aantal Gewicht v/d 
beladen goederen beladen goederen 

cooiaineïs (1000 ton) containers (1000 ton) 

1966 43.820 260 20.370 113 
1968 57.447 605 33.537 385 
1970 167.789 2.216 68.147 909 
1972 155.532 2.303 101.586 1.549 
1974 251.678 3.864 122.444 2.020 

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, die de oorsprong en bestemming van het goede
renverkeer aangeeft, is de trafiek in grote mate gericht op de geïndustrialiseerde lan
den. Europa, Noord-Amerika en Japan vertegenwoordigen in 74 circa 57 percent 
van de lossingen en 59 percent van de ladingen. 

Oorsprong en bestemming van de Antwerpse trafiek in 1974 in 1000 ton 

Lossingen Ladingen 

in 1000 ton in % in 1000 ton in % 

Europa 16.709 39.3 13.224 39.7 
waarvan E.E.G. 3.903 9.2 6.077 18.2 

Afrika 8.478 19.9 3.623 10.9 
Amerika 9.799 23.0 9.742 29.2 

waarvan USA en Canada 6.603 15.5 6.074 18.2 
Azië 5.786 13.6 4.449 13.4 

waarvan lapan 958 2.3 349 1.0 
Oceanië 1.778 4.2 220 .7 
Bunkers, etc. 1 - 2.050 6.2 

Totaal 42.550 33.307 

Na de tweede wereldoorlog ontwikkelde het zeehavengebied zich tot een snel 
groeiende industriële kern. De ontwikkeling kende zijn hoogtepunt in de tweede 
helft van de zestiger jaren. Het havengebied, met een totale oppervlakte van 
10.683 hectare, beslaat een industrieel gebied van 2.840 hectare waarin petroleum-
raffinaderijen, chemische en petro-chemische nijverheid, automobielnijverheid en 
nutsbedrijven gevestigd zijn. 
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Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de productiecapaciteit, tewerk
stelling, ingenomen oppervlakte in industriële investeringen voor de in het havenge
bied gevestigde nijverheidstakken op 1 september 1975. 

Capaciteit Tewerkstelling Oppervlakte 
(aantal) (in hectare) 

Investering 
(in miljard BF) 

Raffinaderijen 31.6 miljoen ton 
ruwe petroleum 

2.500 506 19.5 

Chemische en petro
chemische nijverheid 

9 miljoen ton 
eindproducten 

9.425 112.3 
LO*) 959 
(waarvan 336 

optie) 

54.3 

Automobielnijverheid 1.9 miljoen 
eenh. 

12.850 240.2 9.2 

Scheepsherstelling 5.000 68.6 3.0 

Electriciteitsbedrijf 2 x 275 MW 
2x 395 MW 

370 LO*) 131.3 14.9 

*) Linker Oever 

De havenindustrie voorziet in een tewerkstelling van meer dan 30.000 eenheden; de 
gezamenlijke industriële investeringen worden geraamd op circa 86 miljard BF. 

De vlucht van de Antwerpse haven, in het bijzonder wat de industrialisatie betreft, 
werd mede bewerkstelligd door het zogenaamde Tienjarenplan 1955-1965. Het plan 
omvatte de uitbouw van de haven naar het noorden en voorzag in de bouw van een 
12 km lang kanaaldok dat met de Schelde werd verbonden door de Zandvlietsluis, 
geschikt voor schepen tot 10.000 tdw. De werken werden beëindigd in 1967. De in
vesteringskosten, gezamenlijk door de Belgische Staat en de Stad Antwerpen gedra
gen, beliepen 9 miljard BF. 

Na de afwikkeling van het Tienjarenplan werd vooral aandacht besteed aan de su
perstructuur, de verbetering van de verbindingen met het hinterland, en de verbete
ring van de maritieme toegankelijkheid van de Schelde. 

Naast de aanleg van de verschillende autosnelwegen en ook de verbeteringen aan de 
maritieme verbindingen met het Luikse industriegebied is vooral de openstelling van 
de Schelde-Rijnverbinding in 1975 te vermelden. 

Ook de maritieme toegankelijkheid van de haven werd gevoelig verbeterd. Door 
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intensieve baggerwerken werd de bevaarbaarheid van de Schelde opgevoerd tot 45 
voet. De veiligheid van de stroom werd door het opstellen van radarstations te Bath 
en Waarde verhoogd. 

Op de rechteroever werden tal van verbeteringswerken uitgevoerd zoals de verbin
ding van het Amerikadok met het 5e Havendok. Met de bouw van een Nieuw Ha
vendok met 4.7 km kaailengte en met voldoende terreinen voor moderne terminals 
werd een aanvang genomen. 

Ook op de linkeroever van de Schelde wordt de haven uitgebreid. Een nieuw dok-
kencomplex zal met de Schelde verbonden worden door de zeesluis te Kallo, die 
vrijwel voltooid is. 

Voorzien wordt dat deze haven ook ten noorden met de Schelde wordt verbonden 
door middel van het Baalhoekkanaal en een zeesluis te Baalhoek. Gezien een ge
deelte van deze werken op Nederlands grondgebied plaats vinden werden onderhan
delingen gevoerd over dit project, samengekoppeld met de afsnijding van de bocht 
van Bath. Een principieel accoord werd bereikt tussen de Nederlandse en Belgische 
regeringen, dat echter door de wetgevende vergaderingen moet worden bekrachtigd. 

2. GENT 

Tot voor 1968 kon de haven van Gent gerangschikt worden onder de secundaire 
zeehavens met een hoofdzakelijk regionale betekenis. Voor deze periode schom
melde de trafiek rond 3 miljoen ton. De belangrijkste beperking was, zoals voor de 
andere Belgische zeehavens, de beperkte maritieme toegankelijkheid. De capaciteit 
van de sluis te Terneuzen en het zeekanaal Gent-Terneuzen was beperkt tot 10.000 
tdw. In 1960 werd een tractaat tussen België en Nederland van kracht waardoor 
een investeringsprogramma werd uitgevoerd dat voorzag in de aanleg van een 
nieuwe sluis te Terneuzen geschikt voor schepen tot 60.000 tdw, alsook in de ver
breding van het bestaande zeekanaal. Einde 1968 werd de nieuwe sluis in gebruik 
genomen. Langsheen het kanaal werd een industriële zone aangelegd met een op
pervlakte van circa 1.600 ha. 

Het effect van de capaciteitsuitbreiding is duidelijk merkbaar in het aantal tonne
maat der binnengelopen schepen. Het aantal binnengekomen schepen in de periode 
69-75 bedroeg gemiddeld circa 3.650 eenheden tegen gemiddeld 2.300 eenheden in 
de periode 60-68, wat een toename van bijna 60 percent betekent. De gemiddelde 
tonnemaat is meer dan verdrievoudigd na de capaciteitsuitbreidingen. 
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Gent: Aantal binnengekomen schepen en hun tonnemaat 

1955 1960 1965 1970 1975 

Aantal 2.204 2.079 2.494 3.251 3.398 
Tonnemaat (1000 NRT) 1.465 1.429 1.579 4.539 6.265 

Ook in de goederentrafiek tekenen zich gunstige gevolgen van de verbeterde toe
gankelijkheid af. 

De globale trafiek schommelde rond 3 miljoen ton; in 1974 werd een totaal van 
15.1 miljoen ton bereikt dat in 1975 terugviel tot 14.3 miljoen ton ten gevolge de 
economische recessie. 
Onderstaande tabel toont de evolutie in meer detail. 

Gent: Goederenverkeer ter zee 

Lossingen Ladingen 
(1000 ton) (1000 ton) 

1955 1.852 1.415 
1960 2.017 853 
1965 1.783 1.335 
1970 5.563 3.847 
1971 7.373 2.681 
1972 8.597 4.276 
1973 9.840 5.010 
1974 10.234 4.900 
1975 8.960 5.388 

Samenstelling van de trafiek te Gent (N.V.S.) in 1974 

Lossingen Ladingen 

in 1000 t in% in 1000 t in% 

0. Landbouwproducten 786 7.7 199 4.1 
1. Voedingsproducten en veevoeder 149 1.5 8 .2 
2. Vaste brandstoffen 1.351 13.2 53 1.1 
3. Aardoliën en distillaten daarvan 689 6.7 2.844 58.0 
4. Ertsen en metaalindustrie 5.859 57.3 84 1.7 
5. Producten van de metaalnijverheid 97 .9 1.186 24.2 
6. Ruwe mineralen, bouwmaterialen 396 3.9 121 2.5 
7. Meststoffen 701 6.8 279 5.7 
8. Chemische producten 83 .8 40 .8 
9. Machines, voertuigen, etc. 122 1.2 86 1.8 

Totaal 10.234 4.900 
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De samenstelling van de trafiek is vooral beihvloed door de industrie gevestigd in de 
kanaalzone. De aanwezigheid van de siderurgie maakt dat de kolen- en ertstrafiek 
meer dan 70 percent van de globale lossingen vertegenwoordigen; bij de ladingen 
vertegenwoordigen de eindproducten van deze nijverheid circa 24 percent. Ook de 
invloed van de petroleumraffinage is af te leiden. De aanvoer van ruwe petroleum 
geschiedt weliswaar via een pijpleiding naar Zeebrugge maar de distillaten vertegen
woordigen 58 percent van de ladingen. 

De geografische spreiding van de trafiek wordt weergegeven in onderstaande tabel 
en is sterk bepaald door de vindplaatsen van ertsen en vaste brandstoffen wat de los
singen betreft, en door de afzetmarkten voor raffinageproducten en ijzer en staal. 

Oorsprong en bestemming van de Gentse trafiek in 1974 

Lossingen Ladingen 

in 1000 t in% in 10001 in% 

Europa 3.754 36.7 4.322 88.2 
waarvan E.E.G. 621 6.1 1.473 30.1 

Afrika 2.081 20.3 180 3.7 
Amerika 3.128 30.6 230 4.7 

waarvan USA en Canada 1.477 14.4 176 3.6 
Azië 199 1.9 14 .3 
Oceanië 1.073 10.5 155 3.2 
Bunkers, etc. 

Totaal 10.234 4.900 

De industrialisatie van de kanaalzone Gent-Terneuzen kwam op gang na de verrui
ming van de toegankelijkheid tot 60.000 tdw. De siderurgie, automobielnijverheid, 
petroleumraffinage én petro-chemische nijverheid biedt meer dan 11.500 werkplaat
sen in de havenzone. 

Waar de publieke investeringen voor de havenuitbouw op 5.5 miljard BF worden ge
raamd, raamt men de industriële mvesteringen op minimaal het zesvoudige bedrag. 

De uitbreidingsplannen voor de haven zijn gericht op de uitbouw van de waterinfra
structuur rond het bestaande kanaal, de ontsluiting van industrieterreinen op de 
linkeroever van het huidige zeekanaal, de renovatie van de oudere dokken en de 
uitbouw van de superstructuur. Er wordt naar gestreefd de haventoegankelijkheid 
op te voeren tot 125.000 tdw. Dit vereist de bouw van een nieuwe zeesluis ten wes
ten van de huidige Westsluis te Terneuzen en de aanleg van een aansluitend kanaal. 
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Ook deze havenwerken vereisen de goedkeuring van Nederland, gezien een belang
rijk deel van de werken op Nederlands grondgebied moet worden uitgevoerd. 

3. ZEEBRUGGE 

De haven van Zeebrugge is de enige belangrijke Belgische zeehaven die aan de 
Noordzee is gelegen. Ze bestaat uit twee delen, nl. een voorhaven beschermd door 
een dam van circa 2.5 km lengte en een achterhaven gelegen achter een sluis. 

Een zeekanaal (circa 10 km lengte met 24 voet diepgang) verbindt de landinwaarts 
gelegen installaties te Brugge. 
De overslag concentreert zich thans in de voorhaven. Na voltooiing van de in aan
bouw zijnde zeesluis voor 125.000 tdw schepen en de dokken in de achterhaven 
komt wellicht ook in de achterhaven de havenactiviteit tot ontwikkeling. 

Tot voor 1968 kon ook Zeebrugge als een haven van lokaal belang worden bestem
peld. Intensieve baggerwerken in de vaargeulen het Zand, Ribrand en het Scheur 
verhoogden de toegankelijkheid tot schepen met 40 voet diepgang. Mammoet
schepen tot 250.000 tdw met gedeeltelijke lading kunnen de haven aandoen. 

Sinds 1968 kende de haven een snelle ontwikkeling. De schepenbeweging nam toe 
van 3.230 eenheden in 1967 tot 7.460 eenheden in 1974. Ook de gemiddelde ton
nemaat steeg over deze periode met meer dan 60 percent. 

Brugge-Zeebrugge: Aantal binnengekomen schepen 

1955 1960 1965 1970 1975 

Aantal 1.471 1.679 2.280 4.691 7.458 
Tonnemaat (1000 NRT) 1.648 2.265 3.015 9.670 2.527 

De totale haventrafiek bedroeg in de periode 63-68 tussen 1.5 en 1.75 miljoen ton. 
Ten gevolge verbeterde toegankelijkheid steeg de trafiek tot 11.1 miljoen ton in 
1974; in 1975 werd 8.7 miljoen ton via Zeebrugge verhandeld. Onderstaande ta
bel geeft de trafiekevolutie weer: 
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Zeebrugge: Goederenverkeer ter zee 

Lossingen in 10001 Ladingen in 1000 t 

1955 418 346 
1960 675 395 
1965 1.247 461 
1970 7.599 835 
1971 7.057 740 
1972 7.487 1.043 
1973 8.794 1.147 
1974 9.592 1.526 
1975 7.248 1.415 

De globale toename van de lossingen is vooral te wijten aan de trafiek van ruwe pe
troleum. De raffinaderij in de Gentse kanaalzone wordt immers per pijpleiding via 
Zeebrugge bevoorraad. Een an ander blijkt uit de samenstelling van de trafiek. 

Samenstelling van de trafiek: Brugge-Zeebrugge (N.V.S.) in 1974 

Lossingen Ladingen 

in 1000 t in% in 10001 in % 

0. Landbouwproducten 138 1.4 110 7.2 
1. Voedingsproducten en veevoeder 139 1.4 142 9.3 
2. Vaste brandstoffen 492 5.1 52 3.4 
3. Aardolie en distillaten 7.348 76.6 399 26.1 
4. Ertsen en metaalresiduen 68 .7 69 4.5 
5. Producten van de metaalindustrie 50 .5 76 5.0 
6. Ruwe mineralen en bouwmaterialen 660 6.9 17 1.1 
7. Meststoffen 31 .3 3 .2 
8. Chemische producten 110 1.1 87 5.7 
9. Machines, voertuigen, etc. 621 6.5 570 37.4 

Totaal 9.592 1.526 

Van bijzonder belang is de carferrytrafiek met de Engelse havens. In 1974 vertegen
woordigde deze trafiek bijna 2 miljoen ton met circa 2.900 afvaarten. Ook als con
tainerhaven neemt het belang van Zeebrugge toe. Het shortsea-verkeer op Enge
land bedroeg in 1974 circa 1.3 miljoen ton. Ook voor transoceanische container-
consoorten is Zeebrugge een belangrijke aanlegplaats. 

56 



Een andere functie dewelke Zeebrugge vervult is deze van passagiershaven. In 1975 
werden meer dan 1 miljoen reizigers ingeschreven. 

Na de succesvolle baggerwerken aan het Zand, Ribrand en het Scheur werd in 1970 
de principiële beslissing genomen Zeebrugge voor schepen met grote tonnemaat uit 
te bouwen. Een programma over 8 jaar werd vooropgesteld dat voorziet in de bouw 
van een nieuwe sluis, het intensiever uitbaggeren van de vaargeulen, de aanleg van 
een nieuwe oostelijke en westelijke havendam en het graven van dokken in de ach
terhaven. De bouw van de zeesluis werd. begonnen in 1972 en in 1974 werden wer
ken in de voorhaven aangevangen. Ook met de aanleg van een containerdok in de 
achterhaven werd in 1974 gestart. 

CONCLUSIE 

In 1974 bereikte de totale trafiek van de Belgische zeehavens een volume van 102 
miljoen ton. De vooruitzichten voor de trafiek voor 1980 belopen 125 miljoen ton 
en voor 1985 circa 150 miljoen ton. 

Tegen 1980 zal bijkomende capaciteit voor een trafiek van 25 miljoen vereist zijn. 
Men mag aannemen dat met de in uitvoering zijnde werkzaamheden te Antwerpen, 
Gent en Zeebrugge deze trafiektoename kan worden verwerkt als men bedenkt dat 
de standaardcapaciteit van een modern containerdok (met 4 terminals) 8 a 10 mil
joen ton goederen per jaar bedraagt. Op middellange en lange termijn kan men de 
vraag stellen of de relatieve afhankelijkheid van België (in het bijzonder van Neder
land) wat betreft de overzeese bevoorrading van grondstoffen en de ontsluiting van 
maritiem industriële terreinen economisch wenselijk is en of de uitbouw van een 
diepzeehaven hiervoor geen gepast economisch zinvol alternatief is. 
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VERVOERCAPACITEIT EN VERVOERSSTROMEN VAN HET 
BELGISCH L U C H T V E R V O E R 

door Dr. L. van Berendoncks, 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 

INLEIDING 

Het Belgisch luchtvervoer is in 1976 het voorwerp van twee belangrijke onderzoeken 
in opdracht van het Ministerie van Verkeerswezen. Inderdaad werd medio 1976 het 
"McKinsey"-rapport beëindigd betreffende een eventuele samenwerking tussen de 
luchtvaartmaatschappijen Sabena-KLM-Luxair. Een tweede onderzoek is omstreeks 
januari 1977 aan de Minister overgedragen en behandelt de infrastructuurbehoeften 
voor 1990-2000. 

Wanneer wij verwachten dat beide studies een waardevolle basis en een nieuw start
punt voor het toekomstig onderzoek van de Belgische luchtvaart zullen inhouden, 
zijn zij op het ogenblik nog met het vertrouwelijkheidszegel afgesloten. 

Schaarse berichten zouden in het eerste geval duiden op de verdediging van de fusie 
als meest rendabele exploitatievorm. Door het bij uitstek internationale karakter van 
het luchtvervoer en het vrij homogene product, lijkt ons een coöperatie alleszins 
aangewezen. Nochtans ligt naar onze mening een belangrijk element van deze coöpe
ratie bij de afzonderlijke verbindingen. Per relatie met het buitenland, dient het sys
teem van samenwerkingsovereenkomsten en pooling, in het kader van het feitelijk 
duopolie, met de (steeds verschillende) buitenlandse onderneming te worden door
gevoerd, waardoor aan de specifieke problemen van de l i jn kan worden tegemoet ge
komen. 

VERDELING EN ONTWIKKELING V A N DE TRAFIEK NAAR DE LUCHT
HAVENS, VERVOERSSTROMEN. 

Aktuele verdeling van de trafiek naar de luchthavens in België. 
De benutting van, en de verdeling over, de beschikbare luchthaveninfrastructuur 
werd in een eerste tabel opgenomen. Deze kenmerkt zich door een centralisatie op 
de nationale luchthaven die 92% van de totale activiteit behandelt. Samen met de 
twee voornaamste regionale havens Antwerpen (3% pax*), 2% vracht) en Oostende 
(3% pax), 6% vracht) zorgt zij voor de distributie van 98% van het aantal passagiers 
en omvat de totaliteit van het vracht- en postvervoer. 

*) Passagiersbeweging. 
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Tabel 1: Verdeling van de Belgische luchttrafiek naar de havens - 1975. 

LUCHT- PASSAGIERS *) VRACHT **) POST **) 
HAVEN 

S NS Rest. Totaal S NS S NS 

Brussel 
Antwerpen 

3.202.998 895.430 7.329 4.105.757 110.932 
T 1 £. 1 

8.099 
o 

5.783 
1 c 

60 Brussel 
Antwerpen 82.571 33.109 ZAbZ y 35 — 

Oostende 101.835 18.574 26.050 146.459 6.076 1.544 - -
Grimbergen - 24 28.457 28.481 - - -
Gent — 314 17.618 17.932 - - - -
Luik - 9.392 6.725 16.117 - 372 - -Charleroi — 5.468 10.379 15.847 - 157 - -
Spa - - 7.859 7.859 - - - -
St. Hubert — — 7.075 7.075 - - - -

Totaal 3.387.404 962.311 142.497 4.492.212 119.170 10.181 5.818 60 

*) S: geregeld, NS: niet-geregeld vervoer. 
Rest: resterend gedeelte omvattende: sport, oefenvluchten, scholing, vulgarisatie e.d. 

**) In ton. 

Oorsprong der gegevens: Regie der Luchtwegen. 

