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K O S T E N - B A T E N A N A L Y S E V A N W E G E N B O U W 

door 
Prof. Dr. G. Blauw ens 

Universitaire Faculteiten van Sint Ignatius, Antwerpen 

Transportprojecten zijn alt i jd een dankbaar toepassingsgebied geweest voor kosten -
batenanalyse. Niet alleen wegenbouw maar ook kanalen, luchthavens, spoorlijnen, 
zeehavens en metrolijnen zijn met deze techniek onderzocht geworden. Onderhavig 
artikel bespreekt alleen de toepassing op wegenbouw. Het is onderverdeeld in 4 
hoofdstukken: 

1) Praktijk in enkele Westerse landen 
2) Schema van kosten en baten 
3) Bespreking der onderscheiden posten 
4) Keuze tussen projecten 

1 . P R A K T I J K IN E N K E L E W E S T E R S E L A N D E N 

In verschillende Westerse landen is kosten - batenanalyse een belangrijk instrument 
geworden voor de economische evaluatie van wegenbouw. Een opvallende uitzonde
ring is de Bondsrepubliek Duitsland, waarmee wi j dit hoofdstuk zullen beginnen. Ver
volgens bespreken wi j Frankri jk, de Verenigde Staten, Groot -Br i t tannië , Nederland 
en België. 

1.1 Bondsrepubliek Duitsland 
In West-Duitsland worden de wegenplannen niet opgesteld met behulp van kosten -
batenanalyse, maar met een soort kosten - effectiviteitsanalyse die steunt op drie 
verzamelingen van criteria: 

1) Het eerste stel criteria heeft betrekking op de verkeersbezetting en bevat onder 
meer congestie, verkeersprognoses en effect op wegen elders in het netwerk. 

2) De tweede verzameling bestaat uit een regionaal-economische criteria zoals de be
diening van weinig ontwikkelde gebieden o f van het grensgebied met de DDR. 

3) Een derde verzameling criteria heeft betrekking op de bediening van het inter
nationaal verkeer, de opheffing van gelijkgrondse kruisingen o f andere gevaar
lijke punten, de constructie van afsnijdingen o f ontwijkingen van agglomeraties. 

Binnen elke verzameling wordt aan de criteria een wegingscoèff icient toegekend en 
volgens deze weging een score gegeven aan de diverse projecten. Vervolgens worden 
de drie scores nogmaals gewogen om een globale score te bekomen, die na vergelij
king met de constructie kosten een prioriteitsindex oplevert. 
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Uiteindelijk is het Duitse systeem complex en steunt het op zeer specifieke wegings
coëff ic iën ten . Het arbitraire en bureaucratische karakter springt in het oog. 

1.2. Frankrijk 
De Fransen hebben zeer vroeg theoretisch werk verricht op het gebied van kosten -
batenanalyse voor wegenbouw. In 1844 reeds publiceerde Dupui t , in de Annales des 
Ponts et Chaussées, z i jn beroemd geworden artikel, "De la mesure de l 'uti l i té des tra-
vaux publics". 
Merkwaardig genoeg zi jn deze pioniersideeè'n in de vergeethoek geraakt tot na de 
tweede wereldoorlog. Men heeft, vooraleer kosten - batenanalyse kon doordringen 
to t de prakt i jk van het Franse wegenbeleid, moeten wachten op de verdere ui tbouw 
en ontwikkeling van de techniek, welke tot stand gebracht werd niet in Frankri jk 
maar wel in Amerika. 
Heden gebruiken de Franse wegenplanners de kosten - batenanalyse niet alleen om 
een bepaald wegenproject te beoordelen, maar ook om tussen verschillende varianten 
van een project te kiezen en zelfs om het tijdschema van de werken te optimeren. In 
deze uitbreidingen van het toepassingsgebied hebben zij de Amerikanen opnieuw 
voorbijgestoken. 
Aan batenzijde bevat de analyse t i jdwinsten, besparing van uitgaven voor de weg
gebruikers en vermindering van ongevallen. Deze baten worden gewaardeerd in geld
termen volgens het gangbare principe in kosten - batenanalyse, te weten betakngs-
bereidheid van de consumenten. 
Aan kostenzijde neemt men op onteigenings- constructie- en onderhoudsuitgaven, 
vermeningvuldigd met een coëff ic iënt die de schaduwkost van kapitaal weerspiegelt. 
I n hoofdstuk 4 zullen w i j het gebruik van zulke coëff ic iënt verantwoorden voor het 
geval van mutueel exclusieve investeringen onder een budgetrestrictie. 
Milieukosten, zoals geluidshinder, afbraak van natuurl i jk areaal o f historisch bezit, 
verontreiniging, visuele verloedering van het landschap, worden buiten de berekening 
gelaten. Men beperkt zich to t kwalitatieve appreciaties en tracht niet een monetaire 
waardering te geven. 

1.3. Verenigde Staten 
Kosten - batenanalyse van wegenbouw is to t bloei gekomen in de U.S.A., tijdens de 
negentienvijftiger en zestiger jaren, mede onder stuwing van de AASHO*) . Een com
puterprogramma wordt nu op punt gesteld door het U.S.- Department o f Trans
portat ion, teneinde ook modernere ontwikkeling zoals optimering van het tijdsche
ma aan te kunnen. 
Men onderscheidt zowat dezelfde kosten- en batenposten als in Frankri jk . Aan baten
zijde telt men t i jdwinsten, besparing van uitgaven voor de weggebruikers en vermin
dering van ongevallen. Aan kostenzijde telt men onteigening, constructie en onder
houd. Milieukosten worden slechts met kwalitatieve bemerkingen vermeld. 

*) American Association of State Highway Officials. 
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Een schaduwkost voor kapitaal wordt niet aangerekend. De batenzijde evenwel wordt 
gereduceerd door een amputatie van de analyseperiode op 20 jaar en door de aanre
kening van een exorbitante discontovoet (10 % reëel) . 
Het milieudebat heeft in de U.S.A. een zwaar politiek gewicht gekregen. Daardoor 
hebben kosten - batenanalyses grotendeels de invloed verspeeld die zij in de jaren 
zestig hadden opgebouwd zonder met de milieufactor rekening te houden. 

1.4. Groot-Brittannië 
De Britten zi jn het verst gevorderd in de gestandardiseerde, door de computer ver
werkte, toepassing van kosten - batenanalyse op de wegenbouw. Hun programma 
COBA is geschikt voor zowat 3/4 der interlocale wegenprojecten. Slechts in één ge
val op vier moeten bijkomende schattingen verricht worden om met speciale om
standigheden rekening te houden. COBA is niet ontworpen voor optimering van het 
tijdschema, maar is daarentegen zeer verf i jnd in de berekening van tijdwinsten en 
andere baten. Bovendien steunt COBA op een zeer uitgewerkte en globale aanpak van 
verkeersprognoses waarbij inzonderheid potentiaalmodellen gebruikt worden. 
De onderscheiden posten in de kosten - batenbalans z i jn , zoals in Frankrijk en de 
U.S.A.: t i jdwinsten, besparing van uitgaven voor de weggebruikers, vermindering van 
ongevallen, onteigeningskosten, constructiekosten en onderhoud. 
Alhoewel het programma COBA uitgerekend door het Department o f the Environ
ment gepubliceerd werd, verwijst het de milieukosten naar een niet-kwantatieve be
handeling ad hoe. 

1.5. Nederland 
In Nederland werden een groot aantal kosten - batenanalyses verricht op waterbouw
kundig o f transportgebied: de Schipholli jn, de afsluiting van de Oosterschelde, de 
Waddenzee-indijking, de voorhaven bij IJmuiden, de Tweede Nationale Luchthaven 
enz. Op het stuk van wegenbouw evenwel valt weinig te signaleren. Wellicht is dit 
eerder een toevallige lacune dan een bewuste uitsluiting van de analysetechniek voor 
dit soort van investering. 

1.6. België 
Naast een aantal geisoleerde kosten - batenanalyses van welbepaalde projecten, werd 
een omvattende studie verricht op ini t iat ief van de Belgische Wegenfederatie. Deze 
studie had to t doel, ui t ruim tweehonderd mogelijke wegeninvesteringen een vi j f 
jarenplan te distilleren, uit te voeren tijdens de periode 1976 - 1980. 
Voor elk project bevatte de kosten - batenanalyse de klassieke elementen: ti jdwins
ten, besparing van uitgaven voor de weggebruikers, vermindering van ongevallen, 
onteigening, constructie en onderhoud. 
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Naast deze klassieke elementen werd echter ook rekening gehouden met naast-best 
aspecten: men ging ervan uit dat benzineprijzen, medische tarieven en grondprijzen 
een foutieve reflectie zi jn van de echte opportuniteitskosten. Derhalve werd het ef
fect aangerekend dat het project uitoefent op de accijnsontvangsten voor benzine, op 
de collectieve lasten van medische verzorging na verkeersongeval en op het vermogen 
van de onteigende grondbezitters. 
Milieu-aspecten werden buiten de berekening gelaten, zoals men in alle landen b l i j k t 
te doen. 
Het Belgisch experiment is het meest complete, wat de inventaris van kosten en baten 
betreft . Het is echter éénmalig en kent weinig opvolging. 

2. SCHEMA V A N K O S T E N E N B A T E N 

Wanneer beleidsverantwoordelijken kosten - batenanalyse verwerpen is dit vaak te 
wij ten aan de onvolledigheid van de berekeningen. Daarom hebben w i j gepoogd, los 
van de praktische kwantificatiemogelijkheden, een schema van kosten en baten op te 
stellen dat wel voldoende volledig is om de kr i t iek op te vangen. Di t schema wordt 
gegeven in onderstaande tabel. 

Schema van kosten en baten voor een wegenproject 

Kosten Baten 
1. Onteigeningen 1. Baten voor gebruikers van de nieuwe 

weg 
— tijdwinsten 
— besparing van uitgaven 
— vermindering van ongevalskosten 

2. Constructiekosten 2. Baten voor gebruikers van de bestaan
de wegen 
— tijdwinsten 
— besparing van uitgaven 
— vermindering van ongevalskosten 

3. Onderhoudskosten nieuwe weg 3. Vermindering onderhoudskosten be
staande wegen 

4. Milieukosten nieuwe weg 4. Milieubaten op bestaande wegen 
5. Kosten m.b.t. regionale ontwikke 5. Baten m.b.t . regionale ontwikkeling 

ling 
6. Kosten m.b.t. inkomensverdeling 6. Baten m.b.t . inkomensverdeling 
7. Nadelige effecten m.b.t. onvol 7. Voordelige effecten m.b.t . onvol

maakte economische omgeving. maakte economische omgeving. 
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Bij de interpretatie van dit schema moet men oog hebben niet alleen voor de nieuw 
gebouwde weg, maar ook voor het effect van het investeringsproject op de bestaande 
wegen. Dit effect is overwegend positief omdat een nieuwe weg inderdaad de andere 
wegen ontlast. Er kan ook een klein negatief effect optreden indien die bestaande 
wegen als aan- o f afvoerroute dienen. 
Men zal weinig moeilijkheden hebben met de betekenis van de eerste vier kosten-
rubrieken en de eerste vier batenrubrieken. Wel moeten wi j de betekenis toelichten 
van de aan kosten- en batenzijde parallel lopende rubrieken 5 tot 7. 
Kosten o f baten met betrekking tot regionale ontwikkeling (rubrieken 5) bestaan uit 
de relocalisatie van de economische activiteit in het land. Een wegenproject dat onder
ontwikkelde gebieden bedient, zal uit dit oogpunt baten opleveren. Een wegenproject 
tussen gebieden met een reeds overgeconcentreerde activiteit levert uit dit oogpunt 
kosten op. 

Kosten o f baten met betrekking tot inkomensverdeling (rubrieken 6) bestaan uit over
hevelingen van welvaart tussen bevolkingsgroepen die door de beslissingnemer onge
l i jk gewogen worden. Een overheveling van een groep die men wenst te steunen naar 
een groep die men reeds geprivilegieerd acht, zal een kost z i jn . Een overheveling daar
entegen van geprivilegieerden naar steunbehoevenden, zal men als baat beschouwen. 
Nadelige o f voordelige effecten gebonden aan de onvolmaakte economische omgeving 
tenslotte, worden opgenomen in rubrieken 7. Aan kostenzijde moet men tellen de 
fou t waarmee de marktprijzen de werkelijke waarde onderschatten van de kosten van 
het project o f waarmee zij de werkelijke waarde van de baten overdrijven. Aan baten
zijde daarentegen moet men de tegenovergestelde fouten tellen. Bovendien is onder 
de rubrieken 7 aan te rekenen het voordelige o f nadelige effect van reallocaties elders 
in de economie, die wegens het voorkomen van foutieve marktprijzen zowel goed als 
slecht kunnen uitvallen. Eén voorbeeld hiervan is de toename van accijnsontvangsten 
wanneer de consumenten een gedeelte van hun bestedingen overhevelen uit weinig 
getaxeerde consumpties naar het verbruik van benzine. 

U i t het overzicht in vorig hoofdstuk b l i jk t dat de toepassingen van kosten - baten
analyse wel rekening houden met de eerste drie kosten- en batenrubrieken. Uitzon
derlijk en zeer partieel wordt ook met rubrieken 7 gerekend. De rubrieken 4 to t 6 
echter worden aan kosten- en aan batenzijde steeds buiten de becijfering gehouden. 
Het is geen wonder dat de krit iek van beleidsverantwoordelijken zich precies op deze 
terreinen toegespitst heeft. 

3. B E S P R E K I N G D E R O N D E R S C H E I D E N POSTEN 

Bij de kwantificatie van de onderscheiden kosten en baten, moet men uiteraard oog 
hebben voor het niveau van het onderzoek. In een primaire fase bijvoorbeeld, wan
neer men nog een groot aantal projecten voor ogen houdt, is het uitgesloten elk pro
ject zeer gedetailleerd te onderzoeken. Men zal een eerste selectie tussen projecten 
moeten tot stand brengen aan de hand van een nog erg grove kosten - batencalculatie. 
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Zodra echter het aantal te beschouwen projecten geringer begint te worden, kan men 
zich veroorloven kosten en baten met grotere nauwgezetheid te becijferen. 

3 . 1 . Onteigeningskosten nieuwe weg 
In een aanvankelijke planningsfase, met veel projecten, zal het uitgesloten z i jn , alle 
eventueel te onteigenen gronden en gebouwen door een expert te laten taxeren. Het 
is anderzijds ook onverantwoord voor alle projecten een zelfde kostprijs per m2 te 
aanvaarden. In het onderzoek voor de Belgische Wegenfederatie (220 projecten) 
werd rekening gehouden met volgende factoren.' 

1) aantal te onteigenen gebouwen 
2) bestemming van de te onteigenen grond (bos, landbouw, bouwgrond) 
3) regionale prijsverschillen 

Deze elementen hebben werkelijk een zwaar impact op de kostprijs. De onteigening 
van één gebouw kost gemiddeld evenveel als 2.540 m2 bouwgrond. Bestemming en 
regionaal prijsverschil kunnen samen de onteigeningskost beihvoeden met een factor 
35 (gemiddelde prijsverhouding tussen bouwgrond in Brussel en bosgrond in de Hoge 
Ardennen). De differentiatie in onteigeningskosten, tengevolge van de drie factoren, 
is doorslaggevend in het elimineren o f bewaren van een groot aantal projecten. 

3.2. Constructiekosten 
In de aanvankelijke planningsfase is het weerom onmogelijk, gedetailleerde ramingen 
te maken voor elk project afzonderlijk. Men zal meestal werken met een aantal 
typegevallen, waarin alleen soort van wegenwerk en het reliëf een ro l spelen. Zo werd 
in het onderzoek voor de Belgische Wegenfederatie met 50 verschillende kostprijzen 
per kilometer gerekend. Deze 50 gevallen bekomt men door 10 soorten van wegen-
werken te combineren met 5 reliëfklassen. 
De onderscheiden wegenwerken waren de volgende: 

1. Nieuwe autosnelwegen 2 x 3 rijstroken 
2. Nieuwe autosnelwegen 2 x 2 rijstroken 
3. Omvorming autosnelwegen 2 x 2 in 2 x 3 
4. Nieuwe snelverkeerswegen 
5. Nieuwe wegen met 4 rijstroken 
6. Toevoeging van 1 ri jstrook aan 3 
7. Toevoeging van 2 rijstroken aan 2 
8. Omvorming van 4 rijstroken in snelverkeersweg 
9. Omvorming van 3 rijstroken in snelverkeersweg 
10. Omvorming van 2 rijstroken in snelverkeersweg 
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De reliëfklassen werden als volgt bepaald: 

1. Laag-België 
2. Midden-België zonder overschrijding van valleien 
3. Midden-België met overschrijding van valleien 
4. Hoog-België zonder overschrijding van valleien 
5. Hoog-België met overschrijding van valleien 

Het is evident dat deze v i j f t ig verschillende kilometerkosten onvoldoende verfi jnd 
zi jn voor de uiteindelijke beslissing. Zodra de te onderzoeken projecten voldoende 
uitgedund z i jn , zal dan ook een nieuwe becijfering van de constructiekosten nodig 
z i jn . Bij deze tweede berekening worden in de Britse planningsprocedure volgende 
elementen geihtroduceerd, nog steeds volgens geaggregeerde cijfers: 

— bodemgesteldheid 
— uit te voeren kunstwerken 
— nivelleringswerken 

Voor de finale beslissing is nog een derde berekening vereist, waarin alle locale ele
menten en het gehele lastenboek meespelen. 

3.3. Onderhoudskosten op de nieuwe weg 
Men kan het onderhoud splitsen in een vast gedeelte dat elk jaar optreedt (onderhoud 
van de bermen, verlichting, winterdienst, enz.) en een variabel gedeelte dat afhangt 
van de verkeersbezetting (vernieuwing van de slijtlaag). Zo werd in het Belgische v i j f 
jarenplan b.v. per kilometer gewone weg met 4 rijstroken een vaste jaarlijkse onder
houdskost gerekend van 147.726 F plus een variabele onderhoudsuitgave van 2,8 
mil joen F na elke 6,4 miljoen vrachtwagens (algemeen prijsniveau van 1973). 

3.4. Vermindering van onderhoudskosten op bestaande wegen 
Tegenover de onderhoudskosten op de nieuwe weg staat een baat van vermindering 
der onderhoudskosten op bestaande wegen. 
Deze baat is belangrijk wanneer een oude weg in de nieuwe opgaat, (b.v. omvorming 
van een 2-strooksweg in een snelverkeersweg). De oude weg houdt dan op te bestaan 
en al zi jn onderhoudskosten verdwijnen. Zulke baat kan groter zi jn dan de onder
houdskosten op de nieuwe weg. 
De baat is minder belangrijk wanneer de bestaande wegen over hun volle lengte.in 
dienst blijven. Dan kan alleen bespaard worden op de variabele onderhoudskosten. 
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3.5. Baten voor gebruikers van de nieuwe weg 
Bij de berekening van deze baten moeten wi j twee soorten weggebruikers onder
scheiden: afgeleid verkeer en geihduceerd verkeer. 
Het "afgeleid" verkeer bestaat uit die gebruikers van de nieuwe weg die zonder het 
project de oude weg zouden gevolgd hebben. 
Het "geihduceerd" o f "gegenereerd" verkeer daarentegen is dat verkeer dat welis
waar op de nieuwe weg geschiedt, maar dat zich zonder het project niet op de oude 
weg zou voorgedaan hebben. Het is dus bijkomend verkeer. 
Een speciaal geval zijn die wegenprojecten waarbij de oude weg op gaat in de nieuwe. 
Dan is het afgeleid verkeer gelijk aan het hele verkeer op de oude weg. In wegen
projecten waarbij de oude weg afzonderlijk b l i j f t bestaan, is het afgeleid verkeer 
slechts gelijk aan een fractie van het verkeer op de oude weg, namelijk die fractie 
welke echt de oude weg voor de nieuwe verlaat. 
De batenberekening voor de gebruikers van de nieuwe weg zullen we nu eerst be
schrijven met het oog op afgeleid verkeer. Nadien zullen w i j aantonen hoe de be
cijfering geschiedt voor het geihduceerd verkeer. 
Er z i jn drie soorten baten te onderscheiden: t i jdwinsten, besparing van uitgaven, 
vermindering van ongevalskosten. Af deze baten evalueren wi j tegen de betalings
bereidheid van de betrokkenen, dus ook volgens marktprijzen die door de wegge
bruikers ervaren worden. Naast-bestcorrecties op deze prijzen komen in een andere 
rubriek van het kosten - batenschema ter sprake. 

3.5.1. Tijdwinsten 
De berekening van tijdsbesparing, in minuten, is een technische kwestie waarbij ge
steund wordt op de vergelijking tussen oude en nieuwe route voor de betrokken 
oorsprongen en bestemmingen en op confrontatie van de verkeersprognoses met de 
snelheidsfuncties die typisch zijn voor de beschouwde wegentypes. 
Zulke snelheidsfunctie kan bijvoorbeeld, voor een weg met 2 rijstroken die over 
80 % van zijn lengte een zichtbaarheid van minstens 450 m heeft , gesteld worden als: 

waarin s de snelheid is van het gemiddelde voertuig in k m per uur en x het aantal 
voertuigen per dag (uitgedrukt in personenwagenequivalenten). 
Een analoge snelheidsfunctie voor autostrades 2 x 2 is: 

Berekening van het bespaarde aantal minuten is, zodra men de snelheid en de lengte 
van de betrokken routes kent, voor de hand liggend. 

s = 90 -0,003 x 
s = 98-0 ,00467 x 

indien x < 4.800 
indien 4.800 < x < 12.000 

s= 120 -0,00104 x 
s = 320 - 0,00567 x 

indien x ^ 43.200 
indien 43.200 < x < 48.000 
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Moeilijker is de monetaire waardering van 1 minuut tijdsbesparing. Voor verplaatsin
gen in beroepsverband wordt nu algemeen het bruto inkomen per minuut aanvaard, 
verhoogd met de patronale bijdrage voor sociale zekerheid. Hierover bestaat een vrij 
algemene consensus, ook al beseft men dat hyphothesen geïmpliceerd zijn betref
fende de produktieve aanwending van de uitgespaarde t i j d . De discussie over de irre
levantie van kleine tijdsbesparingen is geluwd. 

Voor verplaatsingen in de vrije t i j d (winkelen, recreatie, school, en —wel te noteren! 
— woon-werkpendel) bestaat ook nog grote eensgezindheid over het principe van 
waardering: betalingsbereidheid van de betrokkenen, zoals zij gereveleerd wordt door 
hun gedrag in werkelijke keuzesituaties. Er is evenwel minder overeenstemming tus
sen econometrische schattingen van deze betalingsbereidheid. Een gemiddelde, dat 
in meerdere landen aanvaard wordt , is 25 % van het bruto-loon, niet verhoogd met 
de patronale bijdrage. Tijdsbesparingen zijn een zeer belangrijk element in de analyse 
van een wegenproject. Z i j bereiken gemakkelijk 80 % van de totale baten. 

3.5.2. Uitgaven besparingen voor de weggebruikers 
Minder belangrijk, maar toch algemeen opgenomen in de kosten - batenanalyses van 
wegenbouw, is de uitgaven besparing voor de weggebruikers. Daarbij houdt men niet 
alleen rekening met factoren als: levensduur, herstellingen, benzine- en bandenver-
bruik, maar ook met de inkrimping van het benodigde bedrijfsvoertuigenpark, die 
mogelijk is dank zij de hogere snelheden en de daaruit voortvloeiende stijging van de 
vervoercapaciteit. 

3.5.3. Vermindering van ongevalskosten 
Derde element in de baten voor de weggebruikers is de vermindering van hun onge
valsrisico's. De risico's zelf, naargelang het wegentype, zi jn gekend. Evaluatieproble
men evenwel duiken op bij het monetair waarderen van deze risico's. 
Medische kosten kunnen nog min o f meer geschat worden, evenals het inkomens
verlies van gekwetsten. Hoe moet men echter dodelijke ongevallen waarderen en hoe 
drukt men in geld het fysisch en psychisch lijden uit van alle betrokkenen? 
In principe zou men opnieuw kunnen steunen op betalingsbereidheid van de betrok
kenen. Het gaat immers niet om een deterministische keuze tussen leven en dood, 
waarbij de betalingsbereidheid een zinloze vraag zou worden. Het gaat slechts, voor 
elke verkeersdeelnemer, om een zeer kleine wijziging van de kans op ongevallen. Voor 
de waardering van zulke kleine verandering in kans is het criterium van de betalings
bereidheid wel zinvol. Men zou het bijvoorbeeld kunnen toepassen door het loon van 
gevaarlijke arbeid te vergelijken met het loon van ongevaarlijke arbeid. 
Metingen van deze soort hebben voorlopig nog niet veel opgeleverd. Men houdt het 
in kosten - batenanalyses bi j algemene vuistregels. Zo wordt een overlijden gewaar
deerd tegen het gecumuleerde inkomen over de verwachte levensduur van het individu. 
Vergoeding voor pijn en smart leidt men af uit de bedragen die na rechtsgeding toe
gekend werden. Hier heeft, niettegenstaande alle kri t iek op deze rechtspraak, de ge
meenschap een uitspraak gedaan. 
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3.5.4. Extrapolatie naar het geihduceerd verkeer 
De t i jdwinsten, uitgavenbesparingen en vermindering ongevalskosten hebben wi j nu 
becijferd voor het afgeleid verkeer. Indien wi j het totaal van deze baten delen door 
het afgeleid verkeer, bekomen w i j de baat per voertuig. 
De helf t van deze baat nu , rekent men aan voor elk geihduceerd voertuig. Zulke pro
cedure steunt op de assumptie dat de vraag curve min o f meer lineair verloopt. 

3.6. Baten voor gebruikers van de bestaande wegen 
Indien na het project de oude weg nog afzonderlijk in gebruik b l i j f t ontstaan ook 
hier baten. Een deel van het verkeer immers zal deze weg verlaten, zodat het over
blijvende verkeer er vlotter geschiedt. 
De batenberekening geschiedt analoog met de nieuwe weg. Er is het oorspronkelijk 
verkeer, waarop de volle besparing van toepassing is en er is geihduceerd verkeer, 
waarvoor men de baat halveert. De besparingen betreffen t i j d , uitgaven en ongeval
len, zoals op de nieuwe weg. 

3.7. Milieukosten en milieubaten 
Een nieuwe weg brengt milieukosten mee van volgende soorten: 

— visuele aftakeling van het landschap 
— vernietiging van ecologische en natuurlijke reserves, zoals wildstand 
— luchtverontreiniging 
— geluidshinder 
— waterverontreiniging en wijziging van het waterpeil 
— hinder tijdens de constructie 

Daartegenover staan milieubaten op oude wegen die door de nieuwe constructie ont
last worden: vermindering van de luchtverontreiniging en van de geluidshinder. In 
sommige gevallen is het denkbaar dat deze milieubaten de milieukosten overtreffen: 
b.v. wanneer het vrachtverkeer afgeleid wordt u i t dichte bevolkingszones naar een 
nieuwe weg die zelf weinig milieukosten veroorzaakt. 
De monetaire waardering van al deze effecten is nog weinig gevorderd. Wellicht zou 
men in een overgangsfase moeten gebruik maken van monetaire wegingscoè'fficiën-
ten die door de beleidsvoerders zelf gedicteerd werden. Later kan men dan nog 
trachten over te schakelen naar betalingsbereidheid zoals zij gereveleerd wordt door 
de consumenten. 

3.8. Kosten en baten met betrekking tot regionale ontwikkeling 
Men kan in de kosten - batenanalyse ook rekening houden met het ontwikkelings
effect op afzonderlijke gewesten. 
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Twee problemen moeten in dit opzicht onderscheiden worden: 

1) De wegenprojecten laten toe, zelfs in een economie met volledige tewerkstelling, 
de totale activiteit in het land te verhogen. Inderdaad, zij verbeteren de produktiviteit , 
onder andere door de verlaging van de vervoerkosten. Deze verbetering is echter reeds 
aangerekend onder de baten voor de weggebruikers. Het zou een dubbeltelling zi jn , 
ze nogmaals onder haar regionaal aspect op te nemen. 

2) De projecten kunnen verschuivingen van activiteit veroorzaken tussen gewesten 
en sectoren. Zo kan een autostrade in de Ardennen het toerisme in deze streek ont
wikkelen, maar ten koste van het toerisme aan de kust en ten koste van andere con
sumpties. Dergelijke verschuivingen kunnen als kost o f als baat geteld worden in het 
l icht van de interregionale inkomensverdeling, de bi l l i jkheid tussen regio's, enz. 

In sommige analyses (onder andere in België) worden regionale kosten en baten weg
gelaten uit de kosten - batenanalyse zelf, maar wordt het regionale aspect ingevoerd 
i n de vorm van restricties die opleggen dat de wegenuitgaven op een min o f meer egale 
wijze over de regio's verdeeld worden. Wij komen hierop terug in hoofdstuk 4. 

3.9. Kosten en baten met betrekking tot inkomensverdeling 
In principe is het mogelijk diegenen die baten o f kosten hebben bij een wegenproject, 
onder te verdelen in een aantal groepen. Men kan dan additonele bedragen tellen bij 
de kosten en baten voor deze groepen, in het licht van een weging die men aan de 
groepen geeft. Op die manier treden aspecten van inkomensverdeling binnen in de 
kosten - batenanalyse. 
Praktisch stuit men vlug op een arbitrair element, zowel in de weging tussen groepen, 
als in de manier waarop de groepen ingedeeld z i jn . Een politiek waarde-oordeel moet 
hier uitgesproken worden. In klassieke kosten - batenanalyses luidt dit oordeel dat 
alle groepen gelijk gewogen moeten worden. 

3.10. Nadelige of voordelige effecten met betrekking tot een onvolmaakte economi
sche omgeving 

Onder deze hoofding worden, in de studie voor de Belgische Wegenfederatie, volgen
de effecten opgenomen: 

— accijnsontvangst op het benzineverbruik van het geihduceerd verkeer (baat) 
— vermindering van de accijnontvangst door benzinebesparing van een bestaand 

verkeer (kost) 
— onteigeningsvergoeding boven de werkelijke waarde van het goed (baat) 
— collectieve medische kosten bi j ongevallen van geihduceerd verkeer (kost) 
— besparing collectieve medische kosten door ongevallenvermindering van bestaand 

verkeer (baat). 
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In de huidige conjunctuur zou men daaraan de baat van tewerkstelling bi j de con
structie kunnen toevoegen. Deze baat kan berekend worden als het bedrag waarmee 
de lonen van de tewerkgestelden hun alternatieve produktie overschatten. 

3 .11. Gemeenschappelijke elementen in de berekening van kosten en baten 
Essentieel in een kosten - batenanalyse is dat zij betrekking heeft op de toekomst. 
Men moet dus voorspellingen maken. Twee prognoses zijn cruciaal in het geval van 
wegenbouw: die van de verkeersstromen en die van de relatieve prijzen. 

3.11.1. Prognose der verkeersstromen 
Een klassieke manier om de verkeersstromen te voorspellen, bestaat ui t 4 fasen: 

1) generatie: dit is de voorspelling van het totale aantal te verplaatsen reizigers en 
ton . Deze voorspelling steunt op predicties aangaande bevolking, 
tewerkstelling, produktie, vervoerprijzen en dergelijke 

2) distributie: dit is de onderverdeling van het globale vervoervolume over afzonder
li jke vervoerstromen van oorsprong naar bestemming. Deze onder
verdeling steunt op previsies aangaande localisatie van de bevol
king en van de activiteit 

3) modale uitsplitsing: dit is de bepaling van het marktaandeel dat spoor, weg, bin
nenvaart enz. zullen verwerven in de vervoerstromen. Di t markt
aandeel voorspelt men uit factoren zoals per capita inkomen, 
prijzen der concurrerende vervoerwijzen, transporttijden enz. 

4) toewijzing op de infrastructuur: dit is de localisatie op het netwerk van de route 
die de voertuigen zullen volgen. 

3.11.2. Prognose van de relatieve prijzen 
Deze voorspelling is niet alleen van belang omdat zij moet ingevoerd worden in de 
prognose der verkeersstromen. Z i j is ook rechtstreeks van belang omdat zij de waar
dering van kosten en baten betreft . 
De belangrijkste prijzen zi jn die van arbeid, de lonen. Deze voorspellingen beïnvloe
den direct de evaluatie van tijdsbesparingen, ongevalskosten en onderhoudskosten. 
Constructiekosten worden er ook door beïnvloed, maar slechts in geringere mate 
aangezien de constructie niet in een verre toekomst l igt . Het algemeen loonpeil be
ïnvloedt tevens de concurrentie tussen openbaar vervoer en pr ivé-auto. 
Vervolgens is belangrijk de prijs van de brandstof, die ook de concurrentie tussen 
openbaar vervoer en privé-auto beihvloedt en die rechtstreeks de baten van brand
stofbesparing bepaalt voor de weggebruikers. 

In derde orde is het belangrijk de prijzen van auto's en de tarieven voor reparaties te 
voorspellen. 
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4. K E U Z E T U S S E N P R O J E C T E N 

Wegenbouw behoort to t de zeldzame terreinen waar kosten - batenanalyse werkelijk 
gebruikt wordt op een wijze die de techniek het best l igt , namelijk voor keuze tussen 
een aantal projecten. 
Het loont de moeite deze keuze wat nader te beschouwen. 
Een aantal zinvolle keuzeregels kunnen ontwikkeld worden, wanneer wi j de beslis
singssituatie als volgt omschrijven: 

— de actuele waarden Y j ( i = 1 ... I ) zijn gekend voor I projecten 
— aan deze I projecten mag hoogstens een gegeven budget C besteed worden, 
— voor elk project is gegeven het bedrag Q waarmee het beslag legt op dit budget, 
— voor elk project heeft men alleen te kiezen tussen uitvoeren o f niet uitvoeren. 

Deze beslissingssituatie is "statisch". Later zullen wi j een dynamische beslissings
situatie behandelen. Het begrip "statisch" zal dan duidelijker worden. De statische 
beslissingssituatie onder een budgetrestrictie vereist een beslissingsregel die afhangt 
van de onderlinge invloed tussen de projecten. Drie gevallen moeten w i j onderzoeken: 

— volledige onafhankelijkheid 
— volledige onafhankelijkheid op wederzijdse exclusiviteiten na 
— algemene interdependentie. 

4 . 1 . Volledig onafhankelijke projecten 
Volledige onafhankelijkheid betekent dat de uitvoerbaarheid van een project en zijn 
actuele waarde niet afhangen van het uitvoeren van andere projection. Men kan een 
willekeurig stel projecten samen uitvoeren en de uitvoering van een project i brengt 
steeds een actuele waarde Y j op, ongeacht de beslissing die men t ref t over andere 
projecten. 

In deze omstandigheden zal men een maximale som aan acutele waarde verzamelen 
als men volgend programmeringsprobleem oplost. 

M a x Z = Y j y i " XJ (1) 
i = l 

X q - x ^ c (2) 
i = 1 

X ; < 1 0 = 1 I ) (3) 

x j S> 0 ( i = 1 I) (4) 

(5) X ; geheel getal ( i = 1...I) 
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Hierin is: 

I het aantal in aanmerking genomen projecten 
y j de actuele waarde die men berekend heeft voor project nummer i 
x j variabele die met behulp van het programmeringsmodel moet bepaald worden en 

die aangeeft welke fractie men uitvoert van project nummer i 
Cj kapitaal in beslag genomen door project nummer i 
C het totale budget, beschikbaar voor de I projecten. 

De doelstellingsfunctie Max Z spreekt voor zichzelf. Wij maximeren de som van de 
actuele waarden van alle projecten die wi j uitvoeren. Di t is een juist cri terium, gezien 
de actuele waarden het nut van de projecten voor de gemeenschap aangeven. (Zouden 
zij dit niet aangeven, dan moet men de waarde y j herberekenen!). 
De restrictie (2) is ook duidelijk. Men legt op dat het totale beslag op kapitaal ten 
hoogste gelijk is aan het beschikbare budget. 
Restricties (3) stellen dat men een project ten hoogste éénmaal kan uitvoeren en res
tricties (4) dat negatieve uitvoering uitgesloten is. 
Restricties (5) ten slotte verbiedt gedeeltelijke uitvoering van een project. Samen met 
(3) en (4) legt (5) op, dat x j uitsluitend de waarden nul o f één mag aannemen. Men 
voert een project helemaal niet u i t o f voert het volledig u i t . 
De conditie dat elke x j een geheel getal moet z i jn , maakt dat het probleem (1) to t (5) 
eigenlijk geen lineair programmeringsprobleem is. Het is moeil i jker. Het is een pro
grammeringsprobleem met gehele getallen, meer bepaald een nul-één programmerings
probleem. 

Men kan programmeringsproblemen van deze soort oplossen met bestaande algorit
men. Men kan ook de integraliteitsconditie (5) zonder meer laten vallen. Dan houdt 
men zuiver een lineair programmeringsprobleem over waarvan de oplossing bijzonder 
eenvoudig is. Wij kunnen bewijzen dat volgende procedure het probleem (1) to t (4) 
exact oplost: 

1) Bereken voor elk project de opbrengstratio, d . i . de verhouding Y j / C j tussen ac
tuele waarde en benodigd kapitaal 

2) Elimineer de projecten met negatieve opbrengstratio 
3) Rangorden de overblijvende projecten naar dalende opbrengstratio 
4) Bepaal de gecumuleerde kapitaalbehoefte van die projecten 
5) Stop met uitvoeren wanneer de gecumuleerde kapitaalbehoefte het budget be

reikt. 