Ontwikkeling van het verkeer. 
Tegenover de periode 1960/1970 die werd gekenmerkt door een algemene econo
mische expansie, stellen we voor de laatste vijf jaar, zoals voor de meeste Europese 
landen een verzwakt groeiritme vast met een gemiddelde van + 7% voor Brussel, 
+ 2% voor Antwerpen en - 18% voor Oostende (Tabel 2). 

Deze globale groei wordt echter in gevoelige mate beihvloed door de energieperike
len van november 1973 af. Inderdaad kent Brussel tot dit jaar nog een aangroei van 
het aantal passagiers van + 10,5% en Antwerpen + 18,5% . Oostende vormt in dit 
opzicht enigszins een uitzondering wegens zijn afhankelijke positie tegenover de 
trafiek van het Verenigd Koninkrijk. (Zie hiervoor bijlage 1 (2)). 
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Tabel 2: Evolutie van de activiteit op de voornaamste luchthavens en relatief aan
deel (%). 

1971 1973 1975 75/71 

HAVEN Aantal % Aantal % Aantal % % / j -

Bewegingen. 
Brussel 
Antwerpen 
Oostende 

96.443 
76.130 
33.975 

18.5 
14.6 
6.5 

103.333 
76.126 
30.153 

22.2 
16.3 
6.5 

98.291 
62.579 
31.334 

21.6 
13.7 
6.9 

+ 4.8 
- 4.8 
- 2.0 

Passagiers. 
Brussel 
Antwerpen 
Oostende 

3.109.501 
136.077 
322.569 

83.2 
3.6 
8.6 

3.790.841 
191.072 
313.024 

85.2 
4.3 
7.0 

4.105.757 
146.685 
146.459 

91.4 
3.3 
3.3 

+ 7.2 
+ 1.9 
-17.9 

Vracht (t). 
Brussel 
Antwerpen 
Oostende 

112.299 
2.387 

15.149 

86.34 
1.8 

11.6 

112.065 
2.682 

12.261 

88.1 
2.1 
9.6 

119.382 
2.177 
7.664 

91.9 
1.7 
5.9 

+ 1.5 
- 2.3 
- 15.7 

Vervoersstromen. 
De vervoersstromen voor passagiers en vracht naar en van de diverse havens in de 
wereld werden voor de luchthavens Brussel, Antwerpen en Oostende als bijlage 1 
opgenomen. (Slechts de relaties met minimum 2% van de totale S + NS activiteit 
werden weerhouden). 

Meer beknopt vinden we in onderstaande tabel de belangrijkheid en evolutie weer 
van de relatie tussen Brussel en de verschillende continenten die vanuit deze haven 
worden bediend. (Grafisch overzicht: bijlage 2). 

Vrij logisch is wel het overheersend belang van de korte en middellange verbindin
gen (Europa = 78% ), waarbij Spanje in 1975 als belangrijkste relatie (charterrei
zigers !) het Verenigd Koninkrijk voorafgaat. Bij de overige continenten vertegen
woordigt Afrika 10%en Amerika 8%(V.S. 6%) van het totaal. 

Bij de distributie van het vrachtvervoer bedraagt het aandeel van Europa slechts 
50% tegenover 30% voor Amerika en 13% voor Afrika (Tabel 3). 
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Tabel 3: Brussel Nationaal: S en NS trafiekverdeling 1975 

EUROPA AMERIKA AFRIKA AZIE 

1975 Passagiers 3.201.583 344.072 389.848 162.925 
Vracht 59.068 36.098 15.374 8.421 
Post 3.871 1.331 479 162 

1974 Passagiers 3.063.659 394.037 329.314 137.960 
Vracht 59.901 27.818 11.523 6.001 
Post 4.071 759 522 139 

1973 Passagiers 3.051.070 356.063 322.643 120.055 
Vracht 67.014 23.680 9.529 4.048 
Post 4.584 995 634 113 

1970 Passagiers 2.352.833 274.261 202.349 82.384 
Vracht 77.604 24.210 8.961 4.303 
Post 4.949 1.120 424 96 

Passagiers in eenheden, vracht en post in ton. 

Bij de regionale luchthavens merken we steeds het overheersend belang van één of 
enkele relaties. Als kanaalhaven werd in het verleden en wordt nog steeds de trafiek 
van Oostende gedomineerd door het toerismevervoer van het Verenigd Koninkrijk 
(met 460.000 pax en 32.700 ton in het topjaar 1964). De systeemontwikkeling van 
het chartervervoer, met rechtstreekse vluchten naar het bij uitstek verkozen einddoel 
Spanje (en overige Middellandse Zee landen), en de economische moeilijkheden van 
het Verenigd Koninkrijk verklaren de belangrijke teruggang van zijn activiteit. 

De haven van Antwerpen wordt gedomineerd door de relaties met het Verenigd Ko
ninkrijk en Nederland waarop zij geregelde verbindingen ter beschikking stelt. In te
genstelling met Oostende kent de trafiek op Londen een blijvende expansie wegens 
het belangrijke hinterland van Antwerpen als zeehaven en diamantcentrum. (Zie bij
lage 1). 
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CAPACITEIT VAN DE BELGISCHE LUCHTHAVENS. *) 

Algemeen. 
De benodigde oppervlakte in de nabijheid van belangrijke bevolkingsconcentraties 
en de immense investering die bij de bouw van nieuwe luchthavens vereist is, leidden 
tot een hernieuwde inspanning tot de optimalisatie van de bestaande infrastructuur. 

Volgens zijn voornaamste elementen wordt de globale capaciteit van de luchthaven 
bepaald door: 

1. De capaciteit van de luchtruimte: organisatie en structuur van de verschillende 
zones: CTR (Controlled Regions), TMA (Terminal Areas), Airways, Danger-, 
Prohibited- and Restricted areas. 

2. De capaciteit van startbanen en taxiwegen: staat in functie van: 

a. Technisch: (a) aantal (b) configuratie (c) afmetingen en weerstandsvermogen 
(d) uitrusting (e) aantal taxiwegen en configuratie ( f ) localisatie van de 
terminal. 

b. Gebruik: (a) type van het vliegtuig (b) modaliteit IFR (Instrument Flight 
Rules) VFR (Visable Flight Rules (c) hulpmiddelen ter begeleiding. 

c. Externe factoren: (a) meteorologisch en geografisch: winden, hoogteligging, 
temperatuur, (b) omgeving: milieufactoren (geluidshinder, pollutie), 
obstakels, verboden gebieden. 

3. De capaciteit van het luchthavenstationsgebouw. In tegenstelling met wat voor
afgaat dient hier een onderscheid te worden gemaakt naar het vracht- en het 
reizigersvervoer. 

a. Reizigers: (a) capaciteit en modaliteit van het vervoer tussen vliegtuigen en 
terminal voor reizigers en bagage (b) aankomst-vertrek: wacht- en con
troleruimten (c) intern transportsysteem (d) aansluitingsinfrastructuur 
en parking. 

b. Vracht: (a) installaties laden, lossen en intern transport (b) stockage, con
trole (c) beheer van de documenten. 

4. Capaciteit van de verbindingen met het hinterland. 

5. Exploitatiekenmerken: trafiekvariatie en seisonaliteit. 

*) Deze problematiek werd nader onderzocht in: 
van Berendoncks, L . : Deel V I I : Luchtvaart. De ontwikkeling van de Vlaamse economie in 
internationaal perspectief. Volume V I : Het transportwezen. G . E . R . V . , Aurelia Books, Brus
sel 1974. 
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Voornamelijk als gevolg van het onderzoek in de Verenigde Staten tijdens de periode 
1960/70, bleek dat de capaciteit van de startbanen en taxiwegen voor het overgroot 
aantal luchthavens onvoldoende werd benut ofwel kon uitgebreid worden. *) . 

Hierdoor komt de capaciteitsproblematiek in hoofdzaak op de terminalgebouwen. 
De nieuwe luchthavens worden modulair ontworpen, oude -zoals Brussel - in deze 
zin aangepast, zodat geleidelijk de trafiekexpansie kan worden voorafgegaan door 
bijvoeging van satellieten of aanbouw van telkens nieuwe autonome eenheden waar
van de optimale capaciteit zich situeert van 6 tot 9 miljoen passagiers per jaar (bv. 
Dallas, Montreal, Charles de Gaulle). 

Nieuwe luchthavens stellen zware eisen aan de gemeenschap. Het huidig systeem 
vereist nochtans een practisch volledige centralisatie op één punt, zowel voor het 
reizigersvervoer wegens de aansluitingen, als voor het vrachtvervoer waarvan het 
overgrote deel in passagierstoestellen wordt vervoerd * * ) . Hierdoor dient een zeer 
grote, meestal niet beschikbare oppervlakte jarenlang vóór de aanvang van de ex
ploitatie te worden gereserveerd * * * ) . 

Luchtvaart biedt snelheid aan en heeft aldus slechts zin in een geihtegreerd trans
portsysteem. Hieruit vloeit voort dat de capaciteit van de aansluitingsinfrastructuur 
een tweede probleemgebied-betreft. 

Ook voor de capaciteit van de aansluiting speelt de trafiekfluctuatie een grote rol, 
evenals de belasting veroorzaakt door bezoekers, begeleiders en het personeel van 
de luchthaven zelf. Alhoewel in het verleden het merendeel der luchthavengebrui
kers practisch onwijzigbaar de personenwagen verkiest (en hierdoor kostbare 
multistore-parkings vereist) is een omschakeling voor de toekomst naar het ge
meenschappelijk vervoer onvermijdbaar. * * * * ) . 

*) Mits een ruime toepassing van de informatica (o.m. C A . A . S . Computer Aided Approach 
System) voor de 6 startbanen in parallelconfiguratie heeft de nieuwe Dallas luchthaven 
een capaciteit van 180 I F R bewegingen per uur! 

**) Een uitzondering op deze centralisatienoodzaak vormen de volledige bevrachtingen. 
***) Dallas Fort Worth neemt 7.500 ha in beslag, Montreal's nieuwe luchthaven vereiste 

36.000 ha onteigeningen, waarvan 80% als bufferzone. 
****) Voor 1980/1982 worden 22 rijstroken onvoldoende geacht om het totale volume voor 

de Kennedy-haven op te vangen. Theoretisch betekent dit niet eens de capaciteit van een 
dubbel-snelspoor waarbij een ideale regelmaat wordt aangeboden. 
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De Belgische infrastructuur. 
Wat België betreft gaat de bekommernis in hoofdzaak uit naar de luchthaven Brus
sel-Nationaal, met drie operationele startbanen, respectievelijk 2.819 m (02/20) 
3.211 m (07R/25L) en 3.638 m (07L/25R)lang. * ) . 

Alhoewel op het ogenblik de meningen aangaande de capaciteit van de startbanen 
voor de meeste intercontinentale luchthavens erg verdeeld zijn, lijken ons de vroe
gere schattingen met 10 a 14 Mpj voor aanpassing vatbaar. * * ) . Rekeninghoudend 
met de ontwikkeling van de technische apparatuur en de organisatiemogelijkheden 
(o.m. de beschikbaarheid en de verwerkingssnelheid van de informatie, afhanke
lijkheid van de weersgesteldheid), de schaalvergroting van de toestellen en de verge
lijking met andere luchthavens, kan de capaciteit worden geschat op 18 a 20 Mpj. 
***) 

Aanvang der 70-er jaren werd de aandacht gericht op de aanpassing van de te be
perkte terminal (2.5 Mpj). Door middel van bijkomende werken wordt het bestaan
de complex uitgebreid tot 5 a 6 Mpj. Als dusdanig werden de twee bestaande fingers 
uitgerust met zes noseloaders (NL) en twee telescopische laadbruggen (TLB). Het 
gebouw zelf werd ten Zuiden uitgebreid met een satelliet (A) met 11 vaste standen 
(NL en TLB's), zodat hierdoor in het totaal, naargelang de grootte van de toestel
len een 27-tal vaste standplaatsen in bedrijf werden genomen (+ uitwijkplaatsen 
voor piekbelasting). 

Alhoewel wegens de vertraagde trafiekexpansie nog niet in uitvoering, zullen in de 
toekomst de twee "oude" fingers eveneens met satellieten (B en C) worden uitge
rust (elk met 9 standplaatsen), waarbij nadien nog steeds de mogelijkheid bestaat 
tot een nieuwe uitbreiding van het bestaande gebouw met een vierde satelliet (D) 
zoals (A). 

Inmiddels werden eveneens interne werken voltooid met o.m. de uitbreiding van de 
vertrekzaal (aantal registratiebanken en transportbanden), de aankomstzaal (6 
racetracks voor de bagage), het aantal parkeerplaatsen en een afzonderlijke oprit 
voor de toegang die het aankomend van het vertrekkend verkeer scheidt. 

Na deze fase van aanpassing zal de haven worden uitgerust met een tweede auto
nome terminal waardoor een evenwicht wordt bereikt met de capaciteit van de 
runways. 

*) Voor de technische uitrusting en procedures der diverse luchthavens verwijzen wij naar 
de secties van de "A.I.P. België en Luxemburg", Regie der Luchtwegen. 

**) Mpj, Mtj: Miljoen passagiers (ton) per jaar. 
***) O.m. Miami. 
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Wat de vracht betreft zal in 1977, nadat het vrachtcomplex noodzakelijkerwijze 
voorlopig tot 130.000 ton werd uitgebreid, gestart worden met de bouw van een 
nieuwe terminal aan de noordzijde van de luchthaven waarvan de capaciteit stapsge
wijze kan worden opgevoerd (Voorlopig ontworpen voor 0.5 Mtj . Eerste fase be
drijfsklaar einde 1979). Het oude gebouw zou als specifieke charterterminal worden 
uitgerust. 

De toegang tot de luchthaven stelt theoretisch weinig problemen. Inderdaad was 
Brussel een der eerste luchthavens met een rechtstreekse spoorwegverbinding naar 
het nabijgelegen stadscentrum. Het dichte autosnelwegennet waarborgt een vlotte 
uitspreiding over gans het land. *) . 

Alhoéwel erg in de actualiteit, vormen de regionale luchthavens zoals zij op het 
ogenblik zijn ingeplant, geen werkelijk knelpunt, zij het dan met uitzondering voor 
Antwerpen. * * ) . De nabijheid van het stadscentrum roept heel wat reacties op te
gen een belangrijke uitbreiding door verlenging van de startbaan. Vele alternatieven 
worden verdedigd, doch geen enkele optie wordt werkelijk weerhouden. Zonder 
evenwel in dit kader de volledige consensus te analyseren, lijken ons twee alterna
tieven vermeldenswaard: de bestaande militaire reservehaven te Oostmalle en de 
volledig nieuwe inplanting. * * * ) . 

De eerste oplossing houdt nochtans naar onze mening een aantal nadelen in, zoals 
de niet aangepaste uitrusting, maar niet in het minst de ligging ten Noorden van 
Antwerpen op ongeveer 30 km (= 2/3 van de afstand tot Brussel). 

Een nieuwe inplanting (W of ZW van Antwerpen, denken we aan de omgeving van 
Kallo of de driehoek Brussel/Gent/Antwerpen) biedt het voordeel dat zij optimaal 
in functie van zijn doel en omgeving kan worden geselecteerd. Hierbij kan een vol
doende ruimte worden voorbehouden om, met de belangrijkste steden als hinter
land, mits een beduidend minder complexe infrastructuur, de nationale luchthaven 
van zijn charter(piek!)-trafiek te ontlasten. * * * * ) . 

*) De rechtstreekse verbinding met Antwerpen via de E 10 werd voor het grootste gedeelte 
in gebruik genomen. (Uitzondering de aansluiting zelf te Antwerpen). 

**) — Voor de commerciële trafiek beschikt Oostende over een startbaan van 3.200 m 
(08/26), Antwerpen: 1.47S m (11/29). 

— Sommige secundaire luchthavens zoals Luik-Bierset omvatten zowel burgerlijke als 
militaire activiteiten. 

***) Waarbij we impliciet de noodzaak van een rationele secundaire luchthaven voor de regio 
erkennen, indien de bestaande haven zou worden afgebouwd. 

****) Bij deze redenering dienen we de toekomstige systeemontwikkeling van het charterver
voer niet uit het oog te verliezen. In de mate dat part-charter wordt toegestaan, en aldus 
vervoer op aanvraag wordt gemengd met het geregeld vervoer, vervalt althans voor dit ge
deelte de decentralisatiemogelijkheid en wordt voor de toekomst een supplementaire last 
op de nationale haven behouden. 
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Alhoewel op huidig stadium niet te voorzien, bli jf t toch voor de verdere toekomst 
de mogelijkheid open om, mits een ultrasnelle grondverbinding met de nationale 
luchthaven, een deeltaak over te nemen. 

Belang van de trafiekfluctuatie: seisonaliteit en capaciteit. 
De problematiek rond de capaciteit van de luchthavens kende in het recente verle
den een gevoelige wijziging. Inderdaad kende de luchtvaart na de tweede wereldoor
log een belangrijke continuexpansie waarbij nochtans bijzondere problemen voort
vloeien uit het enorme succes dat de charterondernemingen boekten sedert 1964, 
dit ondanks de hevige tegenwerking van de geregelde maatschappijen, individueel 
of in I.A.T.A.-verband. 

Wanneer het toch aan deze nieuwe systeemontwikkeling te danken is dat het lucht
vervoer uit zijn geïsoleerde positie werd gehaald en door zijn organisatie voor de 
massa open werd gesteld, bl i j f t dit voor de capaciteit van de havens (en de aanwen
ding van het materieel) niet zonder gevolgen. Door het aandeel dat vervoer met re
creatieve doeleinden in het luchtvervoer inneemt, wordt zij de belangrijkste gebrui
ker van het vervoer, maar wordt aldus een periodiciteit, die gebonden is aan de be
staande verlofperiodes, ingesloten. 

Met het oog op de beperkingen van onderhavige beschouwingen is het onze mening 
dat, beter dan wat ook, volgende grafische overzichten het belang van de seizoen
gebondenheid van het vervoer weergeven. Een eerste grafiek geeft per maand de 
procentuele afwijking ten opzichte van het maandgemiddelde weer voor de drie 
luchthavens Brussel, Oostende en Antwerpen evenals voor het totaal der 9 Bel
gische havens. Door middel van het tweede overzicht leggen we de nadruk op de 
maandelijkse trafiekevolutie van reizigers met vertrek uit België naar Spanje, ge
scheiden naar het geregeld en het niet-geregeld vervoer voor de periode 1964¬
1973. *) . 

Een grondige analyse die we doorvoerden met betrelddng tot de diverse componen
ten, duidt op een belangrijke persistentie voor de toekomst! 

*) C . E . A . C . — jaren: zijnde de periode 1 november tot 31 oktober. 
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Procentuele afwijking van het maandgemiddelde voor de Luchthavens Brussel, 
Antwerpen en Oostende, alsmede voor het totaal der negen Belgische havens 

Gegevens : zie bijlage 3. 
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Besluit. 
Ervaringen opgedaan ter gelegenheid van buitenlandse studies (Maplin, de Gaulle) 
spelen in het voordeel tot het -in de mate van het mogelijke- maximaal uitbreiden 
van de bestaande luchthavens, zodat de vroeger bepaalde saturatiedrempels worden 
verlegd. 

Het is logisch dat in dit beperkt overzicht voor de verre toekomst geen "datum" 
kan worden vooropgesteld voor de uiteindelijke saturatie van Brussel-Nationaal, of 
kan worden voorzien wat op dat ogenblik de technische oplossingen zullen wezen. 
Studiegroepen voorspellen een globale constante groeivoet van 6% a 10% jaarlijks 
op lange termijn. Extrapoleren we de activiteit met enkele hypothetische constante 
groeiwaarden, zou aldus de eerste 20 jaar geen nieuwe internationale luchthaven 
vereist zijn. 

Passagiers 1975 % 1990 1995 2000 20 Mpj in: 

(x 106) 4,1 6 9,8 13,2 17,6 27,2 j = 2.003 
8 13,0 19,1 28,1 20,6 j = 1.996 

Vracht 1975 % 1990 1995 2000 1,2 Mtj in: 

(x 10 3 ton) 119 6 285 382 511 40 j = 2.015 
8 378 555 646 30 j = 2.005 

10 497 801 1.290 24,2 j = 2.000 
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Bijlage 1 (1) 

Vervoersstromen: procentuele verdeling voor de luchthaven Brussel-nationaal *). 