Deze optimale oplossing zal slechts één enkel fractioneel project bevatten (datgene 
in de rangorde waarbij men de uitvoering van projecten stopt). Vaak is de budget
restrictie wel zo soepel dat zij mag afgerond worden op dat ene project meer o f min
der en is het niet nodig een gehele oplossing te zoeken die rigoureus in het budget 
past. 
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Wij hebben een eenvoudig keuzecriterium bekomen: de opbrengstratio. Alle projec
ten met een opbrengstratio groter dan o f gelijk aan een getal A voeren w i j u i t . Het ge
tal A bepalen wi j zodanig dat net voldoende projecten aanvaard worden van het laat
ste nog aanvaarde project. 
Intuï t ief is de keuzeregel zeer voor de hand liggend. Wij geven de voorkeur aan de 
projecten met de hoogste Y j / C j , d.w.z. met de hoogste actuele waarde per frank ge
ïnvesteerd kapitaal. Men notere echter dat wi j de optimaliteit van dit criterium slechts 
aangetoond hebben in een specifieke context: 

1) Men heeft voor elk project slechts te kiezen tussen uitvoeren o f niet uitvoeren 
2) De projecten zijn onafhankelijk van elkaar 
3) De keuze tussen projecten wordt alleen beperkt door het totale kapitaal dat aan 

de projecten mag besteed worden 
4) Deze kapitaalrestrictie mag met een fractie van een project afgerond worden. 

Deze specifieke context is vaak een voldoende benadering van de beslissingssituatie 
waarin de overheid zich bevindt. Het zal echter ook voorkomen dat men de beslis
singssituatie anders moet omschrijven en dat, zoals wi j zullen aantonen, de opbrengst
ratio geen juist criterium meer is. 
De opbrengstratio b l i j f t wel een juiste r icht l i jn wanneer men enkel het numeriek ge
specificeerde budget C vervangt door de regel dat men precies zoveel kapitaal ter be
schikking stelt als nodig is om alle projecten ui t te voeren die voor de gemeenschap 
minstens zoveel opleveren als marginale privé-investeringen o f als andere tot norm 
gestelde kapitaalaanwendingen. In dat geval stelt men A eenvoudig gelijk aan de op
brengstratio van die als nonn beschouwde investering. De keuzeregel zal dan auto
matisch een budget C meebrengen dat optimaal is, gezien de regel die men voorge
schreven heeft om kapitaal ter beschikking te stellen. De beslissingsregel gaat nu in 
feite een stap verder dan onder numerieke budgetbepaling. Men kiest niet alleen 
meer de juiste projecten. Men optimeert bovendien het budgetbedrag. 

4.2. Volledige onafhankelijkheid op wederzijdse exclusiviteiten na 
Soms volstaat voor een goede benadering van de werkelijkheid, dat men één uitzon
dering maakt op de onafhankelijkheid tussen de projecten: sommige projecten zijn 
compleet onverzoenbaar. 
Deze situatie duikt op wanneer men een aantal projecten heeft die elkaar onderling 
niet beihvloeden maar elk afzonderlijk kunnen uitgevoerd worden in één o f meer 
versies die elkaar uitsluiten. 
Een typisch voorbeeld is het vijfjarenplan 1976 - 1980 dat voor het Belgisch Wegen
net met behulp van kosten - batenanalyse opgesteld werd. In dit plan werden een 
aantal "projecten" onderzocht, bijvoorbeeld een verbinding Mortsel-Lier en een 
verbinding Overpelt-Hoei. Deze projecten werden beschouwd als onafhankelijk. 
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Een project echter kan bestaan ui t meerdere "varianten" bi j voorbeeld Overpelt-Hoei 
kan uitgevoerd worden als autostrade o f als gewone weg met 4 ri jstroken. Deze vari
anten zijn niet onafhankelijk. Integendeel, zij sluiten elkaar u i t . Zodra één variant 
uitgevoerd wordt een andere variant onmogelijk o f minstens overbodig. 
Om deze nieuwe beslissingssituatie te behandelen zullen w i j de projecten op een aan
gepaste wijze aanduiden. Met een eerste voetletter nummeren wi j de onafhankelijke 
projecten, met een tweede voetletter de mutueel exclusieve varianten van een zelfde 
project. 

Wij bekomen volgend optimeringsprobleem: 

Maximeer Z = £ £ Y i k - X i k (6) 
i = l k = l 

| C J k X i k < C (7) 
i = 1 k = 1 

| x i k < l ( i = l . . . I ) (8) 
k = l 

X i k > 0 ( i = i . . . I , k = l . . , K j ) (9) 

waarin Z 
I 
K i 
Y i k 

X i k 

Cik 
C 

de lineaire functie van variabelen X j k , die wi j moeten maximeren 
aantal projecten 
aantal varianten van project i 
actuele waarde van variant k van project i (bepaald op conditie dat de an
dere varianten van project i niet u i t gevoerd worden) 
variabele die nul is als men variant k van project i niet uitvoert en die één is 
als men deze variant wel uitvoert 
kapitaalbehoefte van variant k van project i 
totaal budget, beschikbaar voor de onderzochte projecten. 

In dit lineair programmeringsprobleem maximeert men dus de totale actuele waar
den van alle investeringen die men doet. Deze totale actuele waarden zijn uitgedrukt 
in Z (functie (6)) . Men mag echter in de keuze van investeringen niet het beschikbare 
budget overschrijden. Dat is uitgedrukt in de lineaire beperking (7) . Bovendien kan 
van elk project hoogstens één variant in aanmerking komen zoals uitgedrukt wordt 
door (8) . Tenslotte mogen de variabelen X j k alleen de waarden nul o f één aannemen. 
Waarden groter dan één zijn reeds uitgesloten door (8) . Waarden kleiner dan nul 
worden uitgesloten door (9 ) . Strikt genomen zou men nog de conditie moeten toe
voegen dat X j k een geheel getal is, zodat men ook de waarden tussen nul en één uit
sluit. Di t is echter niet nodig wanneer men, zoals in het geval der strikt onafhanke
li jke projecten, toelaat het budget af te ronden met een fractie van het laatste nut t ig 
geklasseerde project. Dan vindt men een gehele oplossing zonder de conditie expliciet 
te stellen. 
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De oplossing van het lineair programmeringsprobleem (6) tot (9) kan wederom exact 
gevonden worden met een relatief eenvoudige methode. Deze methode illustreren wi j 
met een cijfervoorbeeld in de bijgevoegde keuze tabel. 
De keuze geschiedt als volgt: 

1) Bereken voor elke variant van elk project de opbrengstratio Y j ^ / Q k (zie kolom 6 
in de tabel). 

2) Elimineer de projecten waarvan geen enkele variant een positieve opbrengstratio 
vertoont. 

3) Rangorden de overblijvende projecten naar dalende opbrengstratio ( In deze rang
orde telt de variant met het hoogste ratio. Zie de cursief gedrukte getallen in 
kolom 6). 

4) Bepaal een minimaal vereiste opbrengst A . (Zoals voor onafhankelijke projecten 
zal de waarde van A de beslaglegging op kapitaal bepalen. Door A hoog te stellen 
vermindert men het aantal goedgekeurde projecten en reduceert men dus het 
budget. Door A laag te stellen, doet men het aantal projecten en het benodigde 
budget toenemen. In het cijfervoorbeeld van de tabel hebben wi j A gelijk gesteld 
aan 2,5). 

5) Bepaal de ui t te voeren projecten als diegene die een variant hebben met een op
brengstratio van ten minste X . De dalende rangschikking in de tabel maakt deze 
keuze bijzonder eenvoudig het zijn gewoon de eersten ( in het voorbeeld de eer
ste vier) projecten in de rangorde. 

6) Voor projecten met meerdere varianten, kies die variant waarvoor de ui tdrukking 
( Y j k — yCjk) de hoogste waarde aanneemt ( In de tabel geschiedt deze bereke
ning in koiom 7). 

7) Tel de kapitaalbehoeften op van de gekozen varianten (Zie kolom 8 van de tabel, 
waar men een totaal vindt van 2.600 miljoen F) . Is deze totale kapitaalbehoefte 
te hoog, herbegin dan bi j stap 4 met een hogere waarde van A . V ind t men daaren
tegen dat het kapitaalgebruik mag opgevoerd worden, herbegin dan bij stap 4 
met een lagere A . 

Het is duidelijk dat wi j nu (met onverenigbare varianten) van de strikte regel der 
hoogste opbrengstratio's reeds afgestapt z i jn . Wij verkiezen bijvoorbeeld variant 71 
met opbrengstratio 2,9 boven variant 72 met opbrengstratio 3,0. Deze opoffering in 
de opbrengstratio wordt natuurli jk daardoor verantwoord, dat wi j de opbrengst van 
toepassing kunnen stellen op een hoger kapitaal (300 miljoen tegen 100 miljoen). 

4.3. Algemeen interdependentie projecten 
Wanneer de invloed van projecten op eikaars baten en kosten noch op de extreme 
situatie van volkomen onafhankelijkheid, noch op het andere extreem van volkomen 
overenigbaarbeid terug te voeren is, wordt de oplossing moeilijker. 
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K E U Z E T A B E L 

Eenheid: miljoen [rank 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 atoi Kolom 7 Kolom 8 
Plaats in 
de rangorde 

Nummer 
project 

Omschrijving van 
de investering 

Y 1 1 C Kapitaal
behoefte 

1 
41 
42 
43 

Verbinding AG 
Variant 1 : Autostrade direkt 
Variant 2 : Expresweg direkt 
Variant 3 : Expresweg via D 

600 
4400 
2400 

2000 
1100 
1200 

0,3 
4,0 
2,0 

— 4400 
1650 

— 600 
1100 

2 
71 
72 

Verbinding FG 
Variant 1 : Weg met 4 rijstroken via H 
Variant 2 : Weg met 4 rijstroken direkt 

870 
300 

300 
100 

2,9 
3,0 

120 
50 

300 

3 
11 

Verbinding ]K, slechts 
1 variant: expresweg direkt 2160 900 2.9 360 900 

31 
32 

Verbinding LM 
Variant 1 : expresweg direkt 
Variant 2 : expresweg via N 

780 
— 6500 

300 
1000 

2.6 
— 6,5 

30 
— 9000 
Totaa i : 

300 

2600 

5 
8! 

Verbinding OP, slechts 
1 variant: expresweg vla C 4560 i m 2,4 

— 190 



Soms kan men geval 4.3. herleiden to t geval 4.2. Het onderstaande is hiervan een 
voorbeeld: 

aanleg autostrade A zonder aftakking B: kosten - batensaldo 12 miljoen 

aanleg autostrade A als aftakking B er reeds is: kosten - batensaldo 15 miljoen 

aanleg aftakking B zonder autostrade A : kosten - batensaldo 1 miljoen 

aanleg aftakking B als autostrade A er reeds is: kosten - batensaldo 10 miljoen 

(De aanleg van A maakt dus B rendabeler en de aanleg B maakt A rendabeler). 

Deze beslissingsituatie kan teruggebracht worden tot het geval van wederzijdse ex
clusiviteit, wanneer wi j de "varianten" als volgt nummeren: 

met de restrictie X i i + X i 2 + X13 ^ ; 1. 

Wanneer echter het aantal interdependenties zeer groot is (zeer veel projecten eikaars 
baten wederzijds beihvloeden), wordt deze procedure zeer omslachtig. Men moet im
mers niet alleen voor elke combinatie van interdependente projecten een afzonder
lijke variabele X j k definiëren en restricties formuleren die elkaar uitsluitende combi
naties verbieden. Men moet ook vooraf voor elke combinatie van interdependente 
projecten een kosten - batenanalyse maken! Deze enorme complicatie van de bereke
ningen verklaart waarom men onbelangrijke interdependenties liever wegveronder-
stelt. 

Het is theoretisch mogelijk de budgetrestrictie te vervangen door een andere rand
voorwaarde ofwel aan de budgettrestrictie nog bijkomende restricties toe te voegen. 
Natuurli jk zullen dan ook de keuzeregels veranderen. 
Indien b.v. niet het kapitaalgebruik maar wel de aanwending van een zekere soort 
arbeid als beperking geldt, dan moet in heel de voorgaande uiteenzetting de op
brengstratio vervangen worden door de actuele waarde per eenheid van die arbeid (in 
plaats van per f rank kapitaal). 
Het vergt weinig fantasie om de geschetste programmeringsproblemen uit te breiden 
met een aantal technische o f economische beperkingen. In de prakt i jk echter worden 
de beslissingen meestal niet in zulke gecompliceerde context geplaatst. Men houdt 
het ongeveer bi j een budgetbeperking. 

11 is A zonder B 
12 is A en B 
13 is B zonder A 

Y i i = 1 2 mil joen 
Y\2 = 25 miljoen 
Y13 = 1 miljoen 
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Wat wel vaker voorkomt, is een uitsplitsing van de budgetrestrictie over bevolkings
groepen o f landsgedeelten. Deze uitsplitsing wordt opgelegd omwille van de b i l l i jk 
heid o f van polit iek machtsevenwicht. Z i j komt hierop neer, dat i n plaats van het 
globale budget C een afzonderlijk budget voorzien wordt per landsdeel, per bediende 
bevolkingsgroep enz. 
In de programmeringsproblemen van vorige paragraaf vervangt men dan de budget
restrictie (2) door volgende uitdrukkingen: 

£ Q X ; < c A 

ieA 

Z Q X i ^ c B 

ieB 

Z Q X j ^ c N 

iEN 

te rwi j l (?) vervangen wordt door: 

Z Z c i k x i k < c A 

i s N k = l 

K i 

Z Z c i k - x i k ^ c B 

i£B k= 1 

Z Z c i k x i k < c n 

i s N k = l 

Hierin betekent het symbool A de verzameling van de projecten in een eerste lands
deel, waarvoor een budget CAvoorzien is, B de verzameling van de projecten in een 
tweede landsdeel, waarvoor een budget Cg uitgetrokken is, enz. Deze toename van 
het aantal restricties zal meestal to t gevolg hebben dat lagere actuele waarden Z ver
zameld worden. Dergelijke vermindering van Z is de economische kostprijs van het 
opgelegde regionale evenwicht. 
Men kan aantonen dat zulke pure uitsplitsing van de budgetten onze selectieregels 
onaangetast laat. Men moet alleen de rangorde naar opbrengstratio, o f de keuze
tabel voor het geval met onverenigbare varianten, toepassen voor elk landsdeel af
zonderlijk. 
Het grootste bezwaar tegen de statische criteria, die wi j to t nu besproken hebben, is 
hun wit-zwartkarakter: men heeft slechts te kiezen tussen uitvoeren o f het niet uit
voeren van een investering. 
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Dynamische criteria zijn genuanceerder. Z i j beantwoorden de vraag wanneer een 
project moet uitgevoerd worden en onderscheiden tussen nu en nooit nog andere 
mogelijkheden. Z i j houden bovendien rekening met budgetrestricties tijdens opeen
volgende jaren. 

Dynamische formuleringen kunnen bekomen worden onder meer door elk project 
op te delen in H varianten. Elke variant stemt overeen met een bepaald startjaar en H 
is het aantal jaar binnen de planningshorizon. Deze H-varianten zijn natuurlijk mutu
eel exclusief. 

Dynamische toepassingen op wegenbeleid zijn eerder zeldzaam. Z i j komen min of 
meer regelmatig voor in Frankrijk en slechts sporadisch in andere landen, waaronder 
België. 
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O V E R D E T O E K O M S T V A N H E T R A I L V E R V O E R 

door 
Dr. J. B. van der Kamp 

N.V. Nederlandse Spoorwegen, Utrecht 

1. Inleiding 

In een lezingencyclus, georganiseerd door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk 
Instituut en het Konink l i jk Instituut van Ingenieurs, hebben in de afgelopen maanden 
12 inleiders uit buiten- en binnenland verdeeld over 6 bijeenkomsten hun licht laten 
schijnen op de Toekomst van het Railvervoer in Europa. De toekomst van het spoor
vervoer, wel te verstaan. De inleidingen worden gebundeld uitgegeven. Ook lezend 
krijgen geïnteresseerden daarmee een goed overzicht van het gehele door dit vraag
stuk bestreken terrein. 

Het is ongetwijfeld een belangrijk vraagstuk, zowel voor de spoorwegbedrijven zelf 
als voor de brede kring van belanghebbenden en verantwoordelijken, die er zich bi j 
betrokken weten o f zouden moeten weten. Het zal voor velen de moeite waard zi jn 
ook lezend kennis te nemen van de uiteenzettingen die de spoorwegdeskundigen in 
hun lezingen hebben ten beste gegeven. Ingewijden zullen echter niet het gevoel heb
ben, dat zij nu de steen der wijzen aangereikt hebben gekregen, waarnaar zij al zo lang 
zoeken. Niet-ingewijden kunnen, zo zij geneigd zijn de toekomst der spoorwegen 
critiserend o f skeptisch te bezien, aan de lezingen nieuwe argumenten voor hun ziens
wijze ontlenen, of , zo zij de grote problemen bijvoorbeeld ook van de andere resp. de 
eigen vervoertakken onderkennen, to t de neutrale gevolgtrekking kunnen komen, dat 
niet één vervoertak, ook de spoorwegen niet, de weg naar de toekomst al bebakend 
weet, het beleid gericht op klare doelstellingen, de benodigde middelen bekend, de 
plannen opgesteld, de politieke voorwaarden vervuld. 

De gevolgtrekking die niet geoorloofd l i j k t , is, dat de spoorwegen geen ernst met hun 
toekomst zouden maken. Niet twee deskundigen hebben in hun lezingen in dezelfde 
toonaard uiting gegeven aan het besef, dat een oude spoorwegperiode ten einde loopt 
en dat uit dat besef aan de toekomst moet worden gewerkt. Wel heeft echter in elke 
lezing dat besef op z'n minst als ondertoon doorgeklonken. Onjuist zou het echter 
ook weer zi jn daaraan de vaak gehoorde mening te verbinden, dat eerst "het spoor-
wegvraagstuk" moet zijn opgelost, omdat pas daarmee de weg zou worden geopend 
naar gezondere toestanden in het gehele verkeers- en vervoersbestel. Onlogisch is de 
opvatting die men eveneens wel hoort verkondigen, dat het vraagstuk van de spoor
wegtekorten moet worden opgelost door van de spoorwegen een duidelijke commer
ciële taakstelling te verlangen, maar dat hen vanzelfsprekend niet een zodanige 
"functieverruiming" mag worden toegestaan dat ze terreinen zouden betreden waar
op "particuliere" ondernemingen al werkzaam zi jn . 
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Het zoeken naar nieuwe toekomsten is een opgave die voor de verkeers- en vervoer
sector als geheel moet worden verricht en voor die sector zeker niet alleen. Het zou 
niet een activiteit per vervoertak moeten zi jn , maar — vroeger o f later — in bepaalde 
opzichten een gezamenlijke activiteit, waarbij (per definitie) een belangrijke rol voor 
de overheden is weggelegd. Een van de inleiders benadrukte in zijn lezing nog eens, 
dat de gezamenlijke nationale overheden een gemeenschappelijke omschrijving zou
den moeten geven van de rol die aan het spoorvervoer moet worden toegekend in de 
samenleving van morgen. De spoorwegen zouden dan doelgerichter aan hun toekomst 
kunnen bouwen. De lezingencyclus heeft nog eens aangetoond, dat de spoorwegen 
zich niettemin niet passief opstellen. Men kan van mening verschillen over hun idee
ën en strevingen. Laat men — met name de overheden — zich daar dan over uit
spreken. Analyses li jken er nu genoeg te zi jn geweest. De evaluatie ervan is aan de 
orde, waarbij het duidelijke doel moet zijn de goede en sterke elementen van spoor
vervoer niet te laten verkommeren en de zwakke elementen niet te laten voort
bestaan. 

Op deze plaats stellen we ons de vraag, o f uit de gezamenlijke lezingen, tegen elkaar 
aangelegd, een bepaald toekomstprofiel voor het spoorvervoer naar voren komt. We 
doen dat zonder eigen bijmengingen en zonder vooraf geformuleerde beoordelings
criteria. Daarmee sluiten wi j aan bij het oogmerk van deze lezingencyclus. Dat oog
merk was niet de toekomst van het railvervoer vervoerswetenschappelijk o f verkeers
technisch te benaderen, maar te doen belichten door praktijkdeskundigen, ieder van
uit een eigen specialisme. Wel trachten wi j die specialistische benaderingen zo goed 
mogelijk op gelijke noemers te brengen. 

Bij zo'n poging kan noch de inleiders individueel, noch de behandelde materie vol
doende recht worden gedaan. De lezer vindt de inleiders niet met name genoemd 
terug. Grote delen van de materie vallen ook onvermijdelijk buiten het schootsveld 
en anderzijds zal men leemten aantreffen die de inleiders niet persoonlijk zi jn aan te 
rekenen. 

2. Ad hoe aanpassingen of een conceptie? 

Men kan, ook als spoorwegen, op verschillende wijzen naar de toekomst toe werken. 
Het maakt groot verschil of men dat doet in de vorm van ad hoe aanpassingen bij 
specifieke problemen en bedreigingen die men ervaart en verwacht, dan wel, o f men 
tracht een meer geihtegreerd geheel van ideeën en strevingen voor ogen te krijgen, die 
men dan als een conceptioneel toekomstbeeld zou kunnen bestempelen. In zo'n toe
komstbeeld zouden de afzonderlijke activiteiten hun inspiratiebron en hun onder
linge binding moeten vinden. Deze tweede werkwijze sluit de eerste niet u i t , maar er 
kunnen wel meerwaarden aan worden ontleend, zeker als het een toekomstbeeld is 
dat tot de verbeelding spreekt van hen die binnen en buiten de spoorwegen nauw 
bij hun toekomst betrokken zi jn. 
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Het ligt dus voor de hand, de lezingen in de eerste plaats hierop te bezien. Lichten we 
uit elk der lezingen de naar ons oordeel "conceptionele" elementen en brengen we 
die geordend samen, dan zou ui t het resultaat moeten bl i jken, o f de lezingen in totali
teit een conceptioneel toekomstbeeld opleveren. Wat de elementen zelf betreft moet 
hier met aanduidingen worden volstaan. Voor zover die de lezer onvoldoende duide
l i j k z i jn , zal h i j op de teksten van de lezingen zelf moeten terugvallen. 

Meer dan één van de inleiders hebben de noodzaak aangegeven van een nieuwe toe
komstbenadering. We zijn een post-industriè'le ontwikkelingsfase binnen getreden. De 
dienstverlening kri jgt meer accent dan het produkt , de kwaliteit meer dan de kwanti
teit , de soepele en snelle aanpassing meer dan het geprogrammeerde en georganiseer
de, het onderlinge verschil meer dan het gemeenschappelijke. De spoorwegen zijn van 
nature niet op die nieuwe ontwikkelingen ingesteld. Hun sterke punten hebben al t i jd 
gelegen in massale, zware vervoeren, in de regelmatige vervoerstromen, in nauw
keurige programmering, in veiligheid verbonden aan de operationele kenmerken van 
de railtechniek, in de economie van grootschaligheid. Van huis uit nationale onder
nemingen, zi jn ze dat ook steeds gebleven. Hun infrastructuur is primair nationaal 
bepaald. Vanaf zi jn ontstaan heeft de spoorwegtechniek universele vervoerdiensten 
geleverd: wat goed was voor de spoorwegen moest goed zi jn voor de klant en zo niet, 
dan had de klant ongelijk. 

Maar intussen boette de spoorweg ieder jaar aan belang i n , vergeleken met de andere 
individuele en collectieve middelen van vervoer, over land en door de lucht. Het écart 
tussen hun kosten en hun inkomsten ui t de markt is steeds groter geworden. De 19 
westeuropese landen die deel uitmaken van de Europese Conferentie van Verkeers
ministers droegen in 1976 in totaal ruim 50 mil jard gulden b i j . De publieke opinie 
toont zich hierover in toenemende mate ongerust. Dat roept ook negatieve krachten 
op, die to t een zichzelf versterkende spiraalwerking kunnen leiden van contractie, 
kwaliteitsverslechtering van het produkt, teruggang van het vervoer, noodzaak van 
een nieuwe contractie en zo voort. Men weet niet waar zo'n proces, eenmaal in gang 
gekomen, op ui t loopt . Behalve grote onzekerheid houdt het op z'n beloop laten van 
zo'n stuurloze ontwikkeling bergafwaarts vele gevaren i n . Het is ook niet te ri jmen 
met het nog onbekend zijn wat ons mogelijk te wachten staat b.v. aan groeiende 
energietekorten (vooral in de vorm van vloeibare brandstoffen) en aan onaanvaard
bare aantastingen van het milieu. Alleen al om die redenen laat zich denken, dat de 
"oude" railtechniek (mits t i jdig geinnoveerd om "autonoom" verval te voorkomen) 
een ontwikkelingsfase van "geleide groei" tegemoet gaat, althans in die situaties, 
waar vervoerstromen te concentreren z i jn . De verwachtingen die een kleine 10 jaar 
geleden werden gewekt over de uitkomst die nieuwe vervoertechnieken (monorail , 
magnetische ondersteuning, Personal Rapid Transport, enz.) zouden kunnen bieden 
voor een grotere gebruikmaking van openbaar vervoer en voor milieuvriendelijke op
lossingen, zijn niet bewaarheid. Het keuzegedrag van gebruikers wordt niet bepaald 
door de vraag o f men zweeft, dan wel rol t . 
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Als zulke nieuwe technieken bovendien eerder een grotere dan een geringere belasting 
van het milieu opleveren in de vorm van geluidshinder, magnetische stoorvelden, mas
sale bovengrondse constructies en daarenboven allerminst zuinig zi jn met energie
verbruik, dan is de levenskans van zo'n systeem niet erg groot. 

Di t neemt niet weg, dat men er niet de ogen voor kan sluiten, dat de ontstane situatie 
er niet een is van voorbijgaande aard. De huidige moeilijkheden spruiten in hoofdzaak 
voort uit structurele veranderingen en minder uit conjuncturele schommelingen. 

Oplossingen komen niet automatisch. Ze moeten worden gezocht in een conceptie 
die voor een langere termijn de taken en mogelijkheden van de spoorwegen bepaalt. 
In het licht van de huidige situatie is het een utopie te denken, dat de Europese spoor
wegen al hun traditionele posities zouden kunnen verdedigen of herwinnen. Z i j moe
ten in de fundamenteel gewijzigde situaties en in het licht van toekomstige behoeften 
en schaarsten hun sterkten kennen en hun kansen benutten. In hun samenwerkings
verband van de UIC *) hebben zij terecht de vraag onder ogen gezien hoe gezamen
l i j k aan de eigen toekomst moet worden gewerkt: voortgaan met het behandelen van 
afzonderlijke vraagstukken die meer o f minder toevallig uit de prakti jk voortvloeien 
en op voorstel van een bepaalde spoorwegmaatschappij in het gezamenlijke werk
programma worden opgenomen, öf de UIC actief inschakelen in de vraagstukken die 
voor de spoorwegen van levensbelang zijn en concepties voor de toekomstige ontwik
keling laten uitwerken. 

Tot dit laatste is besloten in de erkenning, dat de afzonderlijke spoorwegen delen zijn 
van een gemeenschappelijke Europese spoorweg en dat de bestaande vraagstukken 
alleen gemeenschappelijk kunnen worden opgelost. 

3. Moeilijke uitgangspositie 

Het pad naar een conceptioneel toekomstbeeld voor de spoorwegen gezamenlijk — 
waarover hieronder meer — gaat niet over rozen. 
De gemeenschappelijke wi l vormt zich maar moeizaam. Z i j is nog te zwak, weinig 
genereus en verzoeningsgezind en doorspekt met veel onderlinge verdeeldheid en on
begrip. Prestige-standpunten, onwil om zich te engageren en risico's te accepteren, 
fouten in het presenteren van het commerciële beleid aan het publiek en belemme
ringen van politieke aard, zijn nog hinderpalen voor een effectief commercieel be
leid van de spoorwegen gezamenlijk. Te ernstiger is di t , als oorzaken hiervan juist b i j 
een spoorwegmaatschappij van een groot land moeten worden gezocht. Men kan zich 
geen enkele commerciële integratie in West-Europa voorstellen als één van de drie 
grote maatschappijen (de Duitse, de Italiaanse, de Franse) zich er niet toe willen 
lenen. Standaardisaties op Europees niveau op technisch gebied zijn nog geen groot 
succes geweest. 

*) Union Internationale des Chemins de fer. 
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Er zi jn verschillende argumenten die to t de opvatting kunnen leiden, dat standaardi
satie slechts dan volledig slaagt als men uitgaat van niets, dus van geheel nieuwe ge
bieden van investeringen in technische outillage. De Japanse staatsspoorwegen zi jn 
op dit gebied duidelijk in het voordeel: één enkel nationaal net, dat op een eiland 
l igt . Men vergelijke die situatie met het Europese vasteland met zi jn tientallen spoor
wegmaatschappijen, z i jn 40.000 locomotieven, 100.000 rijtuigen en meer dan 1 mi l 
joen goederenwagens. De spoorwegen hebben hun gemeenschappelijk insti tuut voor 
toegepaste technische research, dat — ondanks genoemde belemmeringen — op een 
reeks van gebieden succesvol werk heeft verricht. Onder de druk der economische 
situatie tonen de spoorwegen thans een verminderde neiging om geld te besteden aan 
de gemeenschappelijke research. 

Beperking van het werkprogramma zou kunnen leiden to t verlamming der techni
sche vernieuwing in de brede zin van het woord . Dat l i j k t op economisch vlak onver
antwoord en kan, op langere termijn , stagnering veroorzaken van de ontwikkeling der 
spoorwegen ten opzichte van de andere verkeersmiddelen. 

4. Internationalisering 

Vri jwe l zonder uitzondering hebben de inleiders hun zienswijze op de toekomst der 
spoorwegen laten beheersen door het belang en de mogelijkheden van de internatio
nale samenwerking der spoorwegbedrijven. Duideli jk is, dat de spoorwegen op de 
landelijke schaal en vooral op de schaal van de verstedelijkte gebieden belangrijke 
agglomeratieve functies vervullen, maar vanzelfsprekend is het blijkbaar voor de in
leiders, dat voor de spoorwegtoekomst de internationale schaal het uitgangspunt bi j 
uitstek is. Daar liggen hun sterkten en hun kansen, maar tegelijk hun grote opgave om 
zodanig met elkaar samen te werken, dat zij internationaal veel meer dan nu als een 
eenheid gaan functioneren. Z i j moeten bereiken dat hun aanbod een aantrekkelijk 
geihtegreerd aanbod is, opgebouwd u i t duidelijke, gespecialiseerde vervoerfuncties, 
geconcipieerd en gerealiseerd naar de eisen van de markt van vandaag en morgen. 
Verwacht mag worden, dat de internationale uitwisselingen sterker zullen blijven 
groeien dan de economieën der afzonderlijke landen. 

5. Functie-specialisatie 

In het personenvervoer ziet men in de dagverbindingen als hoofdfunct ie de snelle, 
comfortabele intercity-verbindingen op afstanden tot 600 k m , met een reistijd van 
4 a 6 uur, vergelijkbaar met auto en vliegtuig en binnendringend to t in het hart der 
grote steden. Voorts: de auto-treinen waarbij in bepaalde verbindingen de automobi
list de beschikking heeft over zi jn eigen auto bi j vertrek van huis en bi j aankomst, 
maar zich de tijdverliezen en irritaties bespaart van overvolle autowegen op het hoofd
traject. 
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In de derde plaats worden nieuwe realiseringen nagestreefd voor het meer gespreid 
internationale personenvervoer per trein, waarmee ook kleinere stedelijke concentra
ties kunnen worden bediend. 

Nieuwe formules worden ook nodig geoordeeld in de nachtverbindingen, gevormd 
door treinen tussen grote steden waarmee een alternatief wordt geboden voor een 
vliegreis tot afstanden van ongeveer 1500 km (reisduur 8 a 12 uur, in bepaalde ver
bindingen eventueel ook met meeneming van de eigen auto). Tenslotte de seizoen-
vervoeren, merendeels met toeristisch karakter, op de grote assen van meer o f minder 
massale seizoen-verplaatsingen overdag of 's nachts over tamelijk grote afstanden, een 
alternatief biedend hetzij voor vliegcharters, hetzij voor autobusvervoer. 

Elk van deze treintypen dient uiteraard zijn eigen karakteristieken te hebben, afge
stemd op de behoeften van de specifieke funct ie , dus categorie van klanten, met in
begrip van de vereiste service en "accessoires" op de stations. 

Soortgelijk is de benadering van de toekomstfuncties in het goederenvervoer. Massale 
vervoeren over langere afstand kunnen de spoorwegen het gunstigst realiseren als zij 
er in slagen bepaalde basisvoorwaarden te vervullen: regelmaat meer nog dan snel
heid en specialisatie van wagens gericht op efficient laden en lossen, zulks om een 
vervoerketen van huis to t huis te realiseren onder de verantwoordelijkheid o f con
trole van één van de partners. Met name moet de vervulling van deze voorwaarden 
worden nagestreefd voor vervoeren in gesloten treinen tussen vestigingen met spoor-
aansluiting o f tussen intermodale vervoercentra. In de tweede plaats moet een "up
grading" plaats vinden in vervoeren van het klassieke type gespreide wagenladingen; 
behalve aan velerlei kwaliteitsverbeteringen en kostenverlagingen moet daarbij ook 
aan aanbodsvernieuwingen worden gedacht die door de Fransen worden aangeduid 
als "Rapi lèges" (gespecialiseerde vervoeren met snelle en lichte treinen). In de derde 
plaats ziet men belangrijke toekomstfuncties in hetgeen als gecombineerd vervoer 
(wellicht beter: doorgaand vervoer) wordt aangeduid (opleggers, vrachtauto's, wissel
laadbakken, containers, pallets). 

6. Coöperatie en complementariteit naast concurrentie 

In het bijzonder met het laatstgenoemde type vervoer baseren de spoorwegen zich op 
de eis hun toekomstfuncties te concentreren op de vervoerskosten als geheel in plaats 
van alleen op de spoorwegschakel in de ketens. Een goede vervoerketen verlangt — in 
dit geval van de spoorwegen uit gezien — het combineren van de sterkten van elk der 
vervoertechnieken. De functionele integratie van de verschillende vervoertechnieken 
wordt een onvermijdelijke maatregel genoemd om verlaging te bereiken van de ver
voerkosten, van de verzadigingsgraad der autowegen, van de aantasting van het mi
lieu, van het gebruik van energie. 
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Geconstateerd wordt , dat enkele landen zich geneigd tonen met dit oogmerk minder 
te willen overlaten aan de werking van het marktmechanisme en een meer bewuste 
keuze van de (infrastructuur) investeringen te willen overwegen. 

Het "gecombineerde" vervoer heeft in de inleidingen relatief veel aandacht gekregen. 
Gewezen is op een reeks van voordelen die aan deze intermodale vervoerwijze kan 
worden toegeschreven. Daartoe behoren de rationaliseringseffecten die voor de ver
lader verbonden zijn met ononderbroken vervoerketens. Vooral in Duitsland worden 
de mogelijkheden hoog aangeslagen die deze vervoerwijze kan hebben ook voor de 
vervoerondernemingen zelf. Om de voordelen van een toekomstgerichte samenwer
king voor èn de wegvervoerondernemers èn de spoorwegen zo groot mogelijk te 
maken zijn in Duitsland velerlei voorzieningen getroffen, o.m. 45 containerspoor
stations en 12 andere overslagcentra, waarbij 22 van de 45 geli jkti jdig dienen voor 
containers en voor vervoermiddelen van het Huckepackvervoer; goederentreinen die 
met 120 km maximum snelheid worden ingelegd (gemiddelde snelheid 85 k m / h ) ; 
een prijspolitiek in het Huckepackvervoer die zich or iënteer t op de kosten die de 
van dit vervoer gebruik makende vrachtauto-ondernemer zich kan besparen; zoeken 
naar mogelijkheden om ook eigen vervoerders gelegenheid te bieden aan het gecom
bineerde vervoer deel te nemen. 

In 1978 gaf de Bondsregering als taakstelling, dat i n 1985 een verdrievoudiging zal 
z i jn bereikt van het gecombineerde vervoer; over het DB-net zouden dan in dat jaar 
12,5 mil joen ton containers en 6 miljoen ton Huckepack-yervoeren lopen. De kosten 
zouden gedekt moeten zijn en de gehele bedrijfspolitiek moet daarop worden ge
richt. Voor de samenleving worden in gecombineerd vervoer ook aanmerkelijke 
voordelen gezien. Zo is in enkele Franse studies becijferd, dat deze wijze van trans
port 25 to t 30 % minder energie verbruikt dan vervoer dat uitsluitend per vracht
auto plaats vindt. 

Uit andere studies komt een besparing in de orde van grootte van 30 a 50 % naar 
voren; aan dieselbrandstof kan ru im 80 % worden bespaard. Containervoer per 
combinatie van trein en auto kan echter alleen daadwerkelijk concurrerend zi jn met 
transport dat uitsluitend per auto wordt uitgevoerd, als de sterke punten van het ver
voer per rail worden gecombineerd met de sterke punten van het wegvervoer ( f i j n 
mazigheid, f lexibi l i te i t ) en als het treinproductiesysteem geheel op de specifieke 
eigenschappen van de container wordt afgestemd. Nieuw ontwikkelde apparatuur 
zal het mogelijk maken, dat containers in een terminal behalve van auto op trein 
en omgekeerd, ook op eenvoudige en snelle wijze kunnen "overstappen" van trein 
op trein, met vermijding derhalve van het gebruikelijke sorteersysteem op rangeer
terreinen. Een meer critisch geluid betrof het gemis aan eenvoud en aan standaardi
satie in het gecombineerd vervoer, een aspect — zo werd gesteld — dat verder ver
troebeld wordt door disputen tussen vervoertechnieken over de commercië le be
heersing van het transport. 
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Samenwerking tussen vervoertakken is niet voorbehouden aan weg- en spoorvervoer. 
Belangrijke wederzijdse voordelen kunnen ook verkregen worden door samenwerking 
tussen lucht- en spoorvervoer. 

Railvervoer kan een belangrijke complementaire rol vervullen ten opzichte van het 
luchtvervoer door middel van aansluiting van luchthavens op het spoorwegnet. De 
luchthaven kan daarmede op snelle en comfortabele wijze worden verbonden met het 
centrum van de grote stad en in bepaalde gevallen met een groot aantal andere pro
vincie-centra. De luchthaven Gatwick is daarvan een voorbeeld. Gelegen op 43 km 
van Victoria Station, is dit vliegveld ieder kwartier met Londen verbonden; de reis
t i jd bedraagt 35 minuten. Binnenkort zal Gatwick door middel van doorgaande treinen 
met meer dan 80 stations verbonden z i jn . Een voorbeeld van een vervoerketen lucht/ 
rail is de "Silver Ar row" : de reiziger neemt de trein van Victoria naar Gatwick, vliegt 
naar Le Touquet en reist per trein van Le Touquet naar Parijs; tickets voor de gehele 
reis worden o.m. verkocht op de belangrijkste spoorwegstations. 