1975 

Pax Vracht 

1973 

Pax Vracht 

Europa 
Spanje 
Ver. Koninkr. 
Italië 
Duitsland 
Frankrijk 
Zwitserland 
Nederland 
Denemarken 
Griekenland 
Ierland 

78.1 
15.4 
15.1 

9.6 
7.7 
7.6 
5.7 
2.6 
2.5 
2.4 
1.5 

49.6 
3.1 

16.4 
5.1 
8.8 
2.6 
3.6 
1.3 
1.0 
1.1 
2.0 

79.3 
14.8 
17.4 

8.8 
8.2 
8.2 
5.8 
3.3 
2.7 
2.0 
1.0 

64.2 
2.7 

21.8 
6.5 

12.4 
5.6 
4.0 
3,5 
1.1 
1.8 
1.0 

Noord Amerika 
Ver. Staten 
Canada 

7.5 
6.0 
1.4 

29.1 
24.9 

4.2 

8.5 
6.8 
1.6 

21.5 
17.6 

3.8 

Centraal en Zuid Amerika 0.5 1.2 0.7 1,2 

Afrika 
Tunesië 
Zaire 
Z. Afrika 
Nigeria 

Azië 
Japan 

9.5 
2.3 
1.0 
0.6 
0,2 

4.0 
0,2 

12.9 
0.5 
2.2 
2.6 
2.2 

7.1 

1.9 

3.4 
1.9 
1.3 
0.4 
0.1 

3.1 
0.3 

9.1 
0,4 
2.5 
0.9 
0.4 

3.9 
1,5 

100'. 100% 100% 100% 

In eenheden 100 % 4.098.428 119.031 3.849.831 104.304 

*) Enkel geregeld en niet geregeld vervoer met weglating van het resterend gedeelte zoals opge
nomen in tabel 1. 
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Bijlage 1 (2) 

Vervoersstromen: procentuele verdeling voor de luchthaven Oostende *). 

1975 1973 

Pax Vracht Pax Vracht 

Europa 99.4 91.1 94.4 94.3 
Ver. Koninkr. 90.8 81.5 82.6 90.3 
Spanje 2.9 1.0 3.0 -
Nederland 2.0 - 0.1 0.1 
Frankrijk 0.3 1.6 1.8 0.1 
Zweden 0.2 4.7 0.4 0.1 

Amerika 0.3 2.7 1.6 0.7 

Afrika 0.1 3.7 2.4 2.1 

Azië 0.2 2.5 1.6 2.9 

100% 100% 100% 100% 

In eenheden 100 % = 120.409 7.620 291.452 12.081 

*) Zie (bijlage 1 (1)) Brussel-Nationaal. 
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Bijlage 1 (3) 

Vervoersstromen: procentuele verdeling voor de luchthaven Antwerpen *). 

1975 1973 

Pax Vracht Pax Vracht 

Europa 99.1 98.9 100.0 99.4 
Ver. Koninkr. 59.6 84.7 55.1 77.8 
Nederland 27.1 12.8 21.6 18.3 
Frankrijk 8.6 0.9 6.6 0.3 
Spanje 1.9 - 1.0 -
België 0.1 0.5 10.5 _ 
Oostenrijk - - 2.6 -

Amerika 0.5 0.2 -

Afrika 0.4 0.6 - -

Azië _ 0.3 

100% 100% 100% 100% 

In eenheden 100 % = 115.680 2.171 146.097 2.669 

*) zie (bijlage 1 (1)) Brussel-Nationaal 
**) Amerika + Azië: 0,6% 
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Bijlage 2. 

1 9 7 3 

1 9 7 0 
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Procentuele afwijking van het maand-gemiddelde 
Bijlage 3 

BEWEGINGEN. 
Antwerpen Oostende Totaal 

januari 89.16 69. 91 71.46 66.5 
februari 84.50 90. 95 86.86 80.4 
maart 94.09 95. 88 93.56 80.2 
april 100.77 115. 86 113.51 97.8 
mei 109.71 142. 36 127.07 138.6 
juni 103.14 128 ,02 94.02 106.9 
juli 119.58 115. 61 133.39 140.6 
augustus 113.67 105. 98 148.82 137.3 
september 109.76 105. 24 105.85 115.9 
oktober 102.52 92. 04 95.97 97.6 
november 87.35 76. 05 65.26 73.4 
december 85.75 62. 09 64.22 64.8 

Totaal 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 

P A S S A G I E R S 
Brasses Antwerpen Oostende Totaal 

januari 72.56 67. .03 54.85 71.6 
februari 67.39 63. .91 53.13 67.5 
maait 85.09 87 .30 80.90 84.8 
april 90.12 100 .94 102.38 90.9 
mei 103.76 122 .34 128.97 106.2 
juni 100.28 111 .48 107.98 108.6 
juli 151.44 139 .25 161.32 151.6 
augustus 145.54 118 ,18 165.05 145.7 
september 121.00 126 .20 116.56 120.5 
oktober 100.05 108 .36 94.39 99.7 
november 77.76 80 .38 61.75 77.0 
december 77.02 69 .12 72.72 75.9 

Totaal 1.200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 

VRACHT 
Brussel Antwerpen Oostende Totaal 

januari 82.65 102 .53 113.05 84.7 
februari 82.56 99 .22 98.80 83.4 
maart 110.93 99 .22 124.63 111.6 
aprS 117.55 95 .91 97.70 116.0 
mei 107.41 73 .86 84.71 106.2 
juni 94.21 78 .82 98.17 95.1 
juli 90.40 78 .27 89.09 89.7 
augustus 86.90 80 .48 91.44 86.7 
september 99.10 113 .00 124.16 100.8 
oktober 110.57 108 .04 104.59 109.8 
november 108.14 137 ,25 93.32 108.1 
december 109.55 133 .39 80.32 107.8 

Totaal 1 200.0 1.200.0 1.200.0 1.200.0 
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"Puisque les ports vivent de la mer, comment 
ne participeraient-ils pas a ses changements 

et d sa mobilité incessante!" 
A. Vigarié 

DE NIEUWE GOEDERENBEHANDELINGSTECHNIEKEN 
IN DE BELGISCHE ZEEHAVENS 

door F. Suykens, 
Adjunct Directeur-Generaal van de Haven van Antwerpen 

De zeescheepvaart, alsmede de havenbedrijvigheid, die hierdoor rechtstreeks beïn
vloed wordt, hebben gedurende vele decennia een vrij traditioneel karakter behou
den. 

Zeeschepen, die in 1914 zowel als in 1948, voorzien waren van meerdere luiken, 
tussendekken en laadbomen, werden gemeerd langsheen ligplaatsen die in West-
Europa met klassieke kranen, een eerder beperkte voorkaai alsmede met een al dan 
niet gesloten afdak waren toegerust. 

De Engelse uitdrukking "general cargo"-schepen geeft duidelijk weer hoezeer stuk
goed in feite betekende de meest diverse lading die, zoals gezegd, op een zeer tra
ditionele manier werd vervoerd en op een arbeidsintensieve wijze in de zeehavens 
werd behandeld. 

Na de tweede wereldoorlog en vooral sedert het begin van de zestiger jaren komt 
hierin plots een vrij ingrijpende wijziging. Een werkelijke industriële revolutie 
grijpt plaats en dit onder invloed van diverse factoren. 

1.— Er is vooreerst de enorme toename van de wereldhandel. Tijdens het decen
nium der vijftiger jaren verdubbelde het internationaal goederenverkeer ter 
zee en tijdens het decennium der zestiger jaren nam het zelfs nog sneller toe. 

Uiteraard had deze ontwikkeling een grote invloed op de trafiekcijfers van de 
Westeuropese zeehavens. In enkele decennia groeiden de havens van de delta 
van Rijn, Maas en Schelde uit tot het grootste zeehavencomplex ter wereld. 

In de haven van Antwerpen werd in 1970 een recordverkeer genoteerd van 
meer dan 80 miljoen t of bijna een vervierdubbeling tegenover 1950 toen 
21,5 miljoen t werd geboekt. 
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Na 1970 liep het rechtstreeks maritiem verkeer te Antwerpen enigszins terug 
wegens de ingebruikneming van de pijpleiding voor ruwe olie tussen Rotter
dam en Antwerpen. Dank zij de stijging van het stukgoedverkeer kon echter 
na,enkele jaren een aanzienlijk deel van de achterstand opnieuw worden inge
haald. 

Ook in de andere Belgische havens was het verkeer buitengewoon expansief 
waarbij, voor wat de haven van Zeebrugge betreft, rekening moet worden ge
houden met de oorlogsschade na de tweede wereldoorlog die slechts geleide
lijk aan werd hersteld alsmede met de aanzienlijke uitbreidingswerken die al
daar thans worden uitgevoerd. 

Voor wat betreft de haven van Gent moet de aandacht worden gevestigd op 
de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen die einde 1968 in gebruik werd 
genomen. 

Totaal goederenvervoer ter zee. 

Jaar Antwerpen Gent Brugge en Zeebrugge 

1950 21.507.466 2.227.819 340.740 
1960 37.524.559 2.983.322 1.108.000 
1970 80.722.203 10.189.069 8.227.283 
1971 73.251.344 10.053.746 7.797.064 
1972 67.214.786 13.743.304 8.536.410 
1973 72.297.793 14.694.796 9.954.287 
1974 75.857.432 15.850.503 11.118.100 
1975 60.480.580 13.531.275 8.663.550 

Bron: N.I.S. en M.B.Z.I. (voor 1950) 

Jaar Antwerpen Gent Brugge en Zeebrugge 

1950 10.338.796 579.219 164.000 
1960 15.453.593 724.729 425.000 
1970 23.010.000 1.811.289 1.709.000 
1971 24.279.000 1.577.891 1.671.000 
1972 25.282.000 2.192.665 1.921.000 
1973 28.022.000 1.809.722 2.299.000 
1974 32.615.000 2.110.786 2.539.000 
1975 25.231.000 1.985.407 2.367.000 

Bron: N.I.S.: Jaarstatistiek over de Internationale Trafiek der Havens (d.c.) 
en M.B.Z.I. (voor 1950) 
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Vooral inzake het arbeidsintensieve stukgoederenverkeer is Antwerpen uitge
groeid tot één van de voornaamste havens van West-Europa. 

Tegenover deze expansie van de haveninrichtingen en het havenverkeer in Bel
gië (alsmede in de naburige continentale Westeuropese havens) steekt de toe
stand in vele overzeese werelddelen schril af. 

De enorme toename van de maritieme wereldhandel gaf aldaar aanleiding tot 
heel wat problemen zoals o.m. havencongestie, lange wachttijden, hoge over-
slagkosten, enz. zodat in de zeescheepvaart de tijd rijp werd om te trachten de 
productiviteit bij middel van een sprong voorwaarts op technologisch gebied 
aanzienlijk te verhogen. 

Van een vrij traditioneel en soms nog ambachtelijk bedrijf wordt de zee
scheepvaart een kapitaalintensieve bedrijfstak. 

Mechanisatie van de goederenbehandeling. 
Reeds onmiddellijk na de tweede wereldoorlog werd geleidelijk aan o.m. door 
een toenemend gebruik van voorhefwagens (fork l i f t trucks) een poging ge
daan om de goederenbehandeling te mechaniseren. 

Dit leidt vrij spoedig tot een toenemend gebruik van laadborden (paletten) en 
tot het vormen van eenheidsladingen, d.w.z. men gaat trachten telkens zoveel 
als doenbaar het maximaal hefvermogen van de walkraan en van de fork l i f t 
truck te benutten, terwijl tevens min of meer homogene eenheden ontstaan 
die kunnen worden gestapeld en die liefst gedurende gans de vervoercyclus of 
minstens gedurende de behandelingscyclus in de zeehaven niet worden ont
bonden. 

Voor bepaalde types van lading is het voordeliger de lading te bundelen dan 
wel op paletten te schikken. Soms ook worden wegens technologische rede
nen bij het verbruik of bij de productie grotere eenheden gevormd. Wij den
ken hierbij bv. aan de rollen staalplaat (coils) waarvan het eenheidsgewicht 
van 3 of 5 t plots naar 20 t en soms zelfs meer stijgt. 

Er zijn de rollen papier die steeds indrukwekkender worden. Er zijn de pak
ken papierpulp die met ijzeren banden worden samengebonden tot steeds 
grotere eenheden. Er is het gezaagd hout dat niet meer plank per plank wordt 
geladen en gelost, maar gebundeld en soms vooraf getrieerd wordt vervoerd. 
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Het uiteindelijk ideaal is vanzelfsprekend dat een zulkdanige eenheidslading 
wordt gevormd die overeenstemt met het maximum vervoervermogen van de 
kleinste verkeersdrager in de transportketen d.w.z. de vrachtwagen *) . 

Voorbeelden hiervan zijn de Lancashire flats die voornamelijk worden aange
wend in het verkeer van en naar Groot-Briltannie of nog beter, de ganse laad-
kist van een vrachtwagen d.w.z. de container die in de loop van de jaren zo
wat het symbool geworden is van de moderne goederenbehandelingstech
nieken. 

Wij zeggen wel degelijk het symbool, want in feite is de weerslag op de haven
bedrijvigheid en voornamelijk op de tewerkstelling in de havens van de mecha
nisatie en het invoeren van eenheidsladingen in andere trafieken niet minder 
belangrijk dan deze van de container. Denken wij slechts aan de behandeling 
van staalproducten die steeds minder met general cargo lijnschepen worden 
vervoerd en aan general cargo ligplaatsen worden behandeld. Zeeschepen met 
30.000 t en zelfs meer zware staalprodukten zijn courant en rendementen bij 
lossing en/of lading van 10.000 t/dag (twee shiften) zijn geen uitzondering 
aan de gespecialiseerde "steel terminals". 

"Forest products" zoals papier, papierpulp en gebundeld hout komen thans 
toe met schepen van 25.000 t en meer die slechts twee of drie dagen in de 
haven verblijven waar destijds kustvaarders met een tonnenmaat van enkele 
duizenden ton, die ongebundeld hout aanvoerden, gedurende tien of meer 
dagen in de haven hun goederen losten. 

Autocarriers hebben capaciteiten tot 3.000 wagens. Bij opeenvolgende los
sing en lading, dus een behandeling van 6.000 auto's, verblijft het schip 
hoogstens drie dagen in de haven. 

Deze voorbeelden kunnen nog verder worden uitgebreid tot andere trafieken 
van massaal stukgoed waarvoor in Nederland bij voorkeur de uitdrukking 
"neo bulk ladingen" wordt gebruikt. 

De transportketen wordt als één geheel beschouwd. 
Men heeft herhaaldelijk gezegd dat "physical distribution" een van de laatste 
donkere zones was van de economie. 

*) Terloops moet de aandacht worden gevestigd op de omwenteling van het binnenlands 
vervoer, veroorzaakt door een toename van het vrachtwagenverkeer. Uiteraard heeft 
dit ook een ingrijpende invloed gehad op de zeehavenbedrijvigheid, waarbij het vol
staat naar b.v. het roll-on/roll-off-verkeer te verwijzen. 



Dit betekent dat de internationale distributie en voornamelijk het vervoer, 
zelfs van de grote industriële groepen, dikwijls nog op een ambachtelijke wijze 
gebeurde. Men gaat thans gans de vervoerketen als één geheel aanzien. Hierbij 
zal een sub-optimalisatie van een van de onderdelen van de keten eventueel in 
koop worden genomen, indien slechts de globale afhandeling van het ganse 
distributieproces op een optimale wijze tot stand komt. 

Uiteraard zal dit leiden tot specialisatie voor bepaalde trafieken. Wij hebben 
hiervoor reeds verwezen naar de specialisatie in het ijzer- en staalverkeer of in 
dit van forest products, maar wij vinden dezelfde tendens in heel wat andere 
general cargo-trafieken terug zoals o.m. deze van scheikundige producten, 
kunstmeststoffen, non-ferro-ertsen, granen, auto's, fruit, koelwaren, enz. die in 
het verleden traditioneel bij middel van lijnschepen werden vervoerd en die 
thans voor het grootste gedeelte bij middel van gespecialiseerde schepen in het 
kader van een gespecialiseerde trafiek worden behandeld zodra volledige 
scheepsladingen voor transport worden aangeboden. Uiteraard betekent dit dat 
de opslagfunctie van de haven toeneemt ten einde de discontinuiteit tussen het 
vervoer per zeeschip en de binnenlandse aan- of afvoer te kunnen opvangen. 

Ook op technisch gebied treedt het streven naar een ononderbroken vervoer 
steeds meer naar voor. 

Waar vroeger het binnenschip, de spoorwagen of de vrachtwagen goederen, 
verpakt in zakken of kisten, aanvoerde in de zeehaven en deze netjes en vak
kundig werden gestapeld d.w.z. werden behandeld en tot rust kwamen onder 
het afdak om nadien opnieuw te worden gestapeld in het zeeschip, d.w.z. op
nieuw behandeld te worden vóór het zeetransport, terwijl het omgekeerde 
gebeurde bij aankomst van de goederen overzee, gaat men met de opkomst 
van de vrachtwagen na de tweede wereldoorlog pogingen aanwenden om deze 
vrachtwagen aan boord van het zeeschip te laten rijden en meteen aan de 
overzijde van de zee of de oceaan aan wal te brengen en onmiddellijk na aan
komst te laten vertrekken naar de bestemming. 

Men schakelt hierdoor diverse kostbare behandelingen en talrijke rustperiodes 
van de lading uit. 

Er bestonden terzake reeds enkele beperkte voorgaanden o.m. bij het vervoer 
naar eilanden in de omgeving van een continent of het ferryvervoer voor 
spoorwagens. 

Na de tweede wereldoorlog werd dit echter veralgemeend, eerst in de kust
vaart, nadien ook in de lange omvaart. Meteen is het roll-on/roll-off-verkeer 
geboren. Wanneer in het begin nog de vrachtwagens zelf over zee gaan laat 
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men vrij vlug het voortstuwingselement, dat meteen het kostbaarste is in dit 
geheel, d.w.z. de trekker, aan land en worden enkel de opleggers over zee ver
zonden. Vanzelfsprekend gaat bij het vervoer van de opleggers heel wat ruim
te aan boord van het zeeschip verloren hetgeen dan, vooral bij trafieken op 
grote afstand, zal leiden tot het vervoer van de laadkist alleen, d.w.z. de con
tainer. 

Ditzelfde principe van ononderbroken doorgaand vervoer, gepaard gaande 
met een standaardisatie van het transportmiddel, wordt ook toegepast in de 
binnenscheepvaart. Dit leidt tot het "LASH"-verkeer ("lighter aboard sea-
ship") waarbij lichters met ca. 380 t laadvermogen in het begin voornamelijk 
tussen de deltahavens van West-Europa en de deltahavens van de Golf van 
Mexico worden vervoerd. Spoedig volgen andere bestemmingen en in prin
cipe zou deze techniek heel wat mogelijkheden moeten kunnen bieden voor
al in de gecongestioneerde havens van bepaalde ontwikkelingslanden. 

Dit lashverkeer kent een schaalvergroting in de seabeebarges (tot 800 t la
ding) of een verkleining in het Baccatverkeer (tot 180 t lading). 

De Belgische havens hebben zich steeds zonder grote moeilijkheden aan deze 
nieuwe tendenzen in de zeescheepvaart en de goederenbehandeling aangepast. 

Dit leidde uiteraard tot vrij grote investeringen, zowel in infrastructuur als in 
superstructuur. 

Het tienjarenplan (1957-1967) voor uitbreiding en modernisering van de ha
ven van Antwerpen, waardoor de totale oppervlakte van de haven van 5.000 
tot 10.000 ha, de wateroppervlakte der dokken van 462 ha tot 1.306 ha en de 
lengte van het waterfront van 52 tot 98,7 km werd opgevoerd is hiervan wel 
het meest indrukwekkende Belgische voorbeeld. 

In algemene zin mogen we stellen dat de moderne haven steeds meer ruimte-
behoevend wordt. Waar destijds een "general cargo"-ligplaats een oppervlakte 
had van maximaal ca. 1,5 ha (150 m x 100 m) rekent men thans voor een 
ro-ro-ligplaats 5 ha en voor een containerligplaats minstens 10 ha (250 rn x 
400 m) en soms meer. 

Niettegenstaande het globale goederenverkeer en zelfs het stukgoederen-
verkeer in de Belgische zeehavens verdriedubbelde op 25 jaar t i jd , daalde het 
aantal tewerkgestelde havenarbeiders, hetgeen de enorme productiviteitsver
hoging in de goederenbehandeling illustreert. Zoals Prof.Dr. K. van Isacker 
het treffend uitdrukte in "zijn afscheid van de traditionele dokwerker": "Het 



lastdier dat de "buildrager" was, verdween na de eerste wereldoorlog. Thans 
verdwijnt ook de losse havenarbeider voor alle werk. De toekomst behoort de 
mecanicien toe, die geroepen is om mee te bouwen aan een nieuwe haven". 

Contingent van de erkende havenarbeiders. 