Dit soort mogelijkheden van intermodale samenwerking zal een belangrijk element 
kunnen zijn in de toekomstconceptie van het spoorvervoer. Uiteraard kan en mag 
samenwerking nooit de onderlinge concurrentie in de uitoefening van andere functies 
uitbannen. 

Dat geldt ook in de verhouding tussen het spoor- en het luchtvervoer. De spoorwegen 
zullen de concurrentie met het luchtverkeer op binnenlandse trajecten niet uit de weg 
gaan. Hun hoge snelheidstreinen ontwikkelen zij mede met het doel luchtreizigers 
weer terug te krijgen op het spoor. Tot de daarmee tevens verbonden maatschappe
lijke belangen rekenen z i j , dat de beperkte capaciteit van de luchthavens primair be
hoort te worden gebruikt voor het verkeer waarvoor het vliegtuig bij uitstek geschikt 
is, dus de lange afstand en niet voor verkeersverbindingen die even goed o f zelfs beter 
door spoor, bus o f auto kunnen worden uitgevoerd. De Britse spoorwegen achten het 
mogelijk, dat zij met hun Advanced Passenger Train en hun High Speed Train to t 
één miljoen reizen per jaar kunnen doen overgaan van binnenlandse vliegverbindingen 
naar de rail. 

7. Homogenisering der hoofdverbindingen 

Het ligt ook in dit opzicht in de l i j n der ontwikkeling, dat de spoorwegen erop ge
richt zijn een aan de eisen des tijds beantwoordend Europees vervoeraanbod te leve
ren. Voor hun Europese vervoerfuncties moet een gehomogeniseerde Europese infra
structuur ter beschikking staan. Zo 'n genormeerd Europees net van hoofdverbindin
gen brachten de spoorwegen gezamenlijk in 1973 in de publiciteit . Dit Infrastruktur-
Leitplan (Plan Directeur de l 'Infrastructure) omvat rond 40.000 k m netlengte. 
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Het grootste deel daarvan omvat reeds bestaande li jnen die meer o f minder ingrijpend 
zouden moeten worden verbeterd om aan de ontwikkelde normen te voldoen (o .m. 
snelheden tot 200 k m / h ; andere normen, zoals bepaalde vormen van gecombineerd 
vervoer die verlangen). Een klein deel van de 40.000 k m heeft op geheel nieuwe 
lijnen betrekking. Dit "plan" wordt de verschillende spoorwegmaatschappijen en hun 
overheden slechts aanbevolen. Er wordt al op gewerkt. De nieuwe li jnen die in Italië, 
Polen, Frankri jk en W. Duitsland worden aangelegd, alsmede bepaalde werken die in 
de Noord-Zuid verbindingen in Zwitserland en in Oostenrijk worden uitgevoerd pas
sen in dit "plan" , dat zi jn functie dus voornamelijk ontleent aan een versterkte on
derlinge afstemming en aan het gezamenlijk vaststellen van de prioriteiten bi j het 
daadwerkelijk bouwen aan een zo gemeenschappelijk mogelijke toekomst. Door zich 
b i j de uitwerking te concentreren op bepaalde grote assen van vervoer, ontdekt men 
gezamenlijk de knelpunten die in samenhang moeten worden weggenomen om de ver
voeren op die assen optimaal te kunnen afwikkelen. Die werkwijze stimuleert ook de 
daarbij betrokken overheden. 

Zonder samenwerking van de overheden kunnen deze werken niet worden uitgevoerd; 
ook de financiering moet worden gezien als een gemeenschappelijke taak van de 
spoorwegen en van de landen die p r o f i j t trekken uit de verbetering van de desbetref
fende vervoerverbindingen. Van dit Europese infrastructuur-"plan" zal voorts een 
stimulerende werking uitgaan op homogenisering ook van andere delen van de tech
nische outillage, zoals de beveiligingssystemen, die steeds meer evolueren to t mo
derne besturings-, informatie- en beheersingssystemen. 

Overigens is het een belangrijk gegeven, dat van de West-Europese spoorwegen verre
weg de meeste hoofdl i jnen geëlektrif iceerd zi jn en daardoor in belangrijke mate on
afhankelijk zi jn van de invoer van aardolie en van de productie van vloeibare brand
stoffen. 

8. Identiteit in plaats van anonimiteit 

Intussen zullen de vervoerfuncties zelf bepalend moeten zi jn voor hetgeen aan tech
nische outillage met het oog op de toekomst moet worden gerealiseerd. Niet de 
techniek, maar de behoeften van de klant, niet de doctrine, maar de pragmatische 
benadering, niet alles met z'n allen, maar bi - o f multilateraal al naar de specifieke 
situatie, zal richtsnoer moeten zijn voor het toekomstbeleid der spoorwegen. De 
klant moet een oplossing worden aangeboden voor het probleem dat zich b i j hem 
voordoet. Men moet de klant kennen, het werk dat hi j doet, de organisatie van zijn 
zaak, zi jn psychologie, zi jn logistische en vervoerproblemen. 
Alleen als de klant op grond van eigen logische redenen van oordeel is, dat de spoor
weg hem diensten levert die in zi jn voordeel z i jn , zal h i j de spoorweg zi jn vertrouwen 
schenken. Het contact met de klant moet verpersoonlijkt worden. 
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Aan een anonieme entiteit schenkt de klant voor het oplossen van zijn problemen 
niet z i jn vertrouwen, laat staan aan een anonieme internationale entiteit. De mar
keting moet daarop zijn afgestemd, ook wat de aanbodsmogelijkheden en de bevoegd
heden van de marketingsfunctionarissen zelf betreft. Men moet uit de "grote" spoor
wegproducten kleinere kunnen afleiden, zo goed mogelijk toegesneden op de be
hoeften van de individuele klant: de vervoerdienst die hij verlangt, het materieel 
daarop afgestemd, de laad- en loshandelingen gezien als een element van de vervoer
dienst, opslag- en overlaadproblemen voor de klant geminimaliseerd, etc. Is er meer 
dan één spoorwegmaatschappij bi j betrokken, dan moet de gemeenschappelijke wi l 
aanwezig zijn het aanbod voortdurend verder te verbeteren. Men zal tot "commu-
nautés d ' i n t é r ê t " moeten komen met opbrengstverdelingen die bewerkstelligen, dat 
iedere spoorweg belang heeft bij de ontwikkeling van het geheel. De sterke punten 
voor de gezamenlijkheid moeten de aandacht krijgen die zij verdienen. Geleidelijk 
zullen voor transiet-vervoeren de grensovergangen met het minste vervoer moeten 
worden gesloten, om aan de belangrijke grensovergangen des te meer aandacht te 
kunnen geven. 

Als met name het goederenvervoer der spoorwegen aldus wordt benaderd, heeft dat 
vervoer zeker toekomst. Niet alleen zal het een onmisbaar instrument blijken om in 
de komende jaren het hoofd te bieden aan energie- en ruimtelijke problemen, het 
heeft ook in termen van vervoerprestaties als zodanig nog alt i jd goede kansen. Dui
delijk moet z i jn , dat dit laatste, de kwaliteit der vervoerprestaties, alti jd de doorslag 
zal geven. De toekomst van het spoorvervoer ligt in de handen van de spoorwegen 
zelf. 

9. Vervoerpolitieke voorwaarden en ruimtelijk beleid 

Het wordt in het algemeen geen goede zaak geacht, dat de grens tussen op maat
schappelijke gronden en op bedrijfseconomische gronden gebaseerde spoorvervoer-
prestaties steeds vloeiender en onduidelijker is geworden. De spoorwegen, de over
heden, de belastingbetaler en de andere vervoerondernemingen weten daardoor te 
weinig waar ze aan toe zi jn . Men zal scherper voor ogen moeten krijgen om welke 
redenen men spoorwegfuncties maatschappelijk nut toekent waarvoor uit de alge
mene middelen adequaat moet worden betaald; de financiële resultaten van de 
spoorwegen kunnen niet juist worden uitgelegd, als bepaalde voordelen voor de 
gemeenschap (energie, veiligheid, ontlasting pieken, leefmilieu, etc.) niet worden 
becijferd en als niet duidelijk is wie verantwoordelijk is en wie te beslissen heeft 
over wat. Anderzijds kunnen de spoorwegen markt-economisch niet goed funct io
neren zolang ongelijkheden op het gebied van de concurrentie-voorwaarden blijven 
bestaan en zolang de spoorwegen niet vrij zijn in de keuze van hun leveranciers, hun 
verkoopprijzen, hun investeringen en hun personeelsuitgaven. 
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Het is onrealistisch sociale verworvenheden te wil len afbouwen, maar in de toekomst 
zullen nieuwe factoren van ongelijkheid vermeden moeten worden en zal het gewenst 
zi jn de personeelspolitiek meer te richten naar maatstaven van algehele solidariteit. 
Diepte-investeringen moeten gerealiseerd kunnen worden om de arbeidsproductiviteit 
te verhogen; ze kunnen stellig ook bijdragen to t het scheppen van betere werkom
standigheden. 

Spoorvervoer kan alleen rendabel zijn als de capaciteiten van de lijnen goed worden 
benut. Voor tenminste de he l f t van de l i jnen van het Europese spoorwegnet is dat niet 
het geval, te rwi j l daartegenover de hoofdl i jnen en bepaalde knooppunten over
belast z i jn . Een sprekende illustratie levert de l i j n Milaan-Rome-Napels (846 k m ) , 
waarop één derde van het totale vervoer op het Italiaanse spoorwegnet (16.000 km) 
geconcentreerd is. 

Op vervoerpolitiek gebied kunnen de overheden hiervoor niet de ogen sluiten. Bezin
ning op de doelstellingen en het maken van keuzen uit doelstellingen en middelen is 
echter alleen dan voldoende verantwoord, als zulks in een ruim internationaal ver
band wordt aangepakt en uitgevoerd. Nationale vervoerpolitiek is in wezen strijdig 
met het vervoer. Voor de spoorwegen komen hier nog tal van technische aspecten 
b i j , die meer dan in andere sectoren uni formi te i t vergen doch die to t dusverre nog 
steeds onderling verschillend worden aangepakt. 

Nauwe samenwerking tussen regeringen, tussen spoorwegen en tussen deze beide, 
kan niet worden gemist bi j de noodzakelijke herstructureringen en bi j het moderni
seren van het vervoeraanbod der spoorwegen. Ook financieel moeten de regeringen 
daarin willen participeren, b.v. op de wijze zoals de West-Duitse regering door het 
verschaffen van investeringsmiddelen daadwerkelijk meewerkt aan de opbouw van 
een systeem van nationaal en internationaal gecombineerd weg/railvervoer, waar
mede rationele, hoogwaardige vervoerprestaties van huis to t huis worden gecreëerd 
met kostendekking als uitgangspunt. 

Hoewel in Nederland het ruimtel i jk beleid steeds meer aandacht heeft gekregen 
sinds in 1958 het Rapport over de ontwikkeling van het Westen des Lands en in 
1960 de eerste regeringsnota over de Ruimteli jke Ordening verscheen, is het ge
l i j k t i j d i g goedkeuren van ruimtel i jk plan en vervoerplan nog steeds een wensdroom. 
Dat geldt voor de plannen op elk van de bestuurlijke niveaus. 

Toch is duidelijk, dat de noodzaak van autogebruik verminderd kan worden door 
een ruimtelijke ordening waarin het openbaar vervoer als een integrerend bestand
deel is opgenomen. De bruikbaarheid van het openbaar railvervoer in een gemotori
seerde samenleving wordt in de eerste plaats bepaald door de bereikbaarheid. A l naar 
de groot te-categorieën van de stations zi jn er grote verschillen in de wijze van voor
transport (lopen, fiets, auto, aansluitend openbaar vervoer). Voor de intercity-stations 
van NS geldt, dat hoe groter de stad is, hoe hoger het percentage reizigers dat zich 
van aansluitend openbaar vervoer bedient. 
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Het spoortraject kri jgt dan meer het beeld van een schakel in een aansluitende keten 
van vervoersystemen. Op velerlei andere wijzen is aangetoond hoe belangrijk het voor 
de toekomst van het spoorvervoer is, dat het ruimtel i jk en functioneel geihtegreerd 
wordt in de plannen van derden. En hoe, omgekeerd, het leefmilieu (o.m. de toe
komst van de binnensteden) gediend is met goed functionerend, ook op dat doel af
gestemd, openbaar vervoer. 

10. Bijpassende organisatievormen 

Alleen door ook in organisatorisch opzicht constructief aan de toekomst te werken, 
kan voor het vervoer per spoor blijvend een belangrijke plaats worden ingeruimd. 
Hoewel de spoorwegen b.v. op het gebied van het goederenvervoer steeds nauwer met 
elkaar samenwerken, b l i j f t de handicap bestaan dat elk land zijn eigen spoorweg heeft 
en op zijn eigen territoir "souverein" is. Internationale dochtermaatschappijen zoals 
Intercontainer en Interfrigo zijn voorbeelden van werkelijke integratie; zij hebben de 
positie van de Europese spoorwegen in het internationale goederenvervoer aanzien
l i j k versterkt. Een volgende tussenstap op de weg van mogelijk één Europese spoor
wegmaatschappij in de verre toekomst zou kunnen worden gezet met het stichten van 
een onderneming die zich beperkt tot het product-management van de belangrijkste 
internationale goederentreinen, de goederen-TEE's, zoals Intercontainer de product
manager is voor het internationale containervervoer door heel Europa met vertegen
woordigingen in alle 24 landen die sinds de oprichting in 1967 tot de Intercontainer-
organisatie zi jn toegetreden. 

Een internationale maatschappij speciaal voor de verkoop van internationaal Hucke-
pack-vervoer bestaat nog niet. Wel is een Internationale Vereniging voor Huckepack-
maatschappijen als een belangengemeenschap opgericht door de 6 nationale maat
schappijen, t .w. Ferpac (Ital ië) , Hupac (Zwitserland), Kombiverkehr (W. Duitsland), 
Novatrans (Frankr i jk) , Trailstar (Nederland) en Transports Route-Wagon (T.R.W.; 
België). Deze maatschappijen hebben met de overeenkomstige 6 spoorwegmaatschap
pijen plus die van Oostenrijk en Denemarken een zgn. Comité Mixte gevormd, ter 
behandeling van de belangrijkste vraagstukken betreffende het internationale Hucke-
pack-vervoer. Het ziet er nog niet naar ui t , dat een internationale maatschappij als 
hierboven bedoeld zal worden opgericht. 

Groter is de kans, dat er een internationale maatschappij voor de wagenvoorziening ten 
behoeve van dit soort vervoeren in het leven wordt geroepen. Tot nu toe wordt in de 
wagenbehoefte voornamelijk voorzien door Novatrans, Hupac en de Deutsche Bundes
bahn. 
De van ouds bestaande verschillen tussen de spoorwegmaatschappijen wat hun insti
tutionele positie ten opzichte van hun overheid betreft vormen nauwelijks een be
lemmering voor hun samenwerking op exploitatief gebied. 
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Uit dat oogpunt is het indifferent dat — om de beide uitersten te noemen — de Itali
aanse spoorwegen een onderdeel vormen van het Verkeersministerie en dat de Neder
landse spoorwegen de rechtsvorm hebben van een naamloze vennootschap. 

Deze verschillen belemmeren daarentegen wel de realisering van een internationale 
marketing, het maken van afspraken over tariefzaken en — in het algemeen — het 
aanvaarden van het inzicht, dat de spoorwegen hun kracht moeten vinden niet in het 
eigen, maar in hun gemeenschappelijk belang. 

1 1 . Slof 

Wij zijn met het bovenstaande zo dicht mogelijk bi j de teksten der inleidingen geble
ven. Wij hebben niets toegevoegd, maar naar eigen inzicht ook weinig essentieels on
vermeld gelaten wat to t de elementen van een conceptioneel toekomstbeeld moet 
worden gerekend. Wat aldus uit deze inleidingen kan worden afgeleid, l i j k t er op te 
wijzen, dat zo'n toekomstbeeld zich inderdaad laat schetsen. In UIC-verband wordt 
trouwens al gedurende langere t i j d aan een toekomstbeeld als zodanig gewerkt. Het 
zou een systematisch uitgevoerde activiteit van de spoorwegen en de overheden 
samen moeten z i jn . De belangrijkste toekomstvragen die de andere vervoertakken be
t ref fen , zouden daarbij mee ingewogen moeten worden. De afnemers-aspecten zou
den grote aandacht moeten krijgen en zeker zou ook de stem van het personeel te 
horen moeten zi jn . Tegelijkertijd zou projectmatig op onderdelen te werk moeten 
worden gegaan. Dit is mogelijk door zich met name op specifieke vervoerfuncties op 
bepaalde vervoerassen te concentreren en alle aspecten die men dan ontmoet op 
toekomsteisen en -mogelijkheden te bezien en besluitvorming en het uitvoerings-
werk daarop te baseren. Zo 'n benadering passen de spoorwegen al sinds enige t i j d toe 
in het internationale ontwikkelingswerk op infrastructureel gebied. Het zou mogelijk 
moeten zijn daarbij de hoofdtrekken van een conceptioneel toekomstbeeld zoals w i j 
die in het bovenstaande hebben afgeleid uit de gehouden inleidingen, to t ui tdrukking 
te brengen. Ook wat dat betreft l i j k t ons de uitspraak van één der inleiders van toe
passing, dat moed om nieuwe wegen te gaan een der voorwaarden is om de spoor-
wegsamenwerking met succes tot hefboom te maken voor de toekomst van het 
spoorvervoer. In vrijwel elke inleiding werd daarnaast to t ui tdrukking gebracht, dat 
meer samenwerking ook met andere vervoertakken nodig is om afnemers-, onder-
nemings- en samenlevingsbelangen naar de eisen des ti jds te kunnen dienen. 

Het algemeen vraagstuk van tijdige en adequate aanpassing van de interne organi
satie bij externe ontwikkelingen is in deze lezingencyclus niet aan de orde gekomen, 
noch wat de interne organisatie van de spoorwegbedrijven zelf betreft (met name 
organisatieaspecten verbonden enerzijds met de sector van het reizigersvervoer en 
anderzijds met die van het goederenvervoer), noch wat hun samenwerking in de UIC 
betreft. 
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Wie kennis draagt van de aanpassingen die de UIC de afgelopen jaren in de organisatie 
van de eigen besluitvorming heeft aangebracht, weet, dat dit soort problemen ook in 
de UIC is onderkend en aangepakt. Om een aantal zwaarwegende redenen b l i j f t het 
karakter van de UIC echter bepaald — althans op algemeen vervoer-, c.q. spoorweg-
politiek gebied — door gemeenschappelijke studie en beleidsvoorbereidende activi
teiten. De UIC heeft terzake weinig mogelijkheden van executieve aard. Dat zal de 
komende jaren wel zo blijven. Wat redelijkerwijze wel aan verdere ontwikkeling mag 
worden verwacht, is, dat in de aangeduide activiteiten van de UIC de impulsen van 
hetgeen de bedrijven fei tel i jk willen o f moeten realiseren in sterkere mate richting
en termijnbepalend gaan worden. De UIC zal minder dan tot nu toe het beginsel
criterium van algemeen spoorwegbelang moeten hanteren en meer ruimte moeten 
bieden aan specifieke, realiseringsgerichte, vraagstukken waar lang niet alt i jd alle 
UIC-leden rechtstreeks belang bi j hebben, maar die vanuit de prakt i jk van de toe
komst van spoorvervoer nochtans een gezamenlijke behandeling vragen. Die gezamen
lijke behandeling zal dan wel zodanig moeten zi jn , dat de karakteristieken en de be
langen van de zaak in kwestie ten volle tot hun recht komen. In die zin zal het accent 
dus minder op programma's en meer op projecten moeten komen te liggen. Het 
sluit aan bi j de algemene wenselijkheid, dat theorie en prakt i jk, onderzoek en con
creet uitvoeringsbeleid dichter bi j elkaar komen te liggen. 
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E E N D E D U C T I E V E M E T H O D E O M T E K O M E N T O T I N P U T 
S T R U C T U R E N V A N C O M M E R C I Ë L E T R A N S P O R T - , 

O P S L A G - E N C O M M U N I C A T I E A C T I V I T E I T E N 

door 
Ir. E. J. Lindeboom 

Drs. T. J. J. B. Wolters 
Wetenschappelijke medewerkers Hoofdafdeling Statistieken van Verkeer en Vervoer 

van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

1. Inleiding 

Sinds enige jaren stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek Productiestatistieken 
samen van de transport-, opslag- en communicatiebedrijven in Nederland. Deze groep 
van bedrijven, waarop dit artikel zich richt, vormt één van de bedrijfstakken in de 
door het C.B.S. gehanteerde Standaardbedrijfsindeling [ 1 ] * ) . 

In de voornoemde productiestatistieken wordt behalve aan personeelssterkte en ver-
voermateriëel , in het bijzonder aandacht besteed aan opbrengsten en kosten van be
drijven. De onderscheiden kostensoorten zi jn voor deze studie op eenvoudige wijze 
samengevoegd tot een aantal inputcategorieén, terwij l de opbrengsten aan een aantal 
commercië le activiteiten zijn toegerekend (outputs). 

Teneinde to t een consistente en tevens relevante bedrijfsindeling te komen, zi jn alle 
bedrijven getypeerd op grond van hun hoofdactiviteit . Om vast te stellen wat als 
hoofdactiviteit aangemerkt dient te worden, geldt als criterium het aantal personen 
dat voor de diverse activiteiten werkzaam is. 

Di t indelingsprincipe geldt dus ook voor de populatie van de productiestatistieken 
transport, opslag en communicatie. Di t heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat de productie
statistiek Goederenwegvervoer die bedrijven omvat welke het beroepsgoederenver
voer over de weg als hoofdactiviteit uitoefenen. Deze procedure impliceert onder 
meer dat in voornoemde statistiek tevens de financiële gegevens van de nevenactivi
teiten van de to t de desbetreffende populatie behorende bedrijven, z i jn meegenomen. 

Voorts volgt hieruit dat het beroepsgoederenvervoer over de weg dat door bedrijven 
buiten de populatie van de productiestatistiek Goederenwegvervoer wordt uitge
oefend (dus als nevenactiviteit) buiten de aangegeven statistische waarneming valt. 
Daarbij komt dat het statistisch materiaal betreffende andere bedrijfstakken niet 
toereikend is om deze lacune aan te vullen. 
Uiteraard is hier het goederenwegvervoer slechts als voorbeeld gebruikt, eenzelfde 
situatie doet zich voor bi j de overige vervoertakken. 

*) [ 1 ] verwijst naar de literatuuropgave in par. 7. 
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Het doel van deze studie is de ontwikkeling en toepassing van een omrekenprocedure 
om te komen van output- en inputgegevens van concrete bedrijven (sectoren) tot 
output- en inputgegevens van afzonderlijke commerciële activiteiten op het gebied 
van het beroepsvervoer, de opslag en de communicatie (branches) * ) . 

De problematiek komt voort uit het feit dat de kosten verbonden aan afzonderlijke 
commerciële activiteiten niet zonder moeilijkheden geisoleerd kunnen worden van 
de concrete bedrijven waarin zij worden gemaakt. In de prakti jk worden we immers 
geconfronteerd met de omstandigheid dat in vele gevallen in één bedrijf verschillende 
goederen en/of diensten worden voorgebracht. Ook in bedrijven die zich met beroeps
vervoer bezighouden, speelt dit een ro l . 

Centraal staat in dit artikel de eerste stap, n . l . de methodische berekening van de 
inputstructuren die corresponderen met de activiteiten die kenmerkend zijn voor de 
bedrijfstak. Een inputstructuur geeft aan de waarde van de onderscheiden input-
categorieën per eenheid output behorende bij een bepaalde activiteit. 

Als tweede stap dient een schatting gemaakt te worden van de outputs en de inputs 
verbonden met de transport-, opslag- en communicatieactiviteiten die buiten de be
drijfstak worden uitgeoefend. 

In de volgende paragrafen worden de bevindingen gepresenteerd van een poging om 
aan beide vereiste stappen vorm te geven. 

2. Naar een inputstructuur 

De bedrijfstak Transport-, opslag- en communicatiebedrijven valt uiteen in groepen 
bedrijven met dezelfde hoofdactiviteit , sectoren genaamd. 
De gegevens van de productiestatistieken zijn geënt op de sectoren en zijn systema
tisch weergegeven in een outputmatrix en een inputmatrix. 

De output heeft betrekking op dié opbrengstposten uit de productiestatistieken 
welke direct verband houden met de voortbrenging van goederen en diensten. In het 
geval van de transport-, opslag- en communicatiebedrijven zal het geen verbazing wek
ken dat het voornamelijk gaat om diensten. 

Niettemin komt de voortbrenging van goederen als nevenactiviteit voor; onder meer 
de productie van investeringsgoederen (veelal voor aanwending in het eigen productie
proces). 

In een kolom van de outputmatrix zijn de outputs van een sektor voor alle activiteiten 
weergegeven. 

) Zie voor een vergelijkbare methode toegespitst op de industrie [ 5 J. 
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outputs OUTPUTMATRIX X 
sektoren 

specifieke aktiviteiten 

niet-specifieke aktiviteiten 

INPUTMATRIX Y 
sektoren 

i i 

f i g . 1 
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Op de regels staan de verschillende outputs per activiteit. De aktiviteiten 1 t /m n zi jn 
de activiteiten die specifiek zi jn voor de bedrijfstak Transport-, opslag- en communi
catiebedrijven, zij worden derhalve specifieke activiteiten genoemd. Een specifieke 
activiteit is dus een activiteit die in één der sectoren van de genoemde bedrijfstak als 
hoofdactiviteit voorkomt; daarnaast kan een specifieke activitieit in andere sectoren 
als nevenactiviteit voorkomen. De activiteiten (n + 1) t /m N zijn activiteiten die 
specifiek zijn voor andere bedrijfstakken. 

Deze kunnen dus binnen de bedrijfstak Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 
alléén als nevenactiviteit uitgeoefend worden. Deze worden aangeduid als niet-speci-
fieke activiteiten (Zie figuur 1). 

De input betreft dié kostenposten in de productiestatistieken welke direct verband 
houden met de exploitatie. Bovendien wordt er een saldopost, waaronder de bruto
winsten, gehanteerd zodat per sektor het totaalbedrag aan output gelijk is aan het 
totaalbedrag aan input. 

In aansluiting op figuur 1 introduceren we de volgende symbolen. 
De output van activiteit i in sektor j ( i = 1,2,. . . ,N en j = 1,2, . . . ,n) is x j j en de in
put van inputcategorie i in sektor j ( i = 1,2, . . . ,k en j = 1,2, . . . ,n) is y j j . 
X = ( x j j ) is de Nxn — outputmatrix en Y = ( y j j ) is de kxn — inputmatrix. Op de 
hoofddiagonaal van de nxn boven-submatrix van X staan zodoende de outputs die 
als hoofdactiviteit gerealiseerd zi jn. 

De gelijkheid van input en output voor het totaal per sektor geldt per definitie en 
luidt in formulevorm: 

N k 

Z x ü = E y i j voor alle sektoren j ( j = 1,2 n) ( i ) 
i = 1 i = 1 

Het is mogelijk een inputstructuur voor de activiteiten 1 t /m n (die dus binnen de 
bedrijfstak in kwestie als hoofdactiviteit voorkomen) te bepalen, indien de input-
structuren van de niet-specifieke activiteiten bekend verondersteld worden (d.w.z. 
de inputstructuren van de activiteiten n + 1 t /m N) . Zoals eerder is aangeduid, is een 
inputstructuur een relatieve samenstelling van inputcategorieén per activiteit. In 
figuur 2 zi jn de inputstructuren per kolom aangegeven. 

Voor het vervolg dient aangenomen te worden dat de inputstructuur van een activi
teit i un i form is voor i als hoofd- en als nevenactiviteit! 

De gezochte inputstructuren per activiteit worden uitgedrukt in vectoren zj ( i = 
1,2,. . . ,N), waarbij zj de i? kolomvector is van de k x N inputstructuurmatrix Z . 
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I N P U T S T R U K T U U R M A T R I X Z 

aktiviteiten 
1 2 3 n n + 1 n+2 N 

. ... -

Z i Z 2 

X42 

f i g - 2 

Indien de inputcategor ieèn van een sector j worden aangegeven als inputvector y j (y j 
is de j? kolomvector van de inputmatrix Y ) dan geldt: 

£ x i j z i = Yj ( j = l , 2 , . . . , n ) (2) 
i = l 
De vergelijking laat zien dat elke output x j j (dus de output afkomstig van activiteit i 
in sector j ) ; "verdeeld" wordt over de diverse inputca tegor ieèn volgens de structuur 
behorende bij activiteit i , i.e. inputstructuur z j . 

Laat men vergelijking (2) tesamen gelden voor alle sectoren dan verkrijgen we de 
matrixvergelijking 

Z X = Y (3) 

Opgemerkt zij dat — per definitie — de componenten van elke kolomvector van Z 
sommeren tot 1, waaruit het kenmerk van een structuur b l i j k t . Hierdoor wordt inder
daad voldaan aan de noodzakelijke voorwaarde dat per sector het totaal der outputs 
gelijk is aan het totaal der inputs. 
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In dit artikel staat de berekening van de inputstructuren van specifieke activiteiten 
centraal. De gekozen methodiek vereist dat de inputstructuren van de niet-specifieke 
activiteiten (dus de activiteiten n + 1 t / m N ; zie figuur 2) gegeven zi jn . Deze eis heeft 
tot gevolg dat de kwaliteit van deze laatste gegevens van directe invloed is op de nauw
keurigheid van de berekende inputstructuren. 

Splitsing van de inputstructuurmatrix Z naar specifieke en niet-specifieke activiteiten 

leidt tot een partitie van Z in twee submatrices Z i en Z2 van dimensie kxn respectie

velijk k x m (met m = N—n) en wel zó dat Z = [ Z ] | Z2J , waarbij Z2 constant en ge

geven is. 

Op analoge wijze wordt de outputmatr ix gepartitioneerd in een nxn submatrix X1 en 

een m x n submatrix X2 volgens v 

De gezochte matrix Z1 van specifieke inputstructuren kan nu langs eenvoudige weg 
worden bepaald uitgaande van de matrixvergelijking (3) . 

' X l l 
= Y impliceert Z1 X j + Z2X2 = Y zodat Immers [ Z l j Z 2 ] 

X2 

Z , = ( Y - Z 2 X 2 ) X , ' ( 4 ) 

3. Toepassing van de ontwikkelde methode 

3 . 1 . Invulling van de input- en outputmatrix 

De in paragraaf 2 ontwikkelde methode om te komen tot inputstructuren van de 
specifieke activiteiten, is toegepast op gegevens ontleend aan de reeds eerder ge
noemde productiestatistieken betreffende het jaar 1976. 
In het objectjaar 1976 is voor het eerst de gehele populatie van de transport-, opslag
en communicatiebedrijven, voor wat betreft de exploitatie, door statistieken be
streken (zij het steekproefsgewijs voor ondernemingen met minder dan 20 werkzame 
personen). 

In de outputmatrix zi jn 20 sektoren en specifieke activiteiten onderscheiden als
mede 8 niet-specifieke activiteiten. 

In aanhangsel 1 zi jn de namen van de gebruikte productiestatistieken vermeld [ 2 ] . 

Opgemerkt zij dat de gegevens van de spoorwegen en de communicatiebedrijven op 
andere dan de gebruikelijke wijze binnen het kader van de productiestatistieken, 
zijn verkregen. 
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De 20 specifieke activiteiten luiden als volgt: 
Afkorting 

1. Grote vaart gr vaart 
2. Kleine handelsvaart k h vaart 
3. Luchtvaart lu vaart 
4 . Luchtvaartverwante activiteiten (vooral luchthavens) l u verw 
5. Spoorwegen (vervoer) spoorw 
6. Tram- en autobusdiensten (lokaal en interlokaal) tram/bus 
7. Groepsvervoer per bus groepsvv 
8. Taxivervoer taxi 
9. Toerwagenvervoer toerw 

10. Goederenwegvervoer goedwv 
11 . Exploitatie parkeergarages pgar 
12. Exploitatie rijwielstallingen rijwst 
13. Exploitatie pijpleidingen en andere wegvervoerverwante 

activiteiten pi jpl /div 
14. Binnenvaart binvrt 
15. Zeevaartverwante activiteiten (vooral laden, lossen) zeev vw 
16. Binnenvaartverwante activiteiten (vooral laden, lossen) binv vw 
17. Bemiddeling en weging t.b.v. goederenvervoer bmid & w 

(o.a. cargadoors, expediteurs) 
18. Exploitatie veem- en pakhuizen veem/ph 
19. Reisbemiddeling en -organisatie reisb/o 
20. Communicatie-activiteiten comm 

De 20 sectoren (zoals weergegeven in de kolommen van tabel 1) worden in volgorde 
getypeerd door de boven genoemde specifieke activiteiten. Door deze opstelling ver
schijnen, zoals reeds eerder aangegeven, de outputs van de hoofdactiviteiten op de 
hoofddiagonaal van de output-submatrix X i . 
In de outputmatrix (zie tabel 1) worden de specifieke activiteiten en de overeen
komstige sectoren met dezelfde afkorting aangeduid. Niettemin dient men het wezen
li jke verschil tussen beide begrippen in het oog te houden! 

De 8 niet-specifieke activiteiten zijn als volgt te typeren: 
Afkorting 

1. Niet-geclassificeerde activiteiten niet-gkl 
2. Produktie van investeringsgoederen invest 
3. Handel, autoreparaties, horeca ha/rep/hor 
4 . Speciale diensten (o.a. reiniging en begrafenissen) specdnst 
5. Afsluiten van verzekeringen, exploitatie van onroerende goederen verz/o g 
6. Zakelijke diensten en verhuur van roerende goederen zakd/r g 
7. Bouwnijverheid bouwn 
8. Landbouw landb 
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In de inputmatrix worden 5 inputcategor ieèn onderscheiden, en wel de volgende. 

1. Goederen en diensten Nederland 
Deze post betreft de input van goederen en diensten geleverd door in Neder
land gevestigde bedrijven. 

2. Goederen en diensten buitenland 
Deze post betreft de input van goederen en diensten geleverd door in het 
buitenland gevestigde bedrijven. 

3. Indirecte belastingen minus prijsverlagende subsidies 
De B.T.W. b l i j f t hierbij buiten beschouwing. De indirecte belastingen hebben 
o.m. betrekking op de motorrijtuigenbelasting, grondbelasting en milieu
heffingen. De prijsverlagende subsidies betreffen exploitatiesubsidies verstrekt 
door het Ri jk . 

4. Lonen/salarissen en sociale lasten 
Betreft alleen betalingen aan eigen personeel. Lonen en sociale lasten van ge
leend personeel valt onder de input van diensten (dus onder de posten 1 en/of 
2) . 

5. Overig inkomen 
Het verschil tussen het totale bedrag aan output en het bedrag aan input vol
gens de bovengenoemde 4 categorieën vormt het overig inkomen. 
Het omvat o.a. de betaalde rente, de leasing op onroerende goederen, de af
schrijvingen en de winst voor belasting. 

De aldus samengestelde output- en inputmatrix zijn weergegeven in de tabellen 1 
en 2A. 

3.2. De berekening van de inputstructuurmatrix 

Teneinde de gewenste inputstructuren van de specifieke activiteiten (matrix Z i ) te 
berekenen, is naast de input- en outputmatrix tevens invulling van de inputstructuren 
van de niet-specifieke activiteiten (matrix Z 2 ) geboden (zie vergelijking (4) in para
graaf 2) . Bij de huidige stand van beschikbare gegevens kon slechts een globale input
structuur gevonden worden, ontleend aan de input-outputtabel voor de Nederlandse 
volkshuishouding 1975. Met deze informatie is matrix Z 2 samengesteld; zie tabel 3. 

Met behulp van de tafelcomputer Olivetti P 6060, die beschikt over allerhande matrix -
opties zoals matrix vermenigvuldiging en -inversie, is de matrix Z\, berekend na sub
stitutie van de data — vervat in tabellen 1, 2A en 3 — in de genoemde vergelijking. 

De aldus berekende inputstructuurmatrix Z i is weergegeven in tabel 4. 
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4. Een stapsgewijze benadering 

Submatrix Z\ b l i jk t ook op een andere wijze berekend te kunnen worden. De reden 
om aan deze alternatieve benadering aandacht te schenken, is tweeërlei . 

1. Hoewel bij de berekening van submatrix Z j volgens de methode zoals weer
gegeven in paragraaf 2, zich geen problemen van rekentechnische aard voor
deden, kan het in principe voorkomen dat de output-submatrix X\ dermate 
slecht geconditioneerd is dat de inversie van X i met onvoldoende nauwkeurig
heid berekend kan worden. In zo'n geval dient een stabiel numeriek procédé 
ontwikkeld te worden, opdat Z i in een beperkt aantal stappen de theoretisch 
exacte oplossing (van paragraaf 2) voldoende dicht benadert. 

2. De laatstgenoemde methode laat in economische zin een meer aansprekende 
interpretatie toe doordat deze benadering voorgesteld kan worden als een 
schoningsproces. De sektoren worden geschoond van de outputs en inputs 
verbonden aan de nevenactiviteiten. 
Als eerste stap worden de sektoren voor hun specifieke nevenactiviteiten, ge
schoond met behulp van inputstructuren van de sektoren die de weg te cijferen 
activiteiten als hoofdactiviteit uitoefenen. Zo zal b.v. de binnenvaartactiviteit 
in de sektor goederenwegvervoer in eerste instantie de inputstructuur mee
krijgen van de sektor binnenvaart. 
Voor de niet-specifieke activiteiten wordt dezelfde submatrix Zj gehanteerd 
als in geval van de methode in paragraaf 3. 
Ui t deze eerste schoning van de inputmatrix Y komt na normering een eerste 
voorlopige matrix Z\ voort. 
Deze matrix wordt vervolgens gebruikt om hetzelfde schoningsproces nogmaals 
uit te voeren. Men kan zelfs nog een aantal keren hiermee doorgaan totdat het 
resultaat niet zichtbaar meer verandert. Indien aan een aantal rekentechnische 
randvoorwaarden is voldaan, komt er na enige ronden een submatrix Z\ te 
voorschijn die niet o f nauwelijks verschilt van matrix Z\ ui t paragraaf 3. 
Zie voor een wiskundige verantwoording aanhangsel I I . 