Jaar Antwerpen 1) Gent 2) Zeebrugge 3) 

1950 13.273 1.181 -
1960 14.147 878 (1964) 201 
1970 11.924 953 142 
1975 12.002 879 x) 265 

Bron: 
ï) Cepa: Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen. 
2) BTB: Belgische Transport Arbeiders Bond. 
3) Centrale der Werkgevers aan de Haven van Zeebrugge. 
x) Niet inbegrepen 62 arbeiders boven 60 jaar. 

Wat specifiek de uitrusting betreft voor het containerverkeer, dat zowat het 
symbool is van de moderne omwenteling in de goederenbehandeling, vermel
den we dat te Antwerpen 8, in Zeebrugge 4 + 1 (2 korte vaart, 2 transocea-
nische vaart, 1 in bestelling) en in Gent 2 gespecialiseerde containerlaad-
bruggen werden opgericht. 

Antwerpen beschikt over 9 aanlegplaatsen voor ro-ro-schepen, Zeebrugge 
over 5 en Gent over 2 dergelijke meergelegenheden. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het container-, ro-ro-, en lashverkeer 
in de loop van de laatste jaren in de Belgische havens een snelle ontwikke
ling kenden. 

Ontwikkeling van het containerverkeer in de Belgische havens. 

Antwerpen Zeebrugge Gent 

Aantal Goed.verk. Aantal Goed.verk. Goed.verk. 
Jaar geladen in cont. geladen in cont. in cont. 

contain. (in ton) contain. (in ton) (in ton) 

1972 155.532 2.303.491 90.311 1.206.270 _ 
1973 214.794 3.228.794 92.421 1.262.447 25.802 
1974 251.678 3.864.012 111.597 1.639.267 43.941 
1975 222.506 3.335.558 107.643 1.493.858 41.581 
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Ontwikkeling van het roll-on/roll-off-verkeer in de Belgische havens. 

Antwerpen Zeebrugge Gent 
Goederenverkeer Goederenverkeer Goederenverkeer 

sa ton Si. ton m ion 

1972 603.050 1.315.799 _ 
1973 821.962 1.893.204 169.452 
1974 808.721 2.297.742 202.466 
1975 710.654 2.578.791 205.430 

Bemerkin 
Voor wat de haven van Zeebruj ;ge betreft moeten we eveneens de aandacht 
vestigen op het belang van het cross-channel-verkeer van passagiers en bege
leidende voertuigen met ro-ro -schepen (1975 : 1.163.101 passagiers en 
465.333 voertuigen). 

Ontwikkeling van het lash- en seabeeverkeer in Antwerpen. 

Aantal geladen Goederenverkeer 
liieiiieis in ton 

1972 1.586 509.759 
1973 2.192 708.705 
1974 2.470 871.324 
1975 1.311 365.632 

Bemerking: 
Voor de andere Belgische havens, waar het lashverkeer eerder beperkt is, zijn 
geen statistische gegevens beschikbaar. 

5 - BESLUIT. 
In de hiervoorgaande uiteenzetting werd getracht een overzicht te geven van 
de structuurwijziging die de goederenbehandeling in de zeehavens in de loop 
van de laatste jaren heeft gekend en van de invloed hiervan op de Belgische 
zeehavens. 

Wij zijn er ons van bewust dat hierbij voorbijgegaan werd aan enkele essentiële 
tendenzen die de havenontwikkeling sterk hebben beihvloed zoals de toename 
van de afmetingen der zeeschepen of de trek van de nijverheid naar de zee, die 
echter beide buiten het bestek van dit beknopt overzicht vallen. 



Vast staat dat de havens sedert enkele decennia in een werkelijke stroomver
snelling terechtgekomen zijn. Alles wijst er bovendien op dat wij nog niet aan 
het eindpunt staan van deze omwenteling wanneer wij vaststellen hoeveel con
tainer-, ro-ro- en andere gespecialiseerde schepen op dit ogenblik nog in aan
bouw zijn en welke problemen zich stellen in tal van gecongestioneerde over
zeese havens. 

Dit betekent dat nog tal van nieuwe, op dit ogenblik moeilijk te voorspellen 
uitdagingen op ons zullen afkomen en dat de Belgische havenbeheerders nog 
vele jaren met A. de Lamartine zullen kunnen verzuchten: 

"Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages 
dans la nuit éternelle emportés sans retour, 

ne pourrons-nous jamais sur l'océan des ages 
jeter l'ancre un seul jour?" 
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H E T V E R V O E R IN HET PLAN 1976-1980 

door Prof. Dr. F. Rogiers, 
Rijksuniversiteit te Gent 

INLEIDING 

Art. 7 par. 1 van de wet van 15 jul i 1970, houdende organisatie van de planning en 
de economische decentralisatie legt een schijnbaar eenvoudige, maar in feite uiterst 
zware procedure op voor de voorbereiding van het Plan. Er worden twee gescheiden 
fasen voorzien: 
1. de opstelling van de opties van het Plan en 2. de vervaardiging vanhet Plan zelf * ) . 
Het Planbureau heeft evenwel de voorgeschreven gang van zaken niet volledig kun
nen volgen, vermits de Gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen **) — die voor de 
inventaris van de behoeften der gewesten moeten zorgen — nog niet waren opgericht 
(en op dit ogenblik nog niet operationeel zijn). 

Het is duidelijk dat uit de nu reeds opgedane ervaring blijkt dat de procedure voor
delen heeft opgeleverd, maar ook schaduwzijden vertoont. Het belangrijkste nadeel 
is de logheid, de traagheid en de moeilijkheid van het wordingsproces, zodat zeer 
snel zal moeten uitgekeken worden naar een versoepeling en vereenvoudiging * * * ) . 

*) Art.7 par. 1. De algemene en de sectoriële directie van het Planbureau maken een inven
taris op van de voornaamste keuzemogelijkheden die technisch verwezenlijkbaar zijn. 
Deze mogelijkheden worden door de gewestelijke directie van het Plan, met de medewer
king van de gewestelijke economische raden, vergeleken met de gewestelijke opties. 
Het Planbureau stuurt het ontwerp vervolgens naar de regering, die het aan de Kamers 
toezendt met aanduiding van haar voorstellen. De adviezen van de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven, van de Nationale Arbeidsraad, van het Nationaal Comité voor Econo
mische Expansie en van de gewestelijke economische raden worden erbij gevoegd. 
De Kamers spreken zich uit over de in aanmerking te nemen opties. Na raadpleging van 
de gewestelijke economische raden en van het Nationaal Comité voor Economische Ex
pansie, wordt het wetsontwerp houdende definitieve goedkeuring van het opgestelde 
Plan ingediend vóór 1 november van het jaar dat het in toepassing brengen ervan vooraf
gaat. De besluiten van de in dit lid vermelde organen worden bij het wetsontwerp ge
voegd. Dezelfde procedure wordt gevolgd voor de jaarlijkse aanpassingen ter gelegenheid 
van de bespreking van de economische begroting. 
I>e Kamers keuren het Plan vóór 1 januari goed. 

**) De oprichting van deze G.O.M.'s wordt voorgeschreven door vermelde wet. 
***) Inderdaad om tijdig klaar te komen met het Plan 1981-1985 tegen einde 1980, zou men 

reeds in 1976 moeten beginnen met de eerste voorbereidingen. Dit is ontegensprekelijk 
een te lange periode, waarin trouwens nog geen voldoende aanduidingen aanwezig zijn 
voor de verwezenlijking van het Plan 1976-1980. 
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Voorts blijkt er wel "enige" moeilijkheid te bestaan voor de effectieve coördinatie 
van de regionale luiken onderling en met het plan op het nationale niveau (een aan
dachtig lezer zal dit ook voor het vervoer ontdekken). Het ontegensprekelijke voor
deel ligt besloten in de democratisering van het Plan — en daarvoor kunnen wel en
kele offers gebracht worden, zeker bekeken in het licht van de ervaring met de twee 
eerste sociaal-economische expansieprogramma's *) . Door de voorafgaande bespre
king van de opties van het plan en de daamit voortvloeiende aangehouden keuzen 
voor de toekomst op middellange (en zelfs lange) termijn zou, in principe, de taak 
van de voorbereiding van het eigenlijke plan moeten vergemakkelijkt worden. 

Er dient nochtans op een subtiliteit gewezen te worden: de door het Planbureau 
bestudeerde keuzen hebben een verschillende draagwijdte naargelang 

(i) het algemene en/of sectorale gegevens betreft 
of (ii) het de regionale dimensie aangaat. 

In het eerste geval moeten "technische mogelijkheden" worden voorgesteld waar
tussen kan gekozen worden; in het tweede geval spreekt de wet van "opties", 
d.w.z. het betreft dan de voorlegging — door de Gewestelijke economische ra
den * * ) , via het Planbureau — van reeds verrichte keuzen, van dewelke, in prin
cipe, door de nationale autoriteiten nog kan worden afgeweken (hoewel dit poli
tieke problemen zou kunnen stellen!). Hierbij dient evenwel onmiddellijk gewezen 
te worden op het feit dat de G.E.R. klagen over het feit dat zij nog te weinig wer
den geraadpleegd voor de opstelling van het ontwerp van (uiteindelijk) plan ***) 
en zulks komt ook zeer sterk tot uiting in de gedeelten m.b.t. de vervoersinfrastruc
tuur. In een zekere zin is dit normaal, omdat de verwachtingen en de eisen der 
G.E.R. hoger liggen dan hetgeen gerealiseerd kan worden; er is een zeker "opbod" 
waar te nemen, dat vermoedelijk bij een volgende oefening tot normalere propor
ties zal kunnen herleid worden * * * * ) . 

*) Een bespreking van het vervoer in de Belgische planning vindt men in: Rogiers F . "Ver
voer in de economische planning" in Postuniversitair programma vervoer en haven — 
Vervoer in de nationale economie, U F S I A en RUCA, Antwerpen nov. 1974. De proce
dure voor het Plan 1971-1975 kon reeds heel wat democratischer verlopen. 

**) Deze G E R (de GERVlaanderen, de GERWalloniè' en de GERBrabant) worden in het 
leven geroepen door voormelde kaderwet. 

***) Bij de lectuur van de adviezen van de G E R V en de G E R B valt vooral de zeer critische 
toon op, terwijl de G E R W het ontwerp practisch verwerpt "Le Conseil n'accepte pas 
ce projet de Plan 1976-1980, sauf . . . a lui apporter de profondes transformations" 
(blz, 1 van Doc. 76/337/A76). 

* * • * ) E r kan wellicht ook worden opgemerkt dat de G . E . R . "gegroeid" zijn uit vroegere pri
vaatrechtelijke organismen, die inzonderheid een revendicatieve rol speelden. 
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DE OPTIES VAN HET PLAN 1976-1980 

In het plan 1971-1975 werden het vervoerbeleid en de programma's inzake over
heidsinvesteringen voor vervoer ingegeven door een aantal fundamentele principes: 

— Het vervoer moet geschieden tegen de geringste sociale kost, d.w.z. tegen de ge
ringste kost voor het geheel van de gemeenschap; 

— De transporttakken zullen worden georiënteerd naar gecombineerd vervoer, 
waarbij elke partiële vervoerverrichting wordt uitgevoerd door de best geschikte 
tak; 

— De integratie van de verschillende transportmogelijkheden moet de concurrentie, 
die zij op bepaalde lijnen voeren, afremmen; 

— Het investeringsplan zal zodanig gericht zijn dat elke vervoertak de ontwikkeling 
kent op het gebied waar zijn specifieke kostprijs lager uitvalt dan die van andere 
vervoertakken. 

Deze stellingen werden herhaaldelijk verduidelijkt door de Regering en de Minister 
van Verkeerswezen. Het is dan ook eigenaardig dat in de verschillende documenten 
m.b.t. de opties voor 1976-1980 niet verder van deze principes wordt uitgegaan. De 
vraag of deze principes aan de dijk gezet worden, wordt nergens beantwoord. 

In de opties (Titel I I , De technisch mogelijke keuzen. Derde deel, hoofdstuk V I I , 
afdeling 6) duiken andere, bijkomende problemen op: 

0 vermits nieuwe noden kunnen leiden tot een relatieve vennindering van de 
transportfunctie in de overheidsinvesteringen, wordt gevraagd welke nauw
keurige prioriteiten moeten worden vastgelegd, gelet op de vrijwaring van de 
Belgische verweerpositie in Europa en op wereldvlak, 

0 in principe vallen de grote infrastructurele werken practisch uitsluitend ten laste 
van de overheid, maar is het niet denkbaar dat een wijziging zou doorgevoerd 
worden om de gebruikers van de infrastructuur bij de directe kosten te betrek
ken, 

0 het algemeen transportbeleid moet in de toekomst misschien meer rekening 
gaan houden met een noodzakelijk beleid ter verbetering van de levensvoor
waarden. Derhalve moeten maatregelen mede geihspireerd worden door (i) 
de veiligheid, (ü) eliminatie van elk negatief effect op het leefmilieu, (iii) 
grootste besparing inzake beslag op terreinen. Uiteindelijk moeten ze weer
spiegeld worden in tariefmaatregelen, fiscaliteit, subsidies en capaciteitsbe
heersing. 
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0 toenemende aandacht voor en effectieve prioriteit aan het openbaar vervoer voor 
reizigers, die moet tot uiting komen in de investeringsplannen, 

0 welke zijn de Belgische perspectieven inzake zeehavenbedrijvigheid, rekening 
houdend met de toegang van grote schepen, de aanvoer van aardolie en andere 
massa-grondstoffen (en de tunnel onder het Kanaal)? 

0 vervollediging van het pijpleidingennet met verbindingen Duinkerken en Le Havre. 

0 dient een versteviging van de rol der spoorwegen te worden overwogen? 

0 hoe moet het vervoerbeleid voor een noodzakelijke coördinatie tussen de ver
voertakken zorgen, rekening houdend met de te voorziene evolutie inzake con
tainer, duwvaart, pijpleidingen en luchtvrachtvervoer? 

Het komt alleszins moedig voor, dat het Planbureau deze vraagstukken aanhangig 
heeft gemaakt bij de verschillende consultatieve organismen. Maar gelet op het feit, 
dat voor practisch alle domeinen een dergelijke lijst werd opgemaakt, en rekening 
houdend met de omstandigheid dat ook de varianten gebruikt in het Regionaal Na
tionaal (RENA)-model veel aandacht opeisen, was het wel vermetel te hopen dat de 
verschillende raden voor al de aangestipte aspecten advies zouden hebben verstrekt. 
Bovendien schijnt het Planbureau te vergeten dat het er naar uitziet dat de sociale 
gesprekpartners weinig enthousiasme aan de dag leggen om zich te engageren voor 
preciese opties. Practisch alle raden hebben zich nogal "op de vlakte" gehouden *) . 
Wel is het zo dat alle raden zich uitgesproken hebben voor de toekenning van een 
absolute prioriteit voor het openbaar vervoer * * ) . Nochtans meen ik een contradic
tie vast te stellen, vermits de drie Gewestelijke economische raden (GER) de voort
zetting vragen van de autosnelwegenpolitiek, aangevuld met een uitrusting van 
secundaire wegen. 

Wat de regionale luiken van de "Opties voor het Plan 1976-1980" betreft, staan we 
voor reële opties genomen door de drie GER (en niet meer voor keuzen) * * * ) . 
De algemene strekkingen kunnen als volgt worden geschetst: (i) relatieve achteruit-

*) Zie de verschillende adviezen van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: Advies van 
1 juli 1974 over de opties van het Plan 1976-1980, Verslag van 1 augustus 1973 tot 
31 juli 1974, Brussel 1974, blz. 220-329 (met voor vervoer blz. 254-256 en verslag van 
de Werkgroep Vervoer), van de G E R V , G E R B en GERW.; 

**) Zie o.a. Centrale Raad voor het Bedrijfsleven: Advies van 24 januari 1975 betreffende 
het gemeenschappelijk vervoer. Zie verslag 1 augustus 1974-31 juli 1975: Brussel 1976, 
blz. 171-188. 

***) Titel I I I , De regionale opties: 
A. Brabant, Brussel december 1973 (vervoerinfrastructuur, blz. 49-55) 
B. Vlaanderen, Brussel dec. 1973 (transportinfrastructuur, blz. 46-71) 
C. Wallonië, Brussel dec. 1973 (transportinfrastructuur, blz. 55-97) 
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stelling van de functie vervoer in de overheidsinvesteringen; (ii) voorrang voor het 
openbaar (reizigers)vervoer (met als doelstelling vermindering van de pendeltij d); 
(iii) afwerking van het autosnelwegenprogramma, maar geen nieuwe initiatieven 
zonder een behoorlijke economische studie; (iv) intensivering van de verbetering 
van het secundaire wegennet; (v) relatieve " twi j fe l" t.a.v. infrastructurele werken 
aan binnenvaartwegen, hoewel toch een aantal werken worden aanbevolen, die bij
na het ganse waterwegennet betreffen (contradictie?); (vi) modernisering van de 
spoorweginfrastructuur; (vü) integratie van de luchthavens en vliegvelden in het 
Europees net; (vüi) pijpleidingstraten voor verschillende producten in aansluiting 
met de zeehavens (Wallonië eist pijpleiding voor petroleum met Duinkerken en/of 
Le Havre); (ix) harmonische uitbouw en toegankelijkheid van de zeehavens. 

De lectuur van de regionale "opties" laat een eigenaardige indruk na. Inderdaad, 
men heeft meer het gevoel te maken te hebben met een inventaris van de open
bare werken die men graag zou uitgevoerd zien, niet omwille van een absoluut 
dringende economische noodzaak, maar omdat er toch in elk gewest en elke pro
vincie infrastructuur zou worden aangelegd. Werkelijke keuzen zijn er alleszins 
niet gebeurd, en ik ben overtuigd door de kostenramingen dat het Planbureau en 
de Regering zich bij dergelijke lijsten onwennig voelen. Bij het herhalen van de 
"oefening" voor 1981-1985 dienen de GER wel te bedenken dat zij hier staan 
voor een gedeelte dat de wet van 15 jul i 1970 als imperatief gewild heeft, zodat 
elke overschatting van de behoeften schadelijk is voor de geloofwaardigheid van 
de planning. 

In de stukken van de GER wordt herhaaldelijk verwezen naar de behoeften over 
meer gedetailleerde studies te beschikken i.v.m. reizigers- en goederenvervoer. Im
pliciet wordt verwacht dat de monografie, die voor het Plan 1971-1975 werd op
gesteld zou worden herhaald, verdiept en uitgebreid tot reizigersvervoer. Afgaan
de op de ingewonnen inlichtingen, werd - tot mijn grote ontgoocheling - niet 
overgegaan tot dergelijk onontbeerlijk studiewerk, dat toch een unieke basis kon 
vormen voor de vaststelling van prioritaire keuzen van infrastructuur. 

DE BELEIDSKEUZEN VAN HET PLAN 1976-1980 

Met de opties en de adviezen moest het Planbureau voor de Regering een uitein
delijk document opstellen, dat na overleg in de Regering kon worden voorgelegd 
aan het Parlement * ) . De procedure van onderzoek bij de Regering heeft te lange 
maanden in beslag genomen. 

*) Wetsontwerp houdende goedkeuring van de "Beleidskeuzen van het Plan 1976-1980" , Par
lementaire documenten zittijd 1974-1975, Nr. 602, Brussel februari 1975. 
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Er kan wel worden aanvaard dat de ministers veel, ernstige en dringende problemen 
hadden te bestuderen, maar dit lijkt toch nog een onvoldoende reden om het zicht 
op middellange termijn te verwaarlozen, omdat de maatregelen nu toch ook een in
vloed hebben op halflange termijn. 

Met betrekking tot het vervoer *) werden de volgende keuzen voorgelegd, dit zowel 
rekening houdend met de initiële voorstellen in de "technisch mogelijke keuzen" als 
met de verschillende adviezen: 

(i) Inschakeling van het transportbeleid in het algemeen sociaal beleid, met bijzon
dere aandacht voor de integratie en coördinatie der verschillende transport
media; 

(ii) voltrekte prioriteit moet worden verleend aan de uitbouw van een doelmatig 
openbaar vervoer en aan de aanpassing van de havens: 

a) voor het openbaar vervoer voorziet men kwaliteitsverbetering, veralgeme
ning van agglomeratie-coördinatie der verschillende netten, parkeertarieven, 
afzonderlijke rijvlakken, beperking autoverkeer, op lange termijn scheiding 
openbaar en particulier vervoer, coördinatie van de investeringen en inzon
derheid de NMBS zal een bijzonder ernstige inspanning moeten leveren, 

b) voor de zeehavens: maximale mogelijkheden verwezenlijken door aanpassing 
van de maritieme toegangswegen en een uitvoering van een vernieuwde ha-
veninfra- en -superstructuur en de zeehavens moeten als primaire ontwikke
lingskernen kunnen functioneren. 

(iii) inzake luchtverkeer leidde de sinds de tweede wereldoorlog gevoerde politiek 
tot één grote centrale luchthaven en enkele regionale vliegvelden. Nu moet de 
nationale luchthaven verder worden uitgebouwd, maar moet gelijktijdig een 
valorisatie der regionale vliegvelden worden "onderzocht" (Het Planbureau en 
de Regering zitten kennelijk verveeld met de houding van de GERW); 

(iv) voor de bepaling van prioriteiten m.b.t. grote infrastructuurwerken zal beslist 
worden op basis van objectieve criteria, rekening houdend met de sociale kos
ten, inherent aan iedere vervoersector. 

In de regionale gedeelten (Titel I I , A, B en C) wordt de prioriteit van het openbaar 
vervoer in elk gewest onderstreept, voor Vlaanderen wordt de nadruk gelegd op een 
globale visie inzake vervoer en infrastructuur, hetgeen een grondige herziening van 

*) Ibidem, blz. III 20 t/m III 22 
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de infrastructuurplanning veronderstelt, verder nadruk op de zeehavens met hun 
maritieme industrialise rings- en energiefunctie, terwijl voor Wallonië de beleidskeu
zen in het teken staan van de "voortzetting van de vernieuwing van Wallonië". Men 
voelt heel goed de communautaire spanningen in deze gedeelten, met dien verstan
de dat het document toch enkele arbitrages moest "verwerken", hoe moeilijk dit 
ook moge geweest zijn. 

De bespreking in het Parlement, dat relatief weinig belangstelling betoonde voor de 
in dit document vervatte beleidslijnen, heeft weinig wijzigingselementen gebracht, 
waardoor het Planbureau kon overgaan tot de fase van opstelling van het eigenlijke 
Plan 1976-1980. 

HET PLAN 1976-1980*) 

De basisstelling waarvan men uitgaat kan als volgt worden gezien: het vervoer heeft 
in zijn finaliteit een economische functie die erin bestaat personen en goederen te 
verplaatsen en alzo bij te dragen tot de bevordering van de economische welvaart en 
van het ruimere welzijnsbegrip. 

"Uitgaande van deze basisstelling en van de ingrijpende wijzigingen in onze levens
gewoonten zoals de verkorte arbeidsduur, de aangroei van de tertiaire sector, de 
verhoging van het algemeen welvaartspeil, de vlucht uit de woongelegenheden in de 
stadscentra, het ontsluiten van nieuwe gewesten, het ontstaan van nieuwe nijver
heden, kunnen de tendensen in de vervoersector als volgt gekarakteriseerd: 

- een zeer sterke tendens naar voortdurende verhoging van het volume van het 
verkeer; 

- het streven naar concentratie in de trafieken, hoofdzakelijk in het goederenver
voer, terwijl nieuwe technieken het mogelijk maken de automatisering te bevor
deren en de aangewende arbeidskrachten te beperken; 

- het steeds belangrijker internationaal aspect van het vervoer".**) 

Deze vaststellingen leiden tot de formulering van volgende principes: 

1. Het vervoer is een zelfstandige sector, die moet bijdragen tot de verwezenlij
king van de doelstellingen van het Plan. 

*) Het Plan 1976-1980, 4 vols., Planbureau, Brussel /mei 1976/. Het vervoerbeleid komt voor 
in Titel I I . Het specifieke beleid, B, Hoofdst. V I I , blz. 295-31S. 

**) Ibidem blz. 297. 
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2. Er moet een geihtegreerd vervoerbeleid worden gevoerd, waarbij elke georgani
seerde vervoertak een taak wordt toebedeeld, rekening houdend met de schep
ping van gelijke concurrentievoorwaarden. 

3. Ten einde de normale rentabiliteit van de vervoerondernemingen te vrijwaren 
moet de vervoersector de beste diensten aanbieden tegen de laagst mogelijke 
maar werkelijke kostprijs (uniforme toerekening infrastructuurkosten en nor
malisering van de boekhouding). Voor het speciale geval van het gemeenschap
pelijk openbaar reizigersvervoer, waar de ontvangsten nog niet de helft der kos
ten dekken, moet een specifieke regeling gelden. 

4. Nauwe coördinatie van de investeringen in het licht van globale sociaal-econo
mische studies (kosten-baten-analyse) (waarvan men in de gedeelten van de ef
fectief voorgestelde investeringen, inzonderheid de regionale, NIETS terug
vindt, ik zou zelfs durven stellen integendeel!). 

5. Tenslotte moet ons land vooral rekening houden met de toenemende stijging 
van het internationaal vervoer. 

Met betrekking tot het reizigersvervoer wordt een absolute prioriteit ingevoerd ten 
voordele van het gemeenschappelijk openbaar vervoer *) , nochtans moest het "open
bare dienst" karakter worden gespecifieerd wat de exploitatievoorwaarden betreft, 
(a) vervoernet over de gehele agglomeratie; (b) ook in weinig bewoonde zones moet 
de bediening verzekerd zijn; (c) in de stadscentra voorrang. 
Bijzondere maatregelen worden voorzien om de verkeerssnelheid en -veiligheid te 
bevorderen en ook om een minimaal comfort te waarborgen. Belangrijk is het prin
cipe dat enkel semi-metro of metro wordt gepland wanneer "geen evenwaardige op
lossingen tegen geringere kosten kunnen worden gerealiseerd" * * ) , terwijl aan de 
relatieve achteruitstelling van de spoorweg een einde moet komen. Overigens wordt 
niet ten onrechte gewezen op de praktische coördineringsmaatregelen tussen spoor, 
tram, autobus en metro eensdeels en privé-autoverkeer en openbaar vervoer ander
deels (overstapparkeerplaatsen). 

Op het gebied van het goederenvervoer zal het vervoerbeleid worden beihvloed door: 

a) de verdere uitbreiding van het containervervoer, dat een betere coördinatie tus
sen de verschillende vervoertakken veronderstelt, 

b) een verdere ontwikkeling van de duwvaart op de hoofdwaterwegen, 

*) De invloed van het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 21 januari 1975 
is hier duidelijk. 

**) Ibidem, blz. 301. 
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c) de steeds grotere concurrentie van de pijpleidingen voor bepaalde goederensoor
ten, 

d) een betere coördinatie van zee-, spoor- en wegvervoer, wat voornamelijk resul
teert in een geihtegreerd systeem spoorweg-wegvervoer, 

e) stijging luchtvrachtvervoer. 

In dit verband valt het op dat wel verwezen wordt naar de noodzakelijke versoepe
ling en commercialisering van de reglementering van de binnenvaart, maar dat van 
een aanpassing van de wet van 1 augustus 1960 inzake wegvervoer niets wordt ge
zegd; ze is nochtans ook dringend aan een herziening toe. Anderzijds is geen woord 
te vinden over de problemen van de luchtvaartmaatschappij Sabena. 

Vol gens de wet van 15 jul i 1970 hebben de overheidsinvesteringen een imperatief 
karakter en het is derhalve begrijpelijk dat zoveel aandacht besteed wordt aan de 
grote bedragen die hiermede gepaard gaan: voor de periode 1976-1980 voorziet 
men: 

a) eigenlijke overheidsinvesteringen 356,9 miljard BF; 

b) investeringen overheidsbedrijven vervoer en verkeer 172,9 miljard BF hetgeen 
een totaal van 528,8 miljard BF betekent. 

Daar waar de functie vervoer in de overheidsinvesteringen in de periode 1971-1975 
nog over de 50% vertegenwoordigde, wordt nu een relatieve vermindering in het 
vooruitzicht gesteld, omdat nieuwe noden opgedoken zijn. 

Hierna volgen twee tabellen, die het voorziene verloop der investeringen weer
geven: 
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Tabel 1: Verloop van de overheidsinvesteringen inzake vervoer (in miljoenen BF, 
werkelijke prijzen). 

Vastleggingen Verwezenlijkingen 
Rubrieken Plan 1971 -1975 (a) 1971-1975 (b) 1976-1980 (c) 

Bedrag % Bedrag % Bedrag % 

Antnwpppn pn WPP"PII 106 200 46 ,6 1 20 4 0 0 56 5 165 .991 46 6 
Electrische uitrasting 1 \J \J • X* \j \3 

5 .000 2,2 2 .100 1,0 
Spoorwegen 11 .000 4,8 8 .400 3,9 3 9 . 0 8 9 11,0 
Stedelijk vervoer 20 .400 9,0 2 3 . 5 0 0 11,0 5 0 . 0 0 0 14,1 
Radar Oostende-Dover 2.970 1,3 500 0,2 2 .365 0,7 
Havens 3 3 . 4 0 0 14,7 22 .425 10,5 36 .706 10,3 
Bevaarbare en niet bevaarbare 

waterlopen 3 7 . 8 0 0 16,6 2 6 . 1 0 0 12,2 4 6 . 7 0 6 13,1 
Stuwdammen 7 .500 3,3 5 .700 2,7 6 .000 1,7 
Regie der Luchtwegen 3.484 1,5 4 .200 2,0 9 .000 2,5 

TOTAAL 2 2 7 . 7 5 4 100,0 213 .325 100,0 355 .901 100 ,0 

Bron: Plan 1976-1980, blz. 311 

Tabel 2: Eigen investeringen van de overheidsbedrijven inzake vervoer en verkeer (in 
miljoenen BF, werkelijke prijzen). 

Rijk 

1. N.M.B.S. 52.484 
— gronden 600 
- infrastructuur 25.022 
- rollend materieel 26.862 

2. Stedelijk en intern vervoer (rollend materieel) 11.000 

3. R.T.T. 89.879 
- gronden 3.275 
— gebouwen 13.104 
— werken van aanleg 65.561 
— comm. en adm. diensten 1.731 
- reserveafrekeningen 6.208 

4. Regie posterijen 7.544 
— gronden 1.660 
— gebouwen 3.244 
— uitrusting 2.640 

5. Sabena 10.000 

6. Regie Oostende-Dover 2.000 

Bron: Plan 1976-1980, blz. 314 
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In Titel I I I worden lijsten opgenomen met aanduiding van de te verwezenlijken in
frastructuurwerken. Ik kan mij bij het raadplegen van die "inventarissen" niet van 
de indruk ontdoen dat hier zeker het principe van de "globale sociaal-economische 
studie" niet werd toegepast, maar dat ieder subgewest moest tevreden gesteld wor
den, zodat zeker geen prioriteiten op serieuze basis konden worden vastgesteld. Dit 
is het meest in het oog springend voor de binnenwaterwegen; waar kanalen voorko
men, die misschien om de week een klein schuitje zien voorbijtrekken. Er moest 
ook door het Planbureau een inspanning geleverd geweest zijn tot voortzetting van 
de studie van de vervoer- en verkeersstromen, zoals voor het vorige Plan 1971-1975 
werd begonnen. Nu, dat kan dan wel voor het volgende Plan 1981-1985. 
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PROBLEMEN ROND DE ORGANISATIE VAN DE BINNENVAART 

door D. van den Noortgate, 
Leidinggevend Adviseur van het 

Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren 

L DE HUIDIGE MARKTORGANISATIE VAN DE BELGISCHE BINNEN-
VAARTSECTOR , NA DE RECENTE WIJZIGINGEN DIE DEZE KENDE 

Het binnenlands vervoer 
De Dienst voor Regeling van de Binnenvaart (D.R.B.) werd opgericht bij besluitwet 
d.d. 12 december 1944; dat eigenlijk niet veel anders inhield dan een lichte wijzi
ging van de reeds bestaande Belgische Binnenvaart Centrale (B.B.C.), opgericht on
der de Duitse bezetting, op 20 september 1940. De oorspronkelijke oorlogsrege
lingen werden dus in 1944 bestendigd op basis van de toen geldende marktvisie. 

De D.R.B. heeft altijd tot taak gehad de bevrachting voor het louter binnenlands 
vervoer te regelen. Met ingang van 30 oktober 1975, na de hardnekkige staking 
tijdens de zomermaanden, werd de bevoegdheid van de Dienst uitgebreid tot een 
gedeelte van het grensoverschrijdend verkeer België-Frankrijk, waarover verder meer. 

Het onregelmatig vervoer voor rekening van derden is in België aan geen enkele 
vergunning onderworpen. Dit houdt in dat alle schepen, van welke nationaliteit 
ook, er in alle vrijheid aan kunnen deelnemen. Dit principe is niet altijd met een
zelfde enthousiasme onthaald door onze schipperij, daar ze meent zelf in het bui
tenland geen gelijke kansen op bevrachting te krijgen. 

In welke mate binnenlandse trafieken in België langs de beurtrol door niet-Bel-
gische schepen worden gedaan, blijkt uit onderstaande cijfers: 

Tabel 1 

dooi Belgen door niet-Betgen totaal 

aantal verv.t. aantal verv.t. aantal verv.t. 
reizen x 1000 reizen x 1000 reizen x 1000 

1967 34.965 12.921 3.697 1.038 38.662 13.959 
1971 34.006 13.623 2.555 994 36.561 14.617 
1975 *) 16.119 7.421 1.357 655 17.746 8.076 

*) door de langdurige staking zijn de cijfers voor 197S wel ongeveer eenvierde lager dan men 
normaal kon verwachten. 
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Uit bovenstaande data blijkt ook duidelijk de felle achteruitgang van het aantal bin
nenlandse bevrachtingen langs de beurtrol om. Dit feit samen met de in bepaalde 
kringen (industrie, bevrachters, grote rederijen) geldende overtuiging dat het beurt
rolsysteem commercieel niet verantwoord is, heeft het bestaan van een evenredige 
vrachtverdeling tot één der grootste controversen van het laatste decennium ge
maakt in de binnenvaart kringen en bij hen die er rechtstreeks mee te maken heb
ben, cliënteel en directe nevenberoepen. 

Het vervoer voor eigen rekening is onderworpen aan het bezit van een certificaat, 
afgeleverd door de Heer Minister van Verkeerswezen. Krachtens het M.B. van 23 
maart 1960, moest het bewijs worden geleverd dat het schip eigendom was van de 
vervoerder, of werd gehuurd voor een periode van minstens twee jaar. Onderne
mingen die voor eigen rekening vervoerden, konden niet deelnemen aan het vervoer 
voor rekening van derden waarvoor de D.R.B .-tussenkomst was vereist. 

Dat de schipperij helemaal niet akkoord ging met de bestaande gang van zaken — 
en al dan niet terecht — de mening was toegedaan dat het eigen vervoer een al te 
groot aandeel had in de prestaties in vergelijking met haar capaciteit, bleek even
eens bij de zomerstaking 1975. Er werd geëist dat in dit systeem wijzigingen zou
den worden aangebracht, wat resulteerde in punt 6 van het Protocool Accoord van 
23 oktober 1975, dat het volgende stipuleert aangaande het eigen vervoer: 

— " Eigen vervoer met gehuurde schepen: 
" Met ingang van 25 augustus 1975 worden de certificaten 
" vernieuwd. 
" Vervallen certificaten van huurschepen kunnen slechts wor-
" den vernieuwd voor een maximumduur van 1 jaar, via de 
" beurtrol van de D.R.B. en onder de voorwaarde vast te stel¬
" len door het gewestelijk vrachtencomité en voor zover de 
" betrokken schepen de laatste twee jaar niet zijn verhuurd 
" geweest (uitzondering wordt gemaakt op deze algemene 
" regel wanneer geen schepen beschikbaar zijn). 

— " Eigen vervoer met eigen schepen: 
" Uitbreiding zal slechts worden toegestaan na onderzoek van 
" de gemotiveerde aanvraag en na advies van het centraal 
" vrachtencomité, rekening houdend met de capaciteitsbe-
" heersing. 
" Vervanging van schepen zal slechts toegestaan worden door 
" nieuwgebouwde schepen of door aangekochte schepen die 
" minstens sedert 5 jaar toebehoren aan Belgische onderdanen 
" en de laatste twee jaar niet verhuurd zijn geweest." 
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Ook dit werd wettelijk van kracht op 30 oktober 1975 bij M.B. van 29 oktober 
1975. 

Het hoeft dan ook geen verwondering dat de evolutie van de Belgische vloot voor 
eigen vervoer er als volgt uit ziet: 

Tabel 2 
aantal tonnemaat 

schepen 

1.1.67 370 166.746 
1.1.71 304 152.692 
1.1.75 260 133.380 
1.1.76 207 104.175 

De gepresteerde reizen en het ingeladen aantal tonnen bedroegen: 
Tabel 3 

aantal geladen 
reizen gewicht 

(x 1000 t) 

1967 15.447 7.102 
1971 12.255 6.011 
1974 *) 12.192 6.041 

*) cijfers van 1975 zijn nog niet beschikbaar. 

Het afsluiten van contracten in het binnenlands vervoer voor rekening van derden is 
gebaseerd op het principe van de bevrachting per beurt. Aan dit regime zijn evenwel 
niet onderworpen: het eigen vervoer zoals gezegd, de schepen met minder dan 25 t 
laadvermogen, de beurtvaart (lijndiensten), en de tankvaart. Het Belgische water
wegennet is verdeeld in 14 districten met elk een eigen bevrachtingskantoor, waar 
de leeggekomen schepen in volgorde van aankondiging op de beurtrol kunnen wor
den ingeschreven. Anderzijds brengt het kantoor bij de dagelijkse bevrachtingszit
ting alle aanvragen voor laadruimte samen met vermelding van de aard der lading en 
eventuele speciale technische eisen inzake het schip. De schippers kunnen dan naar
gelang ze meer vooraan op de beurtrol staan eerst een reis kiezen naar wens, zonder 
evenwel hiertoe verplicht te zijn. 

De vrachtprijzen voor het binnenlands vervoer werden vastgesteld door de Minister 
van Verkeerswezen, na advies van de vervoerders en de gebruikers. Aldus kunnen 
per semester nieuwe verplichte vrachttarieven vastgelegd worden van overheidswege. 
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Om de nadelen van een al te streng regime op te vangen zijn echter nog twee regio
nale vrachtencomité's en één centraal vrachtencomité voorzien, die, samengesteld uit 
vervoerders en gebruikers, bij machte zijn onder bepaalde voorwaarden afwijkingen 
toe te staan op de reglementahe vracht, maar dit binnen een marge van 30% onder 
of boven de officieel vastgestelde vrachtprijs. 

Het internationaal vervoer 
Tot vóór 30 oktober 1975 was het grensoverschrijdend verkeer vanuit België, zonder 
enige uitzondering totaal vrij , en dit ongeacht het feit of de gebruikte schepen aan 
Belgische of vreemde eigenaars toebehoorden. Zowel het bepalen der uitvoerings
modaliteiten als het vaststellen van de vrachtprijs waren overgelaten aan de totale 
willekeur der contracterende partijen. 

Voor wat betreft het vervoer (langs de Belgisch-Franse grens) in de relatie België-
Frankrijk, de bestemmingen op de Rijn uitgezonderd, is hierin een wijziging geko
men bij M.B. van 29 oktober 1975. Voormelde reizen zijn nu eveneens aan het 
binnenlands van kracht zijnde regime onderworpen. Voor wat de transporten van
uit België naar Nederland betreft, moeten in de beurtkantoren de aard der goede
ren, de te laden tonnage, laad- en losplaats, vrachtprijs en bijzondere voorwaarden 
geafficheerd worden. 

Deze beslissingen werden getroffen na de langdurige staking van 1975. Ze beteken
de een zege voor de artisanalen die hun eisen inzake bevrachtingsmodaliteiten zo 
deels ingewilligd zagen: eigenlijk was ook voor het trafiek op Nederland een volle
dig beurtsysteem van bevrachting gevraagd. 

Voor wat betreft de vrachtprijzen, bij vervoer België-Frankrijk, werd na langdurige 
onderhandelingen tussen industrie en vervoerders overeengekomen dat een bodem
vracht zou worden vastgesteld op basis van het volgende principe: 

— voor afstanden korter dan 150 km: 60 BF. per ingeladen ton + 0,40 BF. per 
gepresteerde tkm; 

— voor afstanden langer dan 150 km: 56 BF. per ingeladen ton + 0,30 BF. per 
gepresteerde tkm. 

Uiteraard zijn hierop uitzonderingen mogelijk na dialoog tussen het cliënteel en 
de vervoerders, en dit al dan niet per regie. 

Het moet evenwel gezegd dat deze bodemtarieven geenszins als streefvrachtprij-
zen mogen beschouwd worden. Het gevaar is niet irreëel dat de schipperij zich al 
te gauw tevreden stelt als ze een bodemvracht ontvangt en daarbij uit het oog ver
liest dat het hier om een bodemvmcht gaat, wat een uitzonderlijk iets zou moeten 
zijn. 
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II. DE PROBLEMEN DIE ZICH STELLEN AAN HET CLIËNTEEL TEN GE
VOLGE VAN DE RECENTE WIJZIGINGEN IN DE MARKTORGANISATIE 

Het spreekt vanzelf dat de voornoemde veranderingen niet overal met evenveel ent
housiasme zijn onthaald. Dit is al zeker niet het geval bij de industrie en in de be
vrachterskringen. 