5. Van sektor naar branche 

De eerste stap, wat betreft de ontwikkeling van een omrekenprocedure, zoals om
schreven in paragraaf 1, is met de voornoemde methodiek gezet. 
Bij de tweede stap gaat het om een schatting van de output en de bijbehorende input 
die verbonden zijn met de commerciële transport-, opslag- en communicatieactivitei
ten buiten de bedrijfstak Transport-, opslag- en communicatiebedrijven die worden 
uitgeoefend. 
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Op dit terrein zijn er over de hele linie gezien, onvoldoende gegevens bekend. Zeker 
ten aanzien van de activiteiten op het gebied laden, lossen, bemiddeling en opslag, 
tast men in het duister. 

Zou men geihteresseerd zijn in sterk geaggregeerde grootheden (b.v. het totaal der 
specifieke activiteiten) dan zou men met wat globale veronderstellingen een eind 
kunnen komen, daar het bi j te schatten bedrag veelal van relatief geringe grootte 
moet z i jn . Het benutten van deze mogelijkheid wordt echter aan de lezer overgelaten. 

In dit artikel is de aandacht beperkt tot het beroepsvervoer in de strikte zin van het 
woord, alsmede de communicatie-activiteiten. 
Door enkele samenvoegingen blijven de volgende activiteiten over: 

1. zeevaart (bestaande uit grote vaart en kleine handelsvaart) 
2. luchtvaart 
3. spoorwegen 
4. busvervoer (bestaande ui t tram- en autobusbedrijven, groepsvervoer per bus en 

toerwagenvervoer) 
5. taxivervoer 
6. goederenwegvervoer 
7. binnenvaart 
8. communicatie-activiteiten 

Indien men een bepaalde activiteit in zi jn totaliteit beki jk t , dus ongeacht o f deze als 
hoofd- o f als nevenactiviteit voorkomt, dan wordt deze aangeduid als branche; b.v. 
de branche taxivervoer, branche binnenvaart [ 3 ] . 

Ui t de genoemde productiestatistieken is reeds bekend hoe hoog de output en de in
put (via de methodiek van paragraaf 3) is van de verschillende activiteiten in zoverre 
zij binnen de bedrijfstak in één der sectoren als hoofdactiviteit voorkomen. Bijschat
ting is nodig indien een specifieke activiteit tevens in andere bedrijfstakken voor
komt . 

T.a.v. de volgende activiteiten mag worden aangenomen dat dit niet (o f in onbedui
dende mate) het geval is: 

de zeevaart, de luchtvaart, de spoorwegen, het busvervoer, 
en communicatie-activiteiten. 

In deze gevallen kunnen dus, zondat dat bijschatting nodig is, de branchetotalen 
louter aan de bedrijfstak-gegevens ontleend worden. Er blijven dus drie activiteiten 
over waarvoor een bijschatting nodig is, t .w. het taxi-vervoer, het goederenwegvervoer 
en de binnenvaart. 
In alle drie gevallen wordt aangenomen dat op het bij te schatten bedrag aan output 
de inputstructuur-submatrix Zi toepasbaar is. 
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Uiteraard is dit een simplificatie daar de bedrijf/structuur buiten de bedrijfstak Trans
port-, opslag- en communicatiebedrijven anders kan zi jn dan binnen deze bedrijfstak. 
De oorzaak hiervoor kan gelegen zijn in de discrepanties in de gemiddelde bedrijfs
grootte binnen en buiten de sektor alsmede het vóórkomen van verschillende combi
naties van goederen en diensten die in één bedri j f worden voortgebracht. 
Daarnaast zi jn er nog andere verschillen mogelijk. In het goederenvervoer valt m.n. 
te denken aan verschillende pakketten van te vervoeren goederen, verschillende ge
middelde afstanden en benuttingsgraden. 

Wat betreft het taxivervoer is enige houvast te vinden in de transporttelling betref
fende het jaar 1969. In 1969 bedroeg de verhouding tussen de omzet ui t taxivervoer 
als nevenactiviteit en de omzet uit taxivervoer als hoofdactiviteit 0,20. 
De verhouding tussen het aantal ondernemingen met taxivervoer als nevenactiviteit 
en het aantal ondernemingen met taxivervoer als hoofdactiviteit bedroeg in 1969 
0,76. Als enig gegeven ter vergelijking is laatstgenoemde verhouding over het jaar 
1976 beschikbaar. Deze bedroeg toen 0,72. Daar de hieruit te constateren daling in 
deze verhouding betrekkelijk gering is, zal als globale benadering worden aangenomen 
dat de verhouding der omzetten ook in 1976 0,20 bedroeg. 

T.a.v. het goederenwegvervoer is een sleutel berekend op grond van cijfers betreffen
de het aantal ondernemingen in de sektor en de branche, verdeeld over 8 klassen ver
gund laadvermogen. 

De sleutel ziet er als volgt ui t : 

» ( B j / S j - V j ) 5513 _ 

i t l 2 V ; 4851 ' 

B j ( i = klasse 1 t / m 8) 

Si ( i = klasse 1 t / m 8) 

V j ( i = klasse 1 t / m 8) 

aantal ondernemingen in de branche per 
klasse vergund laadvermogen, 
aantal ondernemingen in de sektor per 
klasse vergund laadvermogen, 
vrachtontvangsten (minus doorbetalin
gen) van de sektor per klasse vergund 
laadvermogen. 

Zie voor een overzicht van de gegevens per klasse tabel 5. 

De ophoogsleutel ter vaststelling van het branche-totaal aangaande de binnenvaart 
werd bepaald op grond van de tonnen laadvermogen die in 1975 aan de beroeps
vaart hebben deelgenomen. De sleutel geldt alleen voor het goederenvervoer; de om
zet uit personenvervoer in de binnenvaart is voor de branche gelijkgesteld aan die 
van de sektor. 
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Het laadvermogen binnen de sektor bedroeg in 1976 4 152 (x 1000 ton) . Het laad
vermogen van de branche voor 1976 moest voor een deel geraamd worden in verband 
met het afsplitsen van het eigen vervoer uit de beschikbare tonnagegegevens. Het is 
berekend op 3 892 (x 1000 ton) . 
De ophoogsleutel voor de binnenvaart ziet er dus als volgt u i t : 

actief laadvermogen branche 1976 4 152 . n e ~ , r . j . ^-r. 
= = 1,067 (at te ronden op 1,07) 

actief laadvermogen sektorl976 3 892 

De output wat betreft het personenvervoer in de binnenvaart bedroeg in 1976 
77 min gld. 

Ook ten aanzien van de bijschatting van het bedrag aan output buiten de bedrijfs
tak in kwestie, geldt dat er slechts sprake kan zijn van een globale benadering. 

De berekende branche-cijfers voor de 8 genoemde activiteiten zijn weergegeven in 
tabel 6. De inputcategorieèn 3 t /m 5 (zie tabel 2) zijn samengevoegd en vormen 
tezamen de toegevoegde waarde (bruto, marktprijzen) * ) . 

6. Conclusies 

1. De onderscheiden 8 niet-specifieke activiteiten zijn in de gepresenteerde opzet 
nogal heterogeen van aard. Voor toekomstige berekeningen is het echter mo
gelijk verfijningen aan te brengen, die de resultaten ten goede zullen komen. 
Dit kan o.m. verwezenlijkt worden door het aantal niet-specifieke activiteiten 
uit te breiden. Daarbij valt ook te denken aan een aparte post "niet-geklassifi-
ceerde activiteiten" in elke sektor waar die voorkomt. Aan de output die met 
deze post samenhangt, kan men de inputstructuur van de bijbehorende sector 
verbinden. Tevens moet het mogelijk zijn om in bepaalde gevallen nadere in
formatie van berichtgevers te verkrijgen. 

2. In het algemeen kan gesteld worden dat het gebruikte systeem een grote mate 
van flexibil i tei t kent. Zo zou men het aantal inputcategorieèn kunnen uit
breiden. Men kan bij voorbeeld het energieverbruik als een aparte inputcatego-
rie opvoeren. 

3. Wat betreft het verkrijgen van een zo zuiver mogelijke inputstructuur, mogen 
we de grootste "winst" verwachten bi j die sektoren waarin de nevenactiviteit 
een relatief belangrijk aandeel uitmaken. Om daar enigszins een beeld van te 
krijgen, geeft onderstaand overzicht (1) van enkele activiteiten het relatieve 

*) Opgemerkt zij dat de in dit artikel gepresenteerde toegevoegde waarden niet volledig zijn 
aangepast aan de nationale rekeningen. 
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aandeel van de toegevoegde waarde in de output volgens de berekende input
structuurmatrix Z\ (tabel 4 ) , en (2) het "ongeschoonde" aandeel volgens de 
inputmatr ix Y (tabel 2A) . 

Luchtvaart Spoorwegen Taxi Goederen
wegvervoer 

Toegevoegde waarde 
als % van de output 
(1) volgens sub

matrix Z i 32,9 55,3 70,1 62,4 
(2) volgens 

matrix Y 37,3 59,5 63,3 60,6 

De te constateren verschillen zijn niet spectaculair, doch niettemin niet zonder 
betekenis. Behalve een theoretisch méér bevredigende benadering van input-en 
outputgegevens van vervoer- en andere activiteiten, dan op grond van alleen 
sektorgegevens mogelijk is, leidt de gepresenteerde methode in enkele gevallen 
tot resultaten die duidelijk afwijken van die welke alleen met behulp van sektor
gegevens te berekenen z i jn . Natuurl i jk kan men de uitkomsten nog op andere 
wijzen evalueren, al naar gelang de gezichtshoek van waaruit men het cijfer
materiaal beki jk t . 

4 . Nader onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen i n m.n. de vervoeronder-
steunende activiteiten (zoals overslag en bemiddeling) als ook de opslagactivi
teiten buiten de bedrijfstak Transport-, opslag- en communicatiebedrijven. 
Tevens dient de ophoogsleutel ten aanzien van het taxivervoer beter onder
bouwd te worden. 

5. Gelet op de stijgende vraag naar exploitatiegegevens van afzonderlijke vervoer-
activiteiten op meso-niveau (dus gegevens volgens het branchebegrip, zie par. 5) , 
kan men stellen dat de gepresenteerde methode in een duidelijke behoefte 
voorziet. 

7. Literatuur 
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[1] Standaardbedrijfsindeling (S.B.I . 1974), deel 2, systematische indeling (CBS). 
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b ü c h e r B a n d 105 (1972). 
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A A N H A N G S E L I 

De volgende productiestatistieken over het jaar 1976 dienden als informatiebron: 

1. p.s. Grote Vaart 

2. p.s. Kleine Handelsvaart 

3. p.s. Luchtvaartbedrijven 

4. p.s. Luchtvaartverwante bedrijven 

5. p.s. Tram- en autobusbedrijven 

6. p.s. Taxibedrijven 

7. p.s. Goederenwegvervoer 

8. p.s. Wegvervoerverwante bedrijven 

9. p.s. Binnenvaartbedrijven 

10. p.s. Zee-en binnenvaartverwante bedrijven 

11. p.s. Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen/ 

wegings-en metingsbedrijven 

12. p.s. Veem- en pakhuisbedrijven 

13. p.s. Reisbureaus. 
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A A N H A N G S E L I I 

Indirecte berekening van de inputstructuur 

Wil de methode beschreven in paragraaf 2 succesvol z i jn , dan moet de inversie van de 

matrix X i met voldoende nauwkeurigheid berekend kunnen worden. Het kan voor

komen dat X i zo slecht geconditioneerd is dat aan deze eis niet voldaan is. 

Met name in een dergelijk geval dient een goed (= stabiel) numeriek proces ontwik

keld te worden waarmee Z\ in een beperkt aantal stappen niet meer dan een gegeven 

waarde a fwi jk t van de "optimale" Z\. 

Na een geschikte keuze van een matr ixnorm dient men aan te tonen dat de r i j nume

rieke oplossingen Z^\ Z^\ zi^\ . . . convergeert naar de optimale Z\. 

7 < 1 ) 

In een iets andere notatie dan gebruikt in paragraaf 2, is m de matrix Z\ berekend 

in de stap van het numerieke proces en de matrix = C (= constant). 

Als numeriek procédé wordt het volgende stelsel vergelijkingen voorgesteld: 

Y m = Y - Z m _ 1 X - , m = l , 2 , . . . (1) 

Z m = [ Z ^ I Z ^ ] = [ Y m A | C ] , m = 1 ,2, . . . (2) 

a) A = d i a g ( 2 l 5 A n ) = d i a g t x i Y , • • • ,x n " n

1 ) = 

en X T = X ^ A " 1 = X 1 - d i a g ( x 1 1 , . . . , x n n ) is de 

matrix X i met nullen op de hoofddiagonaal. 

Deze rekursieformules laten zich alsvolgt begrijpen: 

Vergelijking (1) drukt uit dat de geschoonde inputs verkregen worden door de inputs 

behorende bi j de nevenactiviteiten af te trekken van de oorspronkehjke (ongeschoon-

de) inputs, immers in X zijn slechts de outputs van de nevenactiviteiten opgenomen. 

Vergelijking (2) laat zien dat de relevante submatrix Z i van Z gevonden wordt door 

de geschoonde inputmatrix te normeren. 

De matrixnorm, die goed past bi j het onderhavige probleem is de z.g. "kolommen-
sommennorm", die alsvolgt gedefinieerd is: 

p 
Laat A een pxq - matrix zi jn dan is | |A| | = max ]T |a ; j | ( j = 1,2, . . . , q ) 

j i = l 

In [4] wordt uiteengezet dat deze norm aan de normvoorwaarden voldoet. 

b) X " = 
x 2 
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Eigenschap: 

De kolommensommennorm is submultiplikatief, d.w.z. voor elk tweetal matrices A 

en B van geschikte dimensie geldt | |AB| | < | |A| | | |B | | . 

Voor het bewijs van deze eigenschap wordt u verwezen naar [ 4 ] . 

Een feit waar in deze appendix gebruik van zal worden gemaakt is de onderstaande 

hulpstelling, die vervolgens wordt verklaard. 

Lemma: \\X[A\\ < 1 
Op grond van de vorige eigenschap is | | X r A | | < ||XT|| | [A| | . Op de hoofddiago

naal van A staan de reciproke outputs van de hoofdactiviteit te rwi j l de overige ele

menten nul z i jn . Aangezien bij elke sector de output van de hoofdactiviteit ruim de 

helf t bedraagt van de totale sector-output geldt dat élke absolute kolomsom van XJ" 

kleiner is dan de reciproke waarde van A in de betreffende kolom op de hoofddia

gonaal. Di t b l i j f t natuurli jk waar indien we de maximum-operator toepassen, zodat 

K I II A I K i . 

De gekozen norm laat toe dat elk element van een matrix A kleiner is dan een wille

keurig opgegeven getal. Wil men bijvoorbeeld van ieder element ajj vastleggen dat 

layl < e(fi ~ 5% is een redelijke nauwkeurigheid) dan kan men volstaan met 

H A | | < 8 te nemen, want | a | t | < £ | % | < n i a x £ |a , j | = | |A | | . 
' j i 

We vervolgen de verhandeling met de berekening van de "limietoplossing" van de op

lossingenverzameling { Z ^ ; m = 1 , 2 , . . . } . Aangetoond wordt dat de limietoplossing 

samenvalt met de oplossing Z\ van paragraaf 2. 

Zi,1> = ( Y - Z m _ 1 X - ) A 
= ( Y - Z < 1

1 i 1 X r - C X 2 ) A 
= - Z ^ l , X r A + Y A - C X 2 A 
= - Z ^ l j A + B met A = X 7 A en B = Y A - C X 2 A 

Deze eerste orde matrixdifferentievergelijking met constante (matr ix)coëff ic iënten is 

eenvoudig op te lossen. We verkrijgen uiteindelijk 

Z i 1

1 ) = ( - l ) m Z ^ ) A m + B ( I - A + A 2 - . . . + ( - l ) m - 1 A m - 1 ) 
= ( - VPZ^ >A m + B ( I + A ) " \ l + ( - l ) m " 1 A m ) (*) 

ZQ1' is de initiële inputstructuurmatrix waarmee het proces gestart wordt , 

(zie slotopmerking). 
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De laatste stap in de afleiding laat zich begrijpen als de toepassing van de somformule 

van een meetkundige reeks in matrixvorm. 

Volgens het lemma is ]|A|| < 1 zodat in het limietgeval A m in de vergelijking van Zj 

verdwijnt vanwege l i m A m = O. 

matrix: 

Z ( 1 ) = i i m Zj-J* = B ( I + A ) _ 1 , die blijkbaar onafhankelijk is van de beginvoor-

waarde. 

Di t resultaat verder uitgewerkt leidt to t 

Z ( 1 ) = B ( I + A ) " 1 

= ( Y A - C X 2 A ) ( I + X r A ) _ 1 

= ( Y - C X 2 ) A A - 1 ( A _ 1 + X 1 - ) - 1 = ( Y - C X 2 ) ( A " 1 + X 1 - ) _ 1 

hetgeen overeenkomt met de formule in paragraaf 2, immers 

Een gevolg van het feit dat het numerieke proces konvergeert is dat vanaf een zekere 

U i t onderstaande analyse wordt duidelijk dat elke "volgende" oplossing beter is dan 
de "vorige". 

U Z ^ - Z J = | | ( - i r Z 0 » A m + ( - i r - 1 B ( I + A ) - 1 A m | | 
= i i { ( - i r z (

0

i > + ( - i r - i B ( i + A ) - i } A m n 
= | | D A m | | met D A ( - l ^ Z f , 1 5 + ( — l ) m " 1 B ( I + A ) ~ 1 

= | | — D A m - 1 A | i 
< tl — D A m _ 1 | | | |A| | < l l - D A 1 " - 1 ! ! = I I Z ^ - Z J . 

Tevens geldt logischerwijs voor de verschilmatrix W m = Z ^ 1 ' — Z „ i t 

Formule (*) vereenvoudigt voor m->oo to t de vergelijking voor de "stationaire" 

C = Z 2 en A L + X t = X t . 

m o £ M de oplossing Z g + i "bete 
oplossing Z i benadert, dus \\Z<£\ 

dat l | W m | | < O W . . J 
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Slotopmerking 

Het b l i j k t dat de procesvergelijkingen (1) en (2) , die gevonden zijn op economische 

gronden, een goed numeriek proces definiëren waarmee stapsgewijs de inputstruc

tuur van de specifieke activiteiten wordt gevonden. 