Het Verbond der Belgische Ondernemingen (V.B.O.), spreekbuis van het grootste 
deel van het binnenvaartcliënteel, is de mening toegedaan dat de genomen econo
mische maatregelen — zoals hierboven beschreven — wellicht niet zullen bijdragen 
tot het oplossen van de echte problemen die inherent zijn aan dit transportmiddel, 
dat voor meer dan 80% uit zelfstandigen, met één schip, bestaat. 

De grote veranderingen waarmee de industrie werd geconfronteerd tijdens het laat
ste jaar zijn in de eerste plaats: 

— de instelling van bodemtarieven voor en het uitbreiden van het beurtrolsys
teem tot een groot deel van het internationaal vervoer van België naar Frank
rijk; 

— de onmiskenbare tendens tot blokvorming die de schipperij heeft gedemon
streerd bij de laatste verkiezingen. 

Het is nochtans zo dat de bodemtarieven en de beurtrol voor Frankrijk niet ge
vraagd zijn om zich te beschermen tegen een steeds onwillig cliënteel, maar wel in 
de eerste plaats een reactie vormen "tegen bepaalde practijken die het sommige 
bevrachters mogelijk maakten zich enorm te verrijken op kosten van de schippe
rij" (aldus een veelvoorkomend citaat uit schipperskringen), alsook "tegen de 
onderkruiperijen inzake vrachtprijzen bij onze schippers onderling". Uiteraard 
werd hierbij voor bepaalde trafieken onrechtstreeks geraakt aan de financiële 
belangen van de industrie, daar het niet langer mogelijk is onderbieding uitgaande 
van schipperszijde uit te lokken. 

Een feit is dat men voor het eerst in de geschiedenis van de Belgische binnenvaart-
sector geconfronteerd wordt met een zo snel voortschrijdend proces van zelfbe
wustwording. Dit uit zich onder meer in de snelle op- en uitbouw van een groten
deels in schippershanden berustende organisatie die wil praten over een daadwer
kelijke marktorganisatie met de verladers. Overal wordt inspraak gewenst: beurt
rol of niet, vrachtprijsverhoging of niet, speciale tarieven of niet, en dergelijke 
meer. 

Eén der belangrijkste verwijten evenwel, vanwege de industrie aan de vervoerders, 
betreft de vervoerszekerheid: deze zou onbestaande zijn. Gezien de bevrachtings-
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reglementering, aldus de verladers, is het ons onmogelijk te rekenen op een soms 
dringend nodig aanbod aan laadruimte. Dit feit kan uiteraard de bevoorradingspoli-
tiek van sommige bedrijven in het gedrang brengen. Van vervoerszijde wordt daar
entegen ingebracht dat het beurtrolsysteem geenszins verantwoordelijk kan gesteld 
worden voor het niet aanwezig zijn van de noodzakelijke laadruimte. Als er zich in
derdaad een capaciteitstekort manifesteert dan is dat te wijten of aan een reële con
junctureel hogere vraag naar tonnage of aan een schijntekort veroorzaakt door on
interessante bevrachtingsvoorwaarden. "En," aldus de schipperij, "het gebeurt 
hoogst zelden dat een reis niet aan bod komt met het beurtrolsysteem". 

Het V.B.O. spreekt zich — ter oplossing van alle vervoersproblemen met de varen
den - onomwonden uit voor het oprichten van coöperatieven, en dit in een totaal 
vrij marktsysteem. Dit zou de industrie veilig stellen in zijn bevoorrading en de 
schipperij een minimum aan te vervoeren tonnage kunnen waarborgen. Een derge
lijk systeem van marktorganisatie wordt echter even onomwonden afgewezen door 
de overgrote meerderheid van de vervoerders. Ze zijn immers van mening dat dit een 
verlies van hun persoonlijke vrijheid als scheepsexploitant zou inhouden, en zou lei
den tot het tegen elkaar uitspelen van verladerzijde van de gevormde coöperatieven, 
wat weer een ruiheuze concurrentiestrijd zou betekenen. 

ffl. VOOR- EN NADELEN VAN DE HUIDIGE MARKTORGANISATIE VOOR 
DE BETROKKEN PARTIJEN EN RICHTINGEN WAARIN MOGELIJK EEN 
OPLOSSING KAN GEZOCHT WORDEN. 

Het grote voordeel van het huidige beurtrolsysteem is ongetwijfeld dat de vracht
prijsschommelingen betrekkelijk beperkt blijven: dit verzekert de schipper een gro
tere bestaanszekerheid en de betrokken industrie kan haar kostprijsberekening op 
een stevigere basis maken. 

Het grote nadeel van het bestaande stelsel is het gebrek aan soepelheid dat dit ver
toont. Er zijn wel twee regionale- en één centraal vrachtencomité, maar deze ko
men op zeer onregelmatige tijdstippen en, naar het ons voorkomt met te grote 
tussentijden samen. Men kan ze met hun frequentie van vergaderen moeilijk als een 
echt commercieel beleid beschouwen. Daarenboven hebben de daar gedane toezeg
gingen, zowel van de zijde der vervoerders uit, als van de industrie, geen zekerheid 
van uitvoering: de industrie is niet 100% zeker dat de bij vrachtprijsverlaging door 
haar aangeboden lading inderdaad zal vervoerd worden, en de schipperij kan geen 
wettelijke aanspraak maken op een schadeloosstelling zo de beloofde lading niet 
helemaal werd aangeboden. 

Uit dit laatste en de reeds vermelde werkwijze van de Dienst kan men alleen be
sluiten dat zich een daadwerkelijke commercialisatie opdringt. Hoe men dit zou 
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aanpakken is nog een open vraag, maar wel kunnen we een algemeen overzicht ge
ven van de mogelijkheden die er zijn, met hun voor- en nadelen voor de betrokken 
partijen. 

Schematisch voorgesteld kunnen we stellen dat onder een commerciële politiek in
zake vervoerscontracten verstaan wordt: 

door de verladers 

een systeem waarbij in alle vrij
heid individuele vervoerscon
tracten kunnen bedongen wor
den; 

er moet de industrie vervoers-
zekerheid geboden worden; 

als service-element is het tijdig 
ter plaatse brengen der goede
ren belangrijk. 

door de vervoerders 

een systeem dat de schipperij een 
normaal inkomen garandeert bij 
normale inzet en dit zonder dat de 
natuurlijke selectie te zeer gaat 
meespelen; 

de individuele exploitatievrijheid 
mag niet aangetast worden; 

het systeem moet plaats laten aan 
een nog enigszins geordend famili
aal leven. 

Het lijkt ons niet onmogelijk te komen tot een systeem dat bovenstaande toch be
trekkelijk tegengestelde elementen in zich draagt en dit op aanvaardbare wijze voor 
beide partijen — met daarbij het veiligstellen van een normaal bevrachtingsinkomen. 
Daarvoor zullen echter noch het cliënteel, noch de schipperij aan een uiterste voor
ingenomen stelling mogen vasthouden, maar tot redelijke compromissen bereid 
moeten zijn. 

Een systeem van totale vrijheid in het afsluiten van individuele contracten is on
haalbaar — gezien o.m. de recente tendensen in de evolutie der niarktorganisatie — 
en kan ook economisch niet maximaal zijn — het leidt tot een ongeordende en 
ruiheuze concurrentie. Het is wel zo dat de industrie bij een ontbreken van scheeps-
laadruimte nog terecht kan bij het baan- en spoorvervoer, maar blijkbaar bieden 
deze niet dezelfde voordelen als de binnenvaart voor bepaalde trafieken: het is niet 
uit humanitaire beweegredenen dat de cliënt een beroep bli jf t doen op de varende! 

Een beurtrolsysteem blijft momenteel dus de meest aangewezen en in grote mate, 
bevredigende weg. Het huidige stringente karakter ervan is echter onbevredigend 
èn voor het cliënteel èn voor de scheepsexploitant die geen vrede neemt met een 
tot een automatisch iets herleide bedrijfsinzet, maar daarentegen een gezonde 
dosis ondernemerszin heeft behouden. Er moet dus binnen dit beurtsysteem een 
mogelijkheid geschapen worden voor hem om grotere prestaties te leveren, wat hem 
dan uiteraard moet toelaten "zijn bedrijf uit te bouwen". 
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Het is uiterst belangrijk als principe te aanvaarden dat sommige varenden bereid zijn 
hun "exploitatievrijheid" op te geven door zich bijv. voor een bepaalde periode of 
voor een bepaald aantal reizen te binden aan een cliënt. Zij moeten deze essentiële 
vrijheid kunnen behouden. Een even belangrijk aspect van deze mogelijkheid is ech
ter dat elke binnenschipper, in zoverre dat natuurlijk technisch kan, in de gelegen
heid gesteld moet worden mee te doen aan vrijere overeenkomsten die vervoers-
zekerheid aan de industrie kunnen bieden. 

Een voor bepaalde industriëen blijkbaar belangrijk punt is de verplichte zondagsrust, 
die na het tekenen van het P.A. van 23 oktober 1975, werd ingevoerd. Er wordt wel 
eens beweerd dat dit in de practijk niet zelden een werkelijk tijdsverlies meebrengt 
van zaterdagmiddag tot maandagmiddag. Tijdig en binnen bepaalde termijn leveren 
is een element van service. Waarom ook hier geen mogelijkheden voorzien die het 
opgeven van een deel van zijn familiaal leven vanwege de schipper, die zondag wèl 
wil werken, compenseren door een voor hem economisch voordeel? 

Dit alles enkel om aan te tonen dat, mits men tot enige compromissen is bereid, 
een vernieuwde marktorganisatie kan ontstaan die zowel de individuele behoeften 
van sommige industrieën, als de persoonlijke deelsteUingen van de varenden kan 
tegemoetkomen. 

102 



HET STEDELIJK V E R V O E R IN DE GROTE AGGLOMERATIES 
ANTWERPEN EN BRUSSEL 

door drs. R. Melsen, 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 

De stad en haar verkeersproblemen. 
De grote agglomeraties in België' hebben een overwegend monocentrisch karakter. 
In het gebied dat ze bestrijken ligt slechts één punt dat aantrekkingskracht uit
oefent en waarheen bijgevolge alle verkeer vloeit. Als voorbeeld voor een polycen-
trische structuur kan het Ruhrgebied gelden. 

Een monocentrische opbouw heeft grote en dikwijls heel nadelige gevolgen voor 
het verkeer. Het zal uit de omgeving samenvloeien naar een bepaalde kleine opper
vlakte . 
Het centrum valt meestal samen met de stadskern, gekenmerkt door zijn historische 
stratenstructuur. 

Openbaar vervoer organiseren in zo een gebied is niet eenvoudig. Omdat de ver
keersstromen in een ster verlopen, zal het net ook deze vorm grotendeels aanne
men. Het ringvormig verkeer rond het centrum is relatief gezien klein. De renda
biliteit van het openbaar vervoer is op deze relaties lager gezien de geringe vraag. De 
geboden diensten zijn dan ook meer sporadisch of onbestaand. 

Antwerpen als typische monocentrische stad heeft een bijkomend kenmerk, nl. de 
haven. In het havengebied zelf, dat zowat 72.000 arbeidsplaatsen telt, is echter geen 
centrum ontstaan. De problemen liggen veeleer op het vlak van de spitsen veroor
zaakt door het woon-werkverkeer, waarvan een groot gedeelte door de stad vloeit. 
Voor de scheepvaart openstaande bruggen zijn in een havengebied normaal, maar 
vergroten de opstoppingen in het stootsgewijze autoverkeer. De wegeninfrastruc
tuur is op verscheidene plaatsen oververzadigd. 

Door velen, vooral de bedrijfswereld, werd reeds een lans gebroken voor openbaar 
vervoer in de haven. De stedelijke openbare vervoersmaatschappij is echter weinig 
geneigd om de bestaande buslijnen in het havengebied tot een volledig net uit te 
breiden. Daar heeft ze haar gegronde redenen voor. 

De oppervlakte van de haven op de rechteroever is meer dan 3 maal groter dan die 
van de stad. Door het dokkencomplex is het onmogelijk een netstructuur met 
rechte lijnen te ontwerpen. Om het openbaar vervoer binnen de loopafstand van de 
reizigers te brengen is men dus verplicht de kaaien van de dokken te volgen. Onmid-
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dellijk is duidelijk dat een autobuslijn vele tientallen km lang gaat worden, terwijl 
de commerciële snelheid door het volgen van de dokkenstructuur niet hoog zal zijn. 
Bovendien is bij de organisatie van een openbare vervoersdienst een redelijke fre
quentie vereist om succes te waarborgen. Indien de rit op een l i jn heen en terug 
75 min. duurt en men rijdt tijdens de daluren een 15 min. dienst, wat toch een mi
nimum is, dan zijn voor deze lijn vijf autobussen nodig. Tijdens de spits mag dit aan
tal meer dan verdubbeld worden. Om deze autobussen te besturen is personeel no
dig. Het invoeren van een uitgebreid openbaar vervoer in de haven zal bijgevolg een 
groot kapitaal vergen voor de aanschaf van materieel. Een ander bezwaar vormt de 
structuur van het verkeer dat gekenmerkt is door de grote spitsen van het woon
werkverkeer. Ieder die voor zijn werk veel verplaatsingen doet in de haven, b.v. een 
walkapitein, gebruikt zijn auto. Een andere categorie personen verplaatst zich zel
den en toevallig, zij gebruiken hun persoonlijk voertuig of een taxi. In vele gevallen 
worden deze verplaatsingen betaald door de firma. 

Voor de openbare vervoersonderneming is het havenverkeer dus een zuiver spits-
vervoer wat op gebied van materieelgebruik ongunstig is. Het wagenpark staat 
immers gedurende het grootste deel van de dag onbenut in de stelplaatsen. 

Onder de voorvechters van openbaar vervoer in de haven bevinden zich talrijke 
firma's die zelf het vervoer van hun personeel regelen met gehuurde autobussen of 
een kilometerprijs betalen voor benutting van privéwagens in bedrijfsverband. Het 
bestaan van een goede autobusdienst zou voor hen dan een uitstekende reden zijn 
om hun eigen vervoersorganisatie op te doeken, zelf de kosten te besparen en ze 
op de gemeenschap af te wentelen. 

Deze zaak is evenwel te regelen. Men berekent de specifieke kostprijs van de open
bare vervoersdienst, maakt op het einde van het jaar het verschil tussen offers en 
opbrengsten en de belanghebbenden passen bij . Dit is m.a.w. een vorm van norma
lisatie der rekeningen zoals toegepast bij de spoorwegmaatschappijen. 

De ontvolking van de binnenstad en het uitdeinen van de agglomeraties is geen 
typisch Belgisch verschijnsel omdat het voornamelijk verband houdt met de toe
nemende motorisatie die in alle westerse landen voorkomt. 

Een negatieve invloed oefent de sterke aangroei van kantoorgebouwen uit. Zelfs 
op plaatsen waar woonhuizen stonden en dus ook woongelegenheid was, verrijzen 
nu kantoorgebouwen met min- of meer prestigieuze winkelcentra. De concentra
tie op een uiterst klein oppervlak van grote kantoorgebouwen stelt de verkeers
kundigen voor grote moeilijkheden. 
Deze werksilo's bevatten immers een massa mensen die allemaal op hetzelfde 
ogenblik beslissen om zich te verplaatsen, nl . bij begin en einde van de werktijd. 
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Dit fenomeen is niet eigen aan onze t i jd. Het werd reeds ondervonden rond de jaren 
1910 in de Amerikaanse steden waar grote bureelcomplexen opgetrokken waren. 

Dagelijks ontstaan dus grote verkeersstromen 's morgens naar- en 's avonds uit het 
stadscentrum. De automobilist ziet enkel de grote voordelen die zijn auto hem 
biedt. De nadelen wil hij niet zien en de kostprijs van zijn vervoer kent hij niet, ten
zij enkel het verbruik aan brandstof. Hij gebruikt zijn auto voor alle verplaatsingen, 
ook voor het woon-werkverkeer. De grote samenloop van auto's in de historische 
stratenstructuur van een monocentrisch gebied zorgt tijdens de spits voor een grote 
verkeerschaos. 

Als voorbeeld volgen hier de cijfers van de verkeersdensiteit die Antwerpen als mid
delgrote stad te verwerken krijgt. 

Antwerpen: Binnenkomende voertuigen. 

per etmaal morgenspits avondspits 

1972 189.253 20.369 12.894 
1973 193.334 18.540 13.525 
1974 204.427 24.186 14.025 
1975 195.666 23.013 13.003 

Antwerpen: Uitgaande voertuigen. 

1973 204.273 11.507 21.463 
1974 205.544 12.613 22.143 
1975 191.086 12.231 20.797 

Bion: Jaarverslagen Verkeerspolitie Antwerpen. 

Het aantal uitgaande voertuigen werd in 1972 niet geteld. Onder de geobserveerde 
in- en uitvalswegen bevinden zich eveneens enkele verbindingen met de haven. Zij 
zijn grotendeels verantwoordelijk voor de daling in de cijferreeks wat 1975 betreft. 
Het geringere verkeer vindt zijn oorsprong in de kleinere economische activiteit. De 
cijfers hebben betrekking op een 18-tal verkeersaders. 

Naar de grote agglomeraties bestaat een sterk pendelverkeer, te verklaren door de 
sterke concentratie van de bedrijven. 
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Inkomende pendelaars in de grote agglomeraties 
in 1970. 

Agglomeratie Percentage op totaal 
aantal pendelaars 

Brussel 232.722 51.7 % 
Antwerpen 82.276 18.3 % 
Luik 51.581 12.1 % 
Gent 42.668 9.4% 
Charleroi 38.273 8.5 % 

Bron: N.I.S. Volkstelling 1970. 

De stroom 's morgens van de agglomeratie naar het centrum en omgekeerd 's avonds, 
wordt bijgevolg aangedikt door de pendelaars uit de verder afgelegen omstreken. In 
dit aspect is Brussel een bijzonderheid omdat daar alle grote administraties en veel 
bedrijven gevestigd zijn die mensen uit het ganse land tewerkstellen. 

Het grootste deel van die pendelaars over langere afstand, wordt per spoor aange
voerd. De spoorweg vervult dus een belangrijke functie in het stedelijk vervoer door 
een grote massa mensen onmiddellijk naar het centrum te brengen. 

Schematische voorstelling van de daggemiddelden reizigers naar 
Antwerpen en Brussel per spoor 

Bron: NMBS Reizigersvervoer statistiek der daggemiddelden 01.6.1973. 
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De promotie van het openbaar vervoer. 
In een euforie dat de auto alle vervoersproblemen in de toekomst zou oplossen 
kreeg het openbaar vervoer geen aandacht meer en verkommerde. Veel autobezit
ters maakten geen gebruik meer van de aangeboden dienst en de slechte kwaliteit 
verjaagde de anderen. 

Aantal reizigers vervoerd door MIVA en MIVB. 

MIVA MIVB 

1965 59.340.961 223.900.480 
1966 56.840.835 210.746.081 
1967 54.439.053 202.781.033 
1968 53.516.911 189.024.178 
1969 50.738.054 178.668.904 
1970 48.279.099 175.038.983 
1971 45.948.085 173.644.787 
1972 43.728.369 174.662.461 
1973 42.696.435 178.102.252 
1974 42.189.366 187.761.997 
1975 42.190.545 196.795.299 

Bron: Jaarverslagen MIVA en MIVB (Brussel). 
Maatschappij voor intercommunaal vervoer (Ant
werpen.) 

Vooruitziende personen kregen geen gehoor voor hun voorstellen om het openbaar 
vervoer drastisch te verbeteren. Zo zou metrobouw 25 jaar geleden minder hinder 
veroorzaakt hebben dan nu. 

Privé vervoer is echter niet geschikt om in steden een grote massa personen in een 
korte tijdspanne te verwerken. Bovendien brengt de auto veel schade toe aan het 
milieu. Langzamerhand lieten de leidinggevende personen, spijtig genoeg niet alle
maal, hun autoeuforie varen. Nu zijn ze er vast van overtuigd dat het openbaar ver
voer de goede oplossing is en bijgevolg dient gepromoveerd. Een goed openbaar ver
voer is evenwel functie van wat men eraan wil besteden. Zolang de tijden goed gaan 
en voldoende geld ter beschikking is worden de grootste plannen gesmeed. Moder
nisering betekent verbetering van infrastructuur, materieel en verkeersbeheersende 
technieken. Dit is niet verwezenlijkbaar op korte termijn maar over een langere 
tijdspanne van enkele jaren. Gaat het intussen minder goed en moet bespaard wor
den, dan gaan de plannen zonder meer in de lade. 
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Ieder jaar leggen de openbare vervoermaatschappijen hun exploitatieresultaat voor 
waaruit blijkt dat de kloof tussen inkomsten en uitgaven alsmaar grotere afmetingen 
aanneemt. Het is inderdaad zo dat de overheid jaren na elkaar geen enkele tariefver
hoging toestaat, niettegenstaande de exploitatiekosten sterk stijgen door de grote 
loondruk en de inflatie. Het gevolg van deze toestand is dat bepaalde personen zich 
gaan afvragen in hoeverre het verantwoord is grote sommen geld in deze sterk ver
lieslatende ondernemingen te pompen. 

De verbetering van het openbaar vervoer is echter geen kwestie van geld alleen. Er 
moeten tegelijkertijd verscheidene maatregelen getroffen worden die elk een ander 
gebied bestrijken. Zo is er een coördinatie nodig tussen het openbaar vervoer ener
zijds en parkeerpolitiek in de stad, de urbanisatie, de tariefpolitiek, integratie van 
alle deelnemende maatschappijen anderzijds. De coördinatie tussen de verscheidene 
diensten loopt echter niet steeds vlot. Het einddoel is het gevoelig verhogen van de 
snelheid en de regelmaat van het verkeer. 

Het staat vast dat de automobilist enkel het openbaar vervoer zal gebruiken indien 
het bepaalde grote voordelen boven de auto biedt. In een verkeersopstopping t i j 
dens de spits zal hij de zetel van zijn wagen verkiezen i.p.v. recht te staan in een 
overvolle tram of autobus die dan toch niet sneller vooruit komt. 

Om de verloren klanten opnieuw in het openbaar vervoer te krijgen bestaan twee 
mogelijkheden. Men kan gebruik maken van dwangmaatregelen onder de vorm van 
het autovrij maken van de binnenstad. Iedereen die naar de stad komt is dus ver
plicht tram of autobus te nemen. De meerinkomsten kunnen dan aangewend wor
den om het vervoerapparaat te verbeteren. 
Deze werkwijze is niet aan te raden. De automobilist kan wel gedwongen worden 
het openbaar vervoer te nemen, maar niemand heeft invloed op zijn beslissing om 
met meer naar de binnenstad te gaan. Een teloorgang van de stadskern is onvermij
delijk. In de tweede mogelijkheid zet de overheid de eerste stap. Zij verbetert met 
een reeks maatregelen het vervoer in zulke mate dat een groot gedeelte gebruikers 
van het privé vervoer overstapten. Dankzij bepaalde ingrijpende maatregelen kon de 
dalende trend van het aantal reizigers gestopt en zelfs omgebogen worden, zoals 
blijkt uit voorgaande tabel. Algemeen gezien betekent promotie van het openbaar 
vervoer dus een kwestie van geld en goede wil. Men moet inderdaad in verscheidene 
deelgebieden tegelijk werken. Is er geen coördinatie dan is de kans groot dat de in
spanningen van de eerste vernietigd worden door een beslissing van de tweede. 

De overheid tracht met grote werken het net ondergronds te brengen. Metrobouw 
vergt grote investeringen en duurt lang. In tegenstelling met de in het buitenland 
veel toegepaste methode worden de metrokokers en stations in secties volledig af
gewerkt en door tramwagens in gebruik genomen. De gedane investeringen blijven 
dus niet lang onbenut. In Brussel is reeds een eerste l i jn volledig op metro-exploi
tatie omgeschakeld. 
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De metrobouw is fel bekritiseerd, vooral in Antwerpen. Als alternatief stelt men de 
aanleg voor van tram en autobusbanen. Een trambaan is per kilometer in ieder geval 
goedkoper. Hier de strijd uitvechten tussen pro en contra pre-metro valt buiten het 
kader van dit artikel. Wel willen wij er in de eerste plaats op wijzen dat in de stads
kern de aanleg van een vrije strook wegens plaatsgebrek dikwijls uitgesloten is, ten
zij voldoende politieke moed aan de dag gelegd wordt om de auto's uit die bewuste 
straten te weren. Bijzondere normen zijn onontbeerlijk voor tramverkeer in voet
gangersgebieden. Onmiddellijk gaan dan stemmen op om de tramsporen uit de 
straat te bannen. Talrijke voorbeelden in het buitenland bewijzen dat een tram
exploitatie in een voetgangerszone geen noemenswaardige moeilijkheden meebrengt. 
Een trambaan lost dikwijls problemen half op omdat verkeerslichten en kruispun
ten blijven bestaan. Samenwerking tussen openbaar vervoer enerzijds en verkeers
politie en urbanisatie anderzijds, is dus nog altijd vereist. De tegenstrijdige ideeën 
van de verscheidene diensten zijn dikwijls onverzoenbaar. Met een metro bli jf t de 
maatschappij baas in eigen huis. Als laatste dient gezegd dat een metro slechts de 
problemen oplost van de reizigers die binnen een straal van 300 m. van een station 
wonen. Men is dus verplicht, zich baserend op het ondergronds net een bovengrond
se structuur uit te tekenen. 

Urbanisatie is een zeer belangrijk element in de organisatie van een goed openbaar 
vervoer. Het rendeert slechts als een grote vraag bestaat, m.a.w. indien langsheen 
de lijnen een grote woondichtheid bestaat. In een monocentrische structuur lo
pen de woonconcentraties dan ook het best stervormig. In een uitgestrekte be
bouwing, typisch kenmerk voor de agglomeraties rond de stadskern, is het ont
werp van een netstructuur moeilijk. De invloedssfeer van het openbaar vervoer 
bedraagt + 300 m rond de haltes. De daarbuitenwonende personen zijn weinig ge
neigd het openbaar vervoer te gebruiken. Bovendien moet men rekening houden 
met de gemiddelde reissnelheid. Iedere omweg betekent een verlangzaming. Bepaal
de autobuslijnen genieten slechts een matig succes omdat de gemaakte omweg en de 
gekozen smalle straten een rit naar de stad meer op een sight-seeing doet gelijken. 
Als goed voorbeeld waarbij door urbanisatie een degelijk openbaar vervoer onmoge
lijk wordt, geldt de Antwerpse linker Scheldeoever. Op dit ogenblik wonen er 
15.660 mensen. Het verkeer tussen beide oevers groeit voortdurend, zoals de ver
keerstellingen aan de drie Scheldetunnels bewijzen. 

Antwerpen: Verkeer in de Scheldetunnels. 

1972 1973 1974 1975 

Waaslandtunnel 7.354.190 
19.868.885 

7.706.460 7.525.080 8.253.600 
22.016.124 
2.034.284 

J . F . Kennedytunnel 

Tysmanstunnel 1.274.679 
20.061.728 
2.310.271 

21.060.310 
2.025.068 

Bron: Verkeerspolitie Antwerpen, jaarverslagen. 
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Wat het openbaar vervoer betreft bestaan tussen beide oevers slechts enkele autobus
verbindingen, volledig ontoereikend. Met de heraanleg van spoorlijn 59, Antwerpen-
Gent, verhuisde het NMBS-station naar een plaats ver buiten de bewoonde zone, zo
dat deze voor vervoer naar Antwerpen onbruikbaar is. De idee van een pre-metrolijn 
tussen rechter en linker oever heeft reeds bij vele instanties ingang gevonden. Met de 
aanleg van deze l i jn zijn de problemen evenwel niet opgelost. Het woongebied op 
Linker Oever heeft de vorm van een vierkant. De metrolijn, bij voorkeur zonder al 
te veel bochten aangelegd, biedt slechts goede mogelijkheden voor de bevolking in 
de omgeving van de stations. Men is dus verplicht aanvoerdiensten te voorzien. Had 
de bebouwde zone een rechthoekige vorm dan zouden eventueel twee parallellopen-
de metrolijnen het hele woongebied optimaal kunnen bedienen. Om iedereen toch 
enigszins openbaar vervoer binnen loopafstand te bezorgen heeft de nu gevolgde 
reisweg de vorm van de woonzone, nl. een vierkant. De reiziger krijgt dus tijdens 
zijn rit naar de stad gratis een sight-seeing waardoor de gemiddelde snelheid onnodig 
verlaagd wordt. 

Indien alle lijnen van het openbaar vervoer naar eenzelfde punt lopen, dan is het suc
ces van de geleverde dienst in zekere mate functie van de aantrekkingskracht van 
dat punt. Als het openbaar vervoer in de loop der jaren steeds maar reizigers verloor 
is dit ook voor een deel het gevolg van de dalende attractiviteit van het stadscen
trum, b.v. door de verschuiving van de handelsactiviteit naar de buitenwijken. Ant
werpen is 's avonds voor het grootste deel verlaten. Deze toestand wordt nog in de 
hand gewerkt door de city vorming waarvan vroeger reeds sprake. 

a a n t a l r e i z i g e r s 

8 12 15 17 19 24 uur 
Bijgaande grafiek toont de vraag naar vervoer op een Antwerpse tramlijn. Om de on
regelmatigheden in het verloop van de kurve weg te werken zijn de gegeven waarden 
gemiddelden over drie dagen. 
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Naast de sterke spits is de uiterst kleine vraag na 19.00 u. opmerkelijk. Deze maakt 
de avonddienstregeling uitermate duur. Om de kosten toch een beetje te drukken 
bedraagt de frequentie 3 rijtuigen per uur. Omdat de straten rustig zijn en de gemid
delde snelheid dus hoog ligt, volstaan op de meeste lijnen twee rijtuigen. Komt men 
toevallig aan een halte dan bestaat het risico lang te moeten wachten. De raadple
ging van een uurregeling is dus wenselijk. Het gevolg hiervan is dat de bezoekers van 
theater of concert zich met het privé vervoer verplaatsen omdat het einde van de 
voorstelling niet juist te voorzien is. Een groot aantal reizigers gaat dus verloren. 
Het kleine succes van de avonddienstregeling ontwricht verder de ongezonde ex
ploitatietoestand door het relatief aandeel van de spitsen te vergroten. 

BESLUIT. 

Wij stellen vast dat op de promotie van het openbaar vervoer de zware erfenis rust 
van vroeger genomen beslissingen die niet in de goede richting gingen. Zij zijn in 
de meeste gevallen moeilijk te vernietigen. In dit verband verwijzen we naar het be
handelde probleem van de Antweipse uitbouw op de linker Scheldeoever. 

Ondanks dit alles blijkt het toch mogelijk goede initiatieven te nemen, zoals de in
voering van een algemeen netabonnement in de grote agglomeraties, de integratie 
van het streekvervoer in het stedelijke en de promotie van de spoorweg tot stads
gewestelijk vervoermiddel. 

Zowel ondergronds als bovengronds is nog veel werk te verrichten. Ondergronds 
moet het pre-metro en metronet waar noodzakelijk verder uitgebouwd worden. 
Bovengronds zijn nog talrijke mogelijkheden onbenut om het verkeer vlotter en 
regelmatiger te laten verlopen. 

In de sector openbaar vervoer moet men zo zuinig mogelijk met geldmiddelen om
springen. Daarom willen we nogmaals de stelregel verdedigen dat eerst de maatre
gelen die weinig geld vergen moeten'uitgetest worden. Zijn ze niet doeltreffend, 
dan pas, is het ogenblik gunstig om naar dure oplossingen uit te kijken. 
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E E N DIEPZEEHAVEN VOOR BELGIË? 

doorDr. W. Winkelmans, 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 

1. Inleiding: 

Met deze schijnbaar eenvoudige vraagstelling raken we aan één van de neteligste ver
voerproblemen van België. Want, meteen rijzen er fundamentele vragen zoals: 

— waarom een diepzeehaven? 

— waar, hoe en wanneer? 

Vragen waarvoor de huidige vervoer- en haveneconomische kennis onvoldoende is 
om een systeem ter beantwoording ter beschikking te stellen. 
Reeds in 1970 merkten we op *) , dat België wat zijn havenpolitiek betreft in een 
crisistoestand zou belanden, wanneer geen oplossingen gevonden werden voor de 
aanpassing aan de structuurveranderingen in de zeescheepvaart en de industriële 
technologie. De macro-economische nuttigheid om zeer grote diepgangen in een 
haven te bekomen was toendertijd nog niet voldoende onderzocht, en is onsin
ziens nu nog steeds niet voldoende bewezen. 
Het enige wat duidelijk uit het toenmalig correlatieonderzoek naar voren trad, 
was het volgende: de zeehavens die er tijdig in slaagden zich aan te passen d.m.v. 
een betere toegankelijkheid uitgedrukt door de maximum toelaatbare diepgang van 
de schepen, kenden een groei van de betreffende trafieken (ertsen en minerale 
oliën) die minstens gelijk is aan het groeiritme van de structurele veranderingsfac
tor, de zeehavens die zich niet tijdig wisten aan te passen, kenden daarentegen een 
vrij sterke teruggang in de betrokken trafieken (vb. Gent en Bremen) * * ) . 

Er blijkt dus wel degelijk een bepaalde minimumgrens van haventoegankelijkheid 
nodig te zijn om competitief in de markt te blijven. Nonneman weet zulks trouwens 
t.a.v. Gent mooi te illustreren (zie figuren 1 en 2, blz. 44 en 45 van dit Tijdschrift). 
De gevolgen van de substantiële capaciteitsuitbreiding voor Gent met het ingebruik-
nemen van de nieuwe sluis lagen trouwens buiten de onderzoeksperiode 1950-1969. 

*) Cf. WINKELMANS, W.: "Struktuurveranderingen in de zeescheepvaart en hun verband 
met haventrafieken 1950-1969", ECHO'S VAN V E R K E E R S W E Z E N , nr. 1, 1971, pp. 
69-71. 

**) Ibidem, p. 66. 
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Nochtans zijn deze vaststellingen op zichzelf niet voldoende om tot het maximali
seren van de diepgangen van de zeehavens te besluiten. Hiervoor zijn heel andere 
berekeningen gewenst, nl. sociaal-economische project evaluaties * ) , omdat de ge
meenschap voor de infrastructuurkosten moet instaan, en de huidige tariefsyste
men daarbij geenszins kostendekkend zijn. De macro-economische voordelen van 
een substantiële havencapaciteitsuitbreiding zijn m.a.w. niet zonder meer vast te 
stellen. 

2. Probleemstelling: 

Tot voor enkele jaren waren op dat gebied in België weinig of geen fundamentele 
studies uitgevoerd: de kosten-batenanalyse van Zeestad **) was vrij opportunistisch 
opgesteld, de meeste andere havenstudies erg technisch of louter waterbouwkundig 
* * * ) . Het "Verslag van de Commissie belast met de studie van een nieuwe haven in 
voile zee of aan de Belgische kust" (zgh. "Commissies Verschave") van 09.06.1969, 
****) geeft hiervan trouwens een goed overzicht. 
Deze commissie kwam tot de slotsom dat: 

1) de bouw van een diepzeehaven aan of voor de Belgische kust complementair is 
met de bestaande Belgische havens en de aldaar reeds geplande investeringen 
(zie verder); 

2) de voorkeur moet uitgaan naar projecten welke de uitbouw van een polyvalente 
diepzeehaven voorzien, geschikt voor een ruime waaier van scheepstypen en 
allerhande trafieken; 

3) de maximale ontvangstcapaciteit van een dergelijke polyvalente haven aan de 
Belgische kust of op een eiland vlak voor de kust bezwaarlijk schepen van meer 
dan 200.000 tdw kan overschrijden; 

4) een grondige economische verantwoording van zulk een polyvalent diepzee-
havenprojekt dient te geschieden op basis van een kosten-batenanalyse, waarin 
vooral de macro-economische effecten doorslaggevend zijn. 

*) De kosten-batenanalyse mag hierin slechts een onderdeel uitmaken, gezien de onvolko
menheden waarmede meestal de batenzijde wordt gekwantificeerd. De "cost-effecti
veness" analyse biedt in dat verband meer garanties. 

**) Cf. G L E J S E R , H.: "Een toepassing van de kosten-batenanalyse: het projekt Zeestad", 
Tijdschrift voor Ekonomie, K . U . L . , nr. 4, 1969. 

***) Voorbeelden hiervan zijn: de diepwater terminal ten NO van de Akkaertbank (Fr. 
H A R R I S , N.V.) en de haven op de Thorntonbank (MORTELMANS) . 

****) Ministerie van Openbare Werken, Brussel, augustus 1969, 2.500. 
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De hieropvolgende "Commissie Craen" oordeelde tenslotte dat er geen behoefte be
staat aan een diepzeehaven in België. Nadien hebben er wel een paar hoofdzakelijk 
economisch gerichte onderzoekingen plaats gevonden, zoals "Haveninvesteringen op 
de Linker-Scheldeoever: Welvaart en Kosten-Batenanalyse" *) en "Investeringsana
lyse van een Duwvaartverbinding Oelegem-Antwerpen" * * ) . Deze beide macro-
economische benaderingen van projecten die nog niet uitgevoerd zijn nopen in 
ieder geval tot voorzichtigheid wat hun sociaal-economisch voordeel betreft. 
Intussen worden echter grootscheepse haven- en waterwegcapaciteitsuitbreidingen 
uitgevoerd zonder kosten-batenanalyse of schaduwprojectevaluatie of iets in die 
aard. 
We denken aan de Schelde-Rijnverbinding, aan de zeesluizen te Brugge en te Kallo, 
aan het achtste havendok te Antwerpen, etc * * * ) . 
Niet dat hiermee bedoeld wordt dat het slechte investeringen zouden zijn; de kos
ten voor een grondig economisch verantwoordingsonderzoek zijn echter marginaal 
vergeleken bij de totale projekt-ontwikkelingskosten. 
Dergelijke studies zouden daarbij de Belgische havenproblematiek wellicht al lang 
uit het slop gehaald hebben, althans economisch gezien. 

3. De factor "diepgang" 

De vraag stelt zich al langer hoe meer: waar naar toe met de zeehavenaanpassing 
aan de dimensionele uitbreidingen van de scheepvaart? 
Met het oog hierop hebben we een overzicht gemaakt van de situatie in de belang
rijkste ons omringende zeehavens t.a.v. het aspect "diepzeehaven": zie tabel 1. 

Hieruit blijkt dat de volgende factoren alleszins belangrijk zijn voor het maximali
seren van de diepgang: 

— een zo gering mogelijke afstand van de open zee (vgl. rij 7 met 3); 

— een hoog percentage crude oils in de totale goederentrafiek (vgl. rij 4 met 3). 

In de havens FOS, LE HAVRE en ROTTERDAM ligt de gemiddelde scheeps-
tonnemaat dan ook gevoelig hoger. Duinkerken is in volle opgang wat dat betreft 
en heeft daarbij een vrij gering crude-oil-percentage. De aanwezigheid van USINOR 
(staalfabrieken) compenseert een en ander in dat verband. 

*) De auteurs zijn P.H. V I R E N Q U E , W. NONNEMAN en G . BLAUWENS; de uitgever: 
SESO, Antwerpen, 1973. 

**) Auteurs: E . V A N B R O E K H O V E N , P.H. V I R E N Q U E en W. NONNEMAN; uitgevers: 
SESO en Bond Beter Leefmilieu, Antwerpen, 1975. 

***) In totaal zouden voor de periode 1976-80 een 32 miljard B F nodig zijn (cf. Advies 
over de opties van het plan 1976-80, Groepering der Havenbelangen). 
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Tabel 1: Overzicht van een aantal havenkarakteristieken in functie van de notie 
"Diepzeehaven" in enkele belangrijke W.-Europese havens, 

(situatie eind 1974) 

Kenmerken MARSEILLE 
(FOS) 

L E HAVRE DUINKERKEN ANTWERPEN GENT ROTTERDAM AMSTERDAM 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. havenareaal (ha) 
- in reserve 

2. kadelengte (km) 

7.297 
8.000 

ca. 50 

5.000 
7.110 

ca. 25 

ca. 3.000 
ca. 4.350 

15 

10.633 
6.000 

ca. 71 

3.500 
? 

16 

4.796 

ca. 38 

1.812 
856 
23 

3. max. diepgang (m) 

- in 1968 

(23,5) 

7 

21 
(Antifer:35) 

16,5 

14 - 23,5 

11,35 

13,5 

12,8 

13,5 

11 

21.65 - 23 

17 

15 

15 

4. totaal goederentrafiek (t) 
- w.v. crude oils (%) 

5. aantal schepen *) 

6. gemiddelde tonnemaat 
(N.R.T.) 

7. afstand van de open zee 

109.200.000 
78 
20.431 
(2.299) 

6.126 
(31.361) 

0 

86.277.431 
78 

16.508 

7.012 

0 - 1 6 

34.600.000 
33 
6.276 

3.282 

0 

76.100.000 
11 
18.755*) 

(BNT) 3.405 
(NRT) 2.724 

118,4 

15.850.503 
0 
4.093 

(BNT) 2.241 
(NRT) 1.793 

ca. 50 

281.988.000 
63 

33.296*) 

5.185 

30/39 

18.111.000 
26 
6.363*) 

2.364 

21 

*) w.v. met een 
- min. diepgang van 

- max. diepgang van 

in 1973! 
10,36 m: 
543 

13,11 m:0 

10,49 m: 
3089 

21, m: 4 

20.000 BRT: 
204 

40.000 BRT: 
44 

Bronnen: respectievelijk jaarverslagen van de zeehavens. 



Anderzijds bestaat er geen eenduidig verband tussen de maximale toegankelijkheid 
en het havenareaal, de terreinreserveringen, de kadelengten, de scheepsbeweging en 
de totale goederentrafiek (vergelijk telkens rij 3 met resp. 1, 2, 5 en 4). 
Al de beschouwde havens hebben inmiddels een minimale toegankelijkheid van 13 
meter diepgang weten te verwezenlijken, hetgeen overeenkomst met 70 a 100.000 
tdw alnaargelang het tankers of bulk carriers betreft * ) . 
In dit geval is er dus blijkbaar - zoals reeds eerder betoogd (zie infra p. 115) geen 
"nefast" verband meer tussen diepgang en havenactiviteit. 

Wat er thans ten aanzien hiervan in ogenschouw moet genomen worden is het vol
gende: 

1. De recente evolutie in het maritiem goederenvervoer vertoont ook enkele struc
tuurveranderingen waarvan de belangrijkste parameter niet de diepgang doch 
wel de behandelingstechniek en/of de verschijningsvorm van de goederen be
treft: 

- inzake stukgoed stijgt de graad van containerisatie en horizontale behandeling 
(RO/RO) substantieel *'*); 

— inzake massagoed is er een nieuwe vervoerstechniek die nog veel perspectieven 
biedt en de zeehaven alsdusdanig eventueel los maakt van de klassieke opvat
tingen i.v.m. capaciteitsuitbreiding, zeker in combinatie met voorhaven en/of 
eilandhaven (zie verder); het betreft hier de pijpleidingen of nog duidelijker 
gesteld in het frans: "trafic par canalisation", voor ruwe aardolie, voor petro-
leumprodukten, voor methaan en stilaan ook voor sommige mineraliën e.a. 
vaste goederen (slurries). 

2. De maritieme transportkosten in relatie tot afstand en hoeveelheid vertonen 
een dalende l i jn , doch niet onbeperkt of onvoorwaardelijk. Voor tankers boven 
de 500.000 tdw vreest men ***) zelfs voor een stijging van de transportkosten 
per tdw: 

*) Voor de verhouding tdw-diepgang zie Hunter and Wilson: National Port Council — 
Research and Technical Bulletin, nr. 5, 1969, pp. 218-221. 

**) Vbn. Le Havre (1969-1974) en Marseille (1970-1974) resp.: 
- containers : 1 1 - 3 4 % 4 - 1 2 % 
- R O / R O : 1 9 - 28% 1 0 - 23% 
- klassieke behandeling : 70 - 38 % 86 - 65 % 

- gezamenlijk : 100= 100% 100= 100% 

***) De hierna aangehaalde cijfers komen uit een onderzoek gedaan door een bepaalde rede
rij en kunnen om reden van confidentie niet nader gespecifieerd worden. 
In een welbepaalde trafiekrelatie: b.v. Persische Golf-Rotterdam. 
Idem, b.v. Persische Golf-Brown Ridge in de Noordzee. 
Cf. W O R L D O I L , May 1976, p.76. 
Zie grafiek terzake in W. WINKELMANS: o.c, p. 32. 
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tankei tdw ï 00.000 250.000 500,000 700.0Ö0 1.OOO.O0O 

— jaarlijkse 
kapitaalkost 
in 1000 dfl 4.052 6.427 10.412 15.254 20.744 

— vereiste vracht 
in dfl/ton 29,8 *) 21,1 *) 18,8 *) 22,05 **) 22.1 

De redenen hiervoor zijn velerlei: 
— een beperkt aantal scheepswerven zijn in staat tot de bouw hiervan over te 

gaan, met het gevolg weinig of geen concurrentie; 

— 700.000 — 1.000.000 tonners behoeven zonder twijfel twee schroeven; 

— de kapitaalkost in relatie tot de totale transportkost bl i j f t stijgen van 65% 
voor een 250.000 tonner tot 76% voor een 1.000.000 tonner. 

Dit alles neemt niet weg dat VLCC's (Very Large Crude Carriers) van rond de 
160.000 tdw bewezen hebben zowel economisch als ecologisch een goede op
lossing te zijn voor de massale aanvoer van ruwe aardolie over zee * * * ) . 

3. De indrukwekkende stijging in de gemiddelde tonnemaat van tankers en bulk
carriers * * * * ) , blijkt een keerpunt bereikt te hebben, althans wat de "new-
buildings" betreft: de schepen geleverd in 1975 lagen gemiddeld onder de ton
nemaat in 1974 en zelfs in 1970. 

In cijfers: 

Gemiddelde tdw van/in 1970 1) 1974 2) 11973 2} 

- tankers 146.893 165.600 145.900 
- combined carriers 131.306 142.500 130.200 

- bulkcarriers 36.388 39.300 38.300 

(Bron: World Bulk Fleet: Jan. 1976, Fearnley and Egers Chartering Co. p. 11). 

1) in bestelling op dat moment 

4. De Belgische situatie. 

1. Antwerpen kreeg in 1967 een nieuwe sluis te Zandvliet met een capaciteit van 
ruim 100.000 ton; de Westerschelde is echter vooralsnog slechts toegankelijk 
voor platgebodemde schepen van 60.000 tot 70.000 tdw. Op de Linker-

*) In een welbepaalde trafiekrelatie: b.v. Perzische Golf - Rotterdam. 
**) Idem, bv. Perzische Golf - Brown Ridge in de Noordzee. 

***) Cf. W O R L D O I L , May 1976, p. 76. 
****) Zie grafiek terzake in W. WINKELMANS: o.c, p. 32. 

2) geleverd in dat jaar 
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Schelde-oever ter hoogte van Kallo bouwt men thans een nieuwe grote sluis en 
bestaat de hoop dat deze het begin van een nieuw havencomplex zal wezen met 
een vaarwegcapaciteit van rond de 125.000 tdw. Hiervoor moet echter nog het 
principieel accoord t.a.v. het Baalhoekkanaal bekrachtigd worden door de wet
gevende machten van België en Nederland. 

2. De eisen van Gent resumeren zich als volgt: 
een nieuwe zeesluis eveneens voor schepen tot 125.000 ton draagvermogen en 
een hieraan aangepast nieuw zeekanaal. 

3. Antwerpen en Gent zijn vrij diep in het binnenland gelegen. 
Aan de kust beschikt België over de haven van Zeebrugge. De laatste jaren 
wordt hierin een laatste kans gezien om een grotere onafhankelijkheid voor de 
bevoorrading van grondstoffen tot stand te brengen. 
De eerste stap naar het begrip "Zeebrugge-petroleumhaven" werd gezet in 1962 
met de komst van de Sinclair tankers (500.000 t / j ) . De tweede stap volgde in 
1967 met de vraag van Texaco Oil haar raffinaderij te Gent via Zeebrugge te 
mogen bevoorraden (6-7 miljoen t / j ) . Thans — hoewel er geen nieuwe vraag in 
die zin is — wordt aan een uitbreidingsprogramma, gespreid over 8 jaar,gewerkt, 
zodat tegen 1980 de haven toegankelijk zou zijn voor schepen tot 125.000 tdw. 
Het programma omvat naast de bouw van een nieuwe zeesluis, de aanleg en uit
rusting van een uitgebreide havenzone, het verdiepen en beschermen van de 
toegangspas tot de haven en het bouwen van ca. 800 m diepwaterkaaien in de 
voorhaven. Wat de uitbouw van de buitenhaven betreft, tast men eigenlijk nog 
in het duister. 

4. In 1968 e.v. jaren werden door diverse privé studiegroepen voorstellen gedaan 
aan het Ministerie van Openbare Werken voor de bouw van een eilandhaven 
voor de Belgische kust (zie infra). Zowel de "Commissie Verschave" (Minis
terie van Openbare Werken) als de "Commissie Craen" (Ministerie van Econo
mische Zaken) kwamen tot de slotsom dat er geen behoefte bestaat aan een 
diepzeehaven voor de kust. 

5. Besluiten 

1. Het ontbreken van een degelijke verkeerspolitieke coördinatie tussen beide 
ministeries maakt het vinden van een goede oplossing praktisch onmogelijk. 
Belgische havenproblemen zijn er genoeg; voornoemde situatiebeschrijving 
liegt er niet om: drie nieuwe zeesluizen van 125.000 ton ?, 2 nieuwe zeekana
len ?, een voorhaven of een buitenhaven ?, een energie- of een petroleum-
eiland ?, verdere zeehavenindustrialisatie of niet ?? 
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2. Wat moet er dus gedaan worden en waarom ? 
Eerst en vooral dient er geweten te worden of men een politieke dan wel een 
economische oplossing wil. 
Politiek gezien li jkt de schaalvergroting van Antwerpen, Gent en Zeebrugge ge
woon onvermijdelijk; alleen kan men dan eisen dat één overkoepelend orgaan 
de rationalisatie maximaal bevordert. 
Economisch gezien staat men in feite nergens. Het Belgisch havenbeleid heeft 
nog niets van een nationaal karakter. 

Ten aanzien van hogergenoemde problemen bestaan geen grondige studies, die enig 
licht zouden werpen op fundamentele vragen als: welk zijn de resulterende vracht
prijsverminderingen, hoe groot zal de directe en indirecte investeringsmultiplicator 
zijn, welk zijn de inkomenseffecten zowel voor de bevolking als voor de schatkist, 
m.a.w. wat zijn de alternatieven en de macro-economische gevolgen van dergelijke 
grootscheepse investeringen op de toegevoegde waardeschepping, op de tewerkstel
ling, op het werk- en leefmilieu, kortom op de welvaart en het welzijn ? 
Het is onbegrijpelijk dat het verkrijgen van antwoorden op deze vragen in een peri
ode van economische crisis blijkbaar niet belangrijk genoeg is om studieopdrach
ten terzake uit te vaardigen. 

Hoe dan ook een aantal feiten spreken voor zichzelf en worden best niet miskend: 

— Antwerpen als petroleumhaven is voorbijgestreefd, als ertshaven heeft zij nog 
een kleine kans, maar als polyvalente wereldhaven blijven haar kansen groot 
ingevolge de er rond bestaande commerciële en industriële centra. 

— Gent heeft altijd sterker dan Antwerpen de nadelen ondervonden van "sluis 
en kanaal"; hieraan kan alleen verandering gebracht worden door gigantische 
investeringen waarvan het rendement eerst moet bewezen worden; als gespe
cialiseerde haven voor een aantal specifieke trafieken zoals ijzerertsen, hout, 
sommige metalen en meststoffen daarentegen kan zij zeer waardevol blijven 
voor de Belgische economie. 

— Zeebrugge biedt op het eerste zicht enkele interessante toekomstperspec
tieven wat betreft aanvoer van massagoed en containertrafiek, doch niet zon
der voorbehoud. De voornaamste conclusies uit een recent onderzoek van Ir. 
J. VERSCHAVE *) zijn immers: 

1° dat aan de configuratie van de voorhavenmonding en aan de volledige afslui
ting ervan door de oostelijke zowel als door de westelijke havendam niet mag 
getornd worden, wil men geen aanzienlijke bijkomende baggerwerken in het 
leven roepen; 

*) V E R S C H A V E J . : "Materialenneerslag en onderhoudsbaggerwerken in de haven te Zee
brugge en in de Scheldemonding". Tijdschrift der Openbare Werken van België, nr. 1, 
1976. 
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dat het onderhouden van een nog diepere geul door het Zand nog veel meer 
permanente materialenneerslag tot gevolg zou hebben, zodat verdiepingsbagger-
werken beneden het peil - 9,5 m (L.L.W.S.) niet met enig behoorlijk rendement 
kunnen uitgevoerd worden. 
Voor het Ribzand op de plaats van de kruising met de Wielingenpas is de toe
stand nog ongunstiger, omdat geen mogelijkheid bestaat om aldaar kunstmatige 
werken boven de zeebodem uit te voeren, die de geulen tegen bodemtransport 
zouden beschermen. 

Een haveneiland kent slechts vrij beperkte macro-economische (industrialisatie) 
-effecten, tenzij zulk project zeer groots wordt opgezet * ) . Een polyvalent in
dustrie-eiland voor de Belgische kust is echter op dit moment nog een totaal 
braakliggend probleem. 

Blijft tenslotte de netelige vraag in hoeverre belangrijke nieuwe infrastructuur
investeringen aan of voor de Belgische kust niet-concurrentieel zijn met de be
staande havenuitrustingen van Gent en Antwerpen. Want, in de mate dat zulks 
wel waar is, moet er rekening gehouden worden met een ernstige teruggang in 
de bezettingsgraad voor deze beide havens * * ) , hetgeen dan in feite op het 
debet van de nieuwe investering dient gezet te worden. 
Anderzijds blijkt de grootste bottleneck bij een stijging van de vraag de water
infrastructuur te zijn * * * ) , zodat vooral op gebied van toegankelijkheid, kade
lengte en wateroppervlak, eerder dan op de aansluiting met het hinterland of 
de los- en laadinstallaties, verbeteringen moeten aangebracht worden. 
Extensief bodemgebruik is momenteel nochtans veel duurder dan een inten
sivering van het bestaande zeehavenareaal. 
Kortom, er moet dringend een en ander ondernomen worden op gebied van 
zeehavenontwikkeling in België; het is echter helaas niet zonder meer duide
li jk of de oplossing van de Belgische havenproblematiek ligt in een overhaaste 
bouw van (een) nieuwe diepzeehaven(s). 

) Cf. "Feasibility Study on the development of industrial islands in the North Sea", North 
Sea Island Group, H Y D R O N A M I C , Sliedrecht, 1975. 
In het kader van deze studie hebben wij een schatting gemaakt van de macro-economische 
effecten op de Nederlandse economie, hetgeen in functie van een uitgangsinvestering van 
ca. 30 miljard gulden (prijzen van 1973) voor de bouw van een eiland van 36 km2 met 
een 20-tal industrieën en andere eilandactiviteiten erop, een gunstig resultaat gaf. 

) Een schatting van de bezettingscoè'fficiënten wees trouwens uit dat Antwerpen de drukst 
bezette zeehaven is (95% ) , gevolgd door Gent (89%) (Cf. W. NONNEMAN: "De bezet
tingsgraad in de Belgische Zeehavens", SESO, 1971). 

) Cf. "De ontwikkeling van de Vlaamse Economie in internationaal perspectief", vol. 6, 
Het Transportwezen, Brussel, 1974, p.p. 312-315. 
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E E N RÖNTGENFOTO VAN DE BELGISCHE V E R V O E R S I T U A T I E 
BIJ WIJZE VAN BESLUIT 

door Dr. W. Winkelmans 
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen 

Dat de vervoerfunctie van een land uitermate belangrijk is, weet uiteraard ieder wel
denkend mens. Maar in België — samen met Nederland — is hiermede zeker niet de 
juiste toon aangegeven; het vervoer is er immers ook een "poort van Europa", het
geen het hoofdzakelijk internationaal karakter van het transport in deze twee lan
den terdege bewijst. Zulks stelt dan meteen een aantal niet te versmaden infrastruc
tuurvraagstukken waaraan geen enkele vervoermodus ontsnapt. 

De toestand wordt nog complexer en veelal zelf eerder ongunstig ingevolge een aan
tal bedrijfseconomische karakteristieken, zoals een sterk uitgebreid eigen wegver
voer, een overwegend kleine ondernemingsstructuur, een vrij grote beroepsverdeeld
heid, die geenszins in het voordeel zijn van een goede capaciteitsbenuttiging of van 
hoge bezettingscoëfficiënten, noch van de expansiemogelijkheden. 
De afhankelijkheidsgraad t.o.v. het buitenland van de binnenvaart en het luchtver
voer behoren tot het grootst in de E.E.G. 
Dit alles maakt dat een coördinerend vervoerbeleid gericht op sanering van misstan
den en bevordering van de productiviteit meer dan broodnodig is. 

Helaas, zo gemakkelijk dit voorop te stellen is, zo moeilijk valt het er een begin 
mee te maken, WANT: 

1. de meerderheid van de problemen zitten tussen hamer en aambeeld gewrongen; 
2. de meeste maatregelen zouden onmiddellijk een verstorende invloed hebben op 

de concurrentiestrijd. 

M.a.w. de bewegingsvrijheid van de Belgische autoriteiten is uiterst gering. De op
lossingen voor de meest netelige problemen inzake harmonisering, integratie en l i 
beralisatie situeren zich daarbij merendeels op internationaal vlak. 

Harmonisering van de concurrentievoorwaarden bijv. impliceert finaal een door
zichtige markt, hetgeen niet weinig problemen oproept zoals van een kostendek
kende tarificatie, openbare subsidiëring, capaciteitsbeheersing, enz. 

In een klein land als België zijn dergelijke problemen nu juist niet eenvoudig op te 
lossen, gezien de internationale verwevenheid van haar transportsector. Daarbij 
voegt zich een oversensibiliteit t.a.v. bepaalde reële vraagstukken zoals dit van de 
spoorwegcontainertrafieken i.v.m. de intramodale concurrentie, de verdere haven
industrialisatie i.v.m. de regionale expansies, de verdere infrastructurele uitbouw 
van autowegen, kanalen en havens i.v.m. de milieubelasting. 
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Tal van reeds lang erkende principes, gelijk niet in het minst "vervoer dient te ge
schieden tegen de geringste sociale kost", worden hierbij maar al te gemakkelijk ver
geten of zelfs verkracht. We zijn inderdaad nog lang niet toe aan het officieel be
kend maken van klare en duidelijke rekeningen van de kosten voor de gemeenschap 
van iedere vervoertak. 
Zulks veronderstelt trouwens ook nog heel wat fundamenteel studiewerk ter bepa
ling van de invloed van de vervoercapaciteiten op de trafiekevolutie, van de juiste 
prioriteiten inzake transportplanning, van de optimale verhoudingen tussen inspan
ningen (kosten) en resultaten (baten). Over dit alles wordt immers vooralsnog wei
nig of niet serieus gesproken. In de plaats daarvan merken we een eindeloze reeks 
gevallen van "wishfull thinking" op (zie b.v. de regionale opties in het Plan), als
mede een ontmoedigende logheid en traagheid in het overheidsbeslissingsapparaat, 
waardoor het wordingsproces van een en ander voortdurend in de weegschaal wordt 
gelegd. 
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NEDERLANDS VERVOERSWETENSCHAPPELIJK 
INSTITUUT 

(Netherlands Institute of Transport) 
(Institut néerlandais des transports) 

Opgericht in 1946 onder de naam Nederlands Verkeersinstituut. 

Stelt zich ten doel de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek van ver
voersvraagstukken in de ruimste zin van het woord. 

Het tracht dit doel o.a. te bereiken door: 

— het onderzoeken, ook in internationaal verband, van vraagstukken op het 
gebied van het vervoer; 

— het onderhouden van nauwe betrekkingen met lichamen met verwante 
doelstelling; 

— het pubhceren van vervoerswetenschappelijke studies, zowel in een eigen 
orgaan als in afzonderlijke uitgaven; 

— het stichten en tot ontwikkeling brengen van een openbare vervoersweten
schappelijke bibliotheek, alsmede het verzorgen van een documentatie op 
vervoerswetenschappelijk gebied; 

— het beleggen van bijeenkomsten, het doen houden van lezingen en het 
geven van cursussen, alsmede het organiseren van bezoeken en excursies op 
het terrein van zijn werkzaamheid; 

— het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs in de vervoersweten-
schappen. 

Veel instellingen en bedrijven steunen het Instituut als begunstiger; daarnaast 
ontvangt het de steun van een groot aantal persoonlijke leden, die als contri
buant zijn toegetreden. 

De minimum-subsidie voor begunstigers is f 1.500- per jaar; bedrijfscontribu-
ant f 400,-; persoonlijke contribuant f 4 5 - , en junior contribuant f 2 2 , 5 0 . 

Bestuur: Mr. P. R. Leopold, voorzitter; Dr. A. D. J. Brantenaar, J. J. Dassel, 
Mr. R. J. H. Fortuyn, D. Hooykaas, Drs. Ph. Leenman, Mr. W. G. A. 
de Meester. 

Directeur: Drs. H. J. Noortman. 