Als beginvoorwaarde — die toegevoegd is aan het numerieke proces — kan zonder 

bezwaar de initiële matrix „ m „ „ / 1Ü, JÜ, \ _ 1 

worden genomen, d.w.z. Z 0 is de kolomsgewijs op één genormeerde inputmatrix Y . 

Met de structuur Z\ kan desgewenst de finale voor nevenactiviteiten geschoonde 

inputmatrix worden bepaald. 

Met het voorhanden zijnde statistische materiaal in de vorm van de matrices X , Y 

en Z2 is de exercitie volgens het hier beschreven procédé uitgevoerd. Het bleek dat 

na v i j f stappen de uitkomst overeenkwam met de "exacte" oplossing in de eerste drie 

cijfers van elk element van de berekende matrix. 

Uitgaande van de uitdrukking ||Z^-* — ^ ± | | = | | D A m | | kan het minimale aantal 

stappen berekend worden voor elke gewenste nauwkeurigheid. 
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T A B E L 2A 

Inputmatric 1976 (min. gld.j 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Goederen & diensten Ned. 586 160 945 35 475 304 29 126 73 1804 6 1 25 479 527 18 317 95 722 623 7350 

2. Goederen & diensten B T L 1057 80 821 0 2 1 0 0 2 342 0 0 2 150 0 0 3 0 203 61 2724 

3. Ind.Bel. -/-prijsverl.subsidies 0 0 9 1 -802 -864 1 1 3 122 1 0 4 -25 16 0 3 4 1 85 -1440 

4. Lon.Sal.& Soc. last. 729 167 635 63 1171 1000 43 115 84 2054 4 5 12 291 738 23 598 90 133 2930 10885 

5. Overig inkomen 443 21 407 75 332 163 17 101 44 1126 2 2 151 383 602 16 194 141 20 1613 5853 

T O T A A L 2815 428 2817 174 1178 604 90 343 206 5448 13 194 1278 1883 57 1115 330 1079 5312 25372 

T A B E L 2B Procentuele Inputmatrix 1976 (naar sektoren) 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

.S 

—1 

1. Goederen* diensten Ned. 20,8 37,4 33,6 20,1 40,3 50,3 32,2 36,7 35,4 33,1 46,1 12,5 12,9 37,5 28,0 31,6 28,4 28,8 66,9 11,7 

2. Goederen & Diensten B T L 37,6 18,7 29,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 1,0 6,3 0,0 0,0 1,0 11,7 0,0 0,0 0,3 0,0 18,8 1,1 

3. Ind.Bel.-/-prijsverl.subsidies 0,0 0,0 0,3 0,6 -68,0-143,0 1,1 0,3 1,5 2,2 7,7 0,0 2,1 -2,0 0,8 0,0 0,3 1,2 0,1 1,6 

4. Lon.Sal. & Soclast. 25,9 39,0 22,6 36,2 99,4 165,5 47,8 33,5 40,8 37,7 30,8 62,5 6,2 22,8 39,2 40,4 53,6 27,3 12,3 55,2 

5. Overig inkomen 15,7 4,9 14,4 43,1 28,1 27,0 18,9 29,5 21,3 20,7 15,4 25,0 77,8 30,0 32,0 28,0 17,4 42,7 1,9 30,4 

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 



TABEL 3 

Inputstructuurmatrix Z2 (niet-specifieke activiteiten) 

!-< 
O ah bi 

3 
bj> 

"a •Q d •ii c , 0 

ü 

'S 
'.O 
> 
.3 J= sp

ec
 N* n 

> •a 0 
J3 la

nd
 

1. Goederen & diensten Ned. 53,0 16,0 87,0 22,0 11,0 9,0 53,0 52,0 

2. Goederen & diensten BTL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 

3. Ind.bel.-/-prijsverl.subsidies 2,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

4. Lon.sal.& Soc.lasten 27,0 80,0 8,0 31,0 76,0 61,0 38,0 9,0 

5. Overig inkomen 18,0 4,0 5,0 46,0 12,0 30,0 8,0 38,0 

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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TABEL 4 

Inputstructuursubmatrix Zj 1976 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

gr
.v

aa
rt 

kh
 .v

aa
rt 

lu
.v

aa
rt 
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w.

 

sp
oo

rw
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tra
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gr
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. 
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w.
 

go
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rij
w
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pi
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nv

rt 
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ew

w
. 

bi
nn
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w.

 

bm
id
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 w

 

ve
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isb

/o
. 

co
m

m
. 

1. Goederen & dienster Ned. 20,8 37,7 33,0 20,1 44,5 54,4 27,2 29,9 31,5 30,6 44,6 1,9 12,2 36,8 28,1 30,9 27,6 28,3 67,1 11,3 

2. Goederen & diensten BTL 37,6 19,3 34,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 7,0 0,0 0,0 1,1 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 1,2 

3. Ind.bel. -/- prijsverl.subsidies 0,0 0,0 0,3 0,6 -87,5 182,2 3,1 0,3 3,9 2,5 9,0 0.0 2,1 -2,0 0,8 -0,2 0,2 1,3 0,1 1,6 

4. Lon.sal. & Soclaster 25,9 38,5 19,6 36,3 108,7 198,2 52,4 35,0 38,9 38,8 32,8 70,3 5,4 22,5 40,6 42,1 56,5 26,5 12,2 55,2 

5. Overig inkomen 15,7 4,5 13,0 43,0 34,1 29,6 17,3 34,8 25,1 21,1 13,6 27,8 79,2 30,6 30,5 27,2 15,7 43,9 1,7 30,7 

TOTAAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



T/ tBEL 5 

Goederenwegvervoer 1976: berekening branche-sectorsleutel 

klassen aantal aantal zuivere 
vergund onder onder b/c vracht- d x e 

laad nemingen nemingen ontvang
vermogen branche sector sten sec

tor 

a b c d e f 

min. gld. 

tot 10 2314 1080 + 5% Zi 181 
10 tot 20 1696 940 + 5% 1,8 130 234 
20 tot 50 2317 1900 + 5% L,2 490 587 
50 tot 100 1465 1270 ± 5 % 1,2 615 737 

100 tot 200 1002 900 1,11 915 1016 
200 tot 500 641 570 1,12 1 190 1333 
500 tot 1000 155 155 1,00 711 711 

1000 en meer 60 60 1,00 714 714 

4 851 5513 

In ko lom c zi jn de eerste vier getallen behept met een relatieve fou t van 5% t.g.v. het 
ophogen van steekproefresultaten. In de vier hoogste klassen is integraal geteld; 
bovendien zi jn de branchegegevens van ko lom b exact verondersteld. 
De propagatie van de fou t is zodanig dat in het totaal van ko lom f een absolute fou t 
van ca. 100 eenheden is begrepen wat overeenkomt met een relatieve f o u t van ca. 
2% . 

Aangezien is aangenomen dat het totaal van ko lom e exact is, geldt voor de waarde 
van de sleutel (1,13) ook een relatieve fou t van 2% . 
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TABEL 6 

Branche-cijfers 1976 (min. gld.) 

zeevaart luchtvaart spoorwegen busverv. taxi goederen- binnenvrt. communi-
wv. catie 

OUTPUT 3227 2407 918 837 326 5513 1327 5219 

Goederen & diensten Ned. 741 794 409 367 97 1687 488 590 

Goederen & diensten BTL 1137 821 2 1 0 386 161 63 

Toegevoegde waarde 1349 792 507 469 229 3440 678 4566 



H E T N E D E R L A N D S E Z E E S C H E E P V A A R T B E L E I D 
OP E E N A N D E R E K O E R S * ) 

door 
Ir. D.S. Tuijnman 

Minister van Verkeer en Waterstaat 

Het Nederlandse scheepvaartbeleid heeft to t voor enkele jaren voorbeeld gestaan 
voor een bedrijfstak die het liberalisme hoog in het vaandel had geschreven. Terwi j l 
in andere bedrijfstakken, o f om wat dichter bi j huis te blijven ook in andere vervoer
takken de vrijheid van het ondernemershandeien hetzij om redenen van algemeen be
lang, hetzij ter bescherming van het bedrijfsbelang aan zekere beperkingen onderhevig 
was, bleek de scheepvaart een aangelegenheid die het beste via het systeem van het 
"laissez faire" kon worden geregeld, o f liever gezegd niet geregeld, want de overheid 
was gehouden zich van inmenging ten enenmale te onthouden. 

Op zichzelf een volstrekt natuurlijke zaak. Het scheepvaartbedrijf speelde zich af op 
een internationaal, volgens het vrije marktprincipe geor iënteerde markt , hoe minder 
de overheid zich daarmee bemoeide hoe beter het zou gaan. 

Allengs begonnen zich echter donkere wolken samen te pakken. In de eerste plaats 
begon het besmettelijk virus van het protectionisme ook hier zi jn kop op te steken, 
niet door middel van marktafschermende overheidsregelingen, maar meer door f inan
ciële o f fiscale steun. 
Vr i jwe l alle maritieme landen maakten zich daaraan schuldig, hetgeen de zuiveren in 
de leer, waaronder Nederland, in een oneerlijke positie bracht. Veel te laat en dan 
nog mondjesmaat ging uiteindelijk ook de Nederlandse overheid over de streep. 

Afgezien van dit alsmaar voortwoekerende kwaad van de concurrentievervalsing wer
den van lieverlee ook nog andere moeilijkheden manifest. De scheepvaartmarkt bleek 
niet meer zo afgeschermd als men zo gaarne had gezien. 

De ontwikkelingslanden deden hun intree in de scheepvaart. En dat was voor die lan
den, die hun scheepvaart van oudsher vooral gericht zagen op de handelsroutes van en 
naar hun vroegere koloniën , zoals Nederland en Engeland een zware bedreiging, die 
ondanks aanvankelijk tegenstribbelen ook niet meer afwendbaar bleek te z i jn . 

Ik noem nog een derde bedreiging, van veel recenter datum. De opkomst van de Oost
bloklanden in de scheepvaart. Hoewel in verschijningsvorm anders dan de vorige, is 
die in wezen daaraan gelijk: namelijk de introductie van een niet-commercieel ele
ment in een bij uitstek aan commerciële spelregels gebonden markt . 

*) Lezing gehouden tijdens een lunchbijeenkomst van het Nederlands Vervoerswetenschappe
lijk Instituut, dd. 21 december 1978. 
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Een vierde bedreiging vormt het steeds stijgende loonkostenniveau waarvan alle wes
terse landen, maar Nederland in het bijzonder, te li jden hebben. 

En dan tenslotte nog een vijfde bedreiging en die vind ik nog wel het meest geniepig: 
namelijk de steeds afnemende belangstelling in Nederland voor de maritieme zaak. 

De t i j d van de jongens van Jan de Wit en Piet Hein was voorb i j , de vliegende Hollan
der voer niet meer, nee hi j had vleugels gekregen en werd het symbool van het dyna
mische snelle Nederlandse luchtvervoerbedrijf. De scheepvaart was niet nieuw genoeg, 
was niet snel genoeg (maakte overigens ook niet zoveel kabaal), kor tom leek bijgezet 
in het vervoermuseum. 

De scheepvaart was dus een afgedane zaak. Was het ook niet de consequentie van de 
vervoerfilosofie, die we zoveel jaren geleden hadden, dat degenen die het het beste en 
het goedkoopste konden, het dan ook maar moesten doen? Afbouwen dan maar die 
zaak, ook voor onze zeehavens was het niet van belang onder welke vlag een schip 
voer, zolang ze onze havens maar bleven aandoen. Afbouwen dan maar onze natio
nale trots van weleer. 
Of niet? Deze vraag wordt de laatste jaren met grote regelmaat gesteld, maar ook op 
steeds stelliger wijze, beantwoord. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat we als 
we onze scheepvaart verder laten verkommeren, we een onvervangbaar stuk know 
how laten schieten, de werkgelegenheid onvervangbare schade aandoen, de Neder
landse scheepsbouw van haar enige trouwe klant ontdoen, de activiteiten in onze zee
havens, de zogenaamde spin-off, ernstig benadelen en last but not least, onze export
positie een gevoelige klap toebrengen. Het meespreken in het toenemende overheden-
overleg, maar ook binnen de bedrijfstak, waar steeds grotere consortia zich vormen, 
zou geheel verloren gaan. 

Toen in economisch opzicht de bomen nog in de hemel groeiden, onze gasbel onuit
put tel i jk leek en onze werkgelegenheid door fu l l employment werd gekenmerkt wa
ren die argumenten zonder veel betekenis, te meer nog omdat de bedrijfstak niet aan 
de weg timmerde, maar in stilte haar gang ging. 
Hoe langer hoe meer b l i jk t echter van hoe grote betekenis deze vervoertak voor onze 
economie is. 

Ik zal u niet vermoeien met een groot aantal cijfers, ik noem er maar een paar. Wist 
u dat bijvoorbeeld 21.500 personen direct in onze scheepvaart werkzaam zijn van wie 
16.200 Nederlanders, dat de scheepvaart in 1977 voor 1 mil jard heeft geihvesteerd en 
dat het tekort op de betalingsbalans nog steeds voor het overgrote deel wordt goed 
gemaakt door de deviezen die we met de scheepvaart verdienen? 

Dan heb ik een belangrijk pluspunt van de scheepvaart nog niet genoemd: haar func
tie als vierde strijdmacht. In een t i j d waarin ons land, overigens terecht, enorme be
dragen voor onze defensie uitgeeft, is het volstrekt aannemelijk dat ook een offer 
wordt getroost tot instandhouding van een koopvaardijvloot, een onderdeel dat in 
geen enkele defensie kan en mag worden gemist. 
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Tot zover de analyse van de huidige situatie. In het vervolg van m i j n betoog zal i k 
nader ingaan op wat ons vanuit die uitgangssituatie voor de scheepvaart nader te doen 
staat. 

Ik ga daarbij van een belangrijke veronderstelling u i t . Er zal een eendrachtig optre
den van overheid en bedrijfsleven moeten z i jn , en dan hier nadrukkelijk niet alleen de 
onderneming, de werkgevers, maar ook de vakbeweging daarbij inbegrepen. I k wijs 
hierbij op de situatie in de ontwikkelingslanden en de staatshandellanden, waar over
heid en bedrijfsleven niet anti-thetisch, maar gezamenlijk optreden. Japan heeft daar
op al vele jaren geleden een duidelijk antwoord gegeven, in het westen de " N V Japan" 
genoemd. Nu gaat het er niet om om in Nederland het Japanse model te imiteren, dat 
zal trouwens niet lukken ook. Waar het om gaat dat is dat ook hier "het ene handje 
het andere kan wassen". De Staat is gebaat b i j een rendabel bedrijfsleven, zeker waar 
het de scheepvaart betreft , die immers het grootste deel van de aan- en afvoer van en 
naar Nederland verzorgt. 

Het bedrijfsleven kan wèl varen bi j de assistentie die het overheidsapparaat in de 
ruimste zin des woords kan verstrekken. Hoe is de samenwerking dan te concreti
seren? 

In de eerste plaats zal Nederland er voor moeten zorgen dat de economische start
positie van haar scheepvaart gelijk is aan die van andere landen. 

Di t betekent dat de Nederlandse scheepvaartondernemingen langs de weg van de f i 
nanciële staatshulp in staat moeten worden gesteld met de vloten van de omringende 
landen te kunnen concurreren. De dit jaar hernieuwde investeringspremie, bovenop 
een WIR premie van 15 % is daarop het antwoord van de huidige regering geweest. 

Ik ben m i j er steeds meer van bewust geworden dat de grote, laat ik duidelijk zeggen, 
strategische — zowel in vrede als in oorlogstijd — belangen van de zeescheepvaart deze 
steun tot een blijvend iets maken. Ik kan me zelfs voorstellen dat die steun nog na
drukkelijker, nog krachtiger zal moeten z i jn . 

Het internationale beleid zal erop gericht moeten zijn dat concurrentie-vervalsende 
elementen, hetzij voor directe subsidies, hetzij door middel van fiscale steun gaan 
verdwijnen. Hoe essentieel dit ook moge zijn veel concreet resultaat zal op korte ter
mi jn niet zi jn te verwachten. 

Er is een tweede mogelijkheid tot verbetering van de concurrentiepositie van onze 
scheepvaart, en hier ligt het accent vooral bij het bedrijfsleven, namelijk de verlaging 
van de exploitatiekosten. Het isolement waarin de scheepvaart te lang heeft verkeerd 
had tot gevolg dat niet voortdurend en op t i j d aan kostenbewaking is gedaan. Het 
scheepvaartbedrijf was te traditioneel ingesteld. Van werkgevers en werknemers zal 
een grote krachtinspanning worden gevraagd, die echter in het belang van beide par
t i jen zal moeten worden opgebracht. 
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De overheid w i l en kan hierbij echter niet afzijdig blijven. Enige maanden geleden heb 
ik dan ook het startsein gegeven voor een tripartite overleg waarin de rationalisatie 
van het gehele scheepvaartbedrijf, dus zowel het schip als de walorganisatie, zal wor
den doorgelicht. Ik hoop dat ik spoedig de eerste resultaten daarvan mag vernemen. 

Er is nog een derde manier waarop overheid en bedrijfsleven gezamenlijk kunnen 
opereren. Op tweeërlei manier namelijk treedt de overheid op in de internationale 
markt. Ik begin dan met de overheid als exporteur en importeur. 

De overheid wordt namelijk een belangrijker handelspartner. Hij treedt op als inkoper 
van militaire producten en anderszins, het Rijksinkoopbureau is een belangrijke (hoe
wel niet gemakkelijke) klant. Het wordt zaak dat de overheid bi j haar optreden aan 
de vraagkant van de vervoermarkt zich van haar verantwoordelijkheid jegens het Ne
derlandse vervoerbedrijfsleven bewust wordt , en hier waar mogelijk het "koop 
Nederlands fabrikaat" laat gelden. 

Maar ook als bevorderaar van de export gaat de overheid hoe langer hoe meer optre
den. Het meest duidelijke voorbeeld is de benoeming van een speciaal daarmee be
laste staatssecretaris op het ministerie van Economische Zaken. 
Ik heb m i j al enkele malen to t hem gewend, om bij hem ook de belangen van het 
vervoerbedrijfsleven en met name ook de scheepvaart te bepleiten. Vooral bij de zo
genaamd turn-key projecten kan de " N . V . Nederland" tot goede resultaten leiden, 
waarvan ook het vervoer dient te profiteren. 

Dit brengt mi j op een derde gebied van onderlinge samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven: het wetenschappelijk maritieme onderzoek. Voorwaarden daarvoor 
zijn in de eerste plaats een zo breed mogelijk veld van onderzoek, niet alleen gericht 
op de traditionele scheepvaart maar op alles wat in plaats van "on-shore", " o f f 
shore" gebeurt en in de tweede plaats een goedwerkende onderlinge coördinat ie tussen 
de verschillende deelgebieden. Zeer onlangs is aan de minister van Wetenschapsbeleid 
een rapport van een speciaal daarvoor ingestelde commissie aangeboden dat voorzover 
ik het kan bekijken, een goede basis vormt om op korte termijn to t een dergelijke ge
coördineerde aanpak te komen. De voordelen zijn tweeërlei : In de eerste plaats zal het 
werkterrein ons eigen maritieme bedrijfsleven, de scheepvaart en de offshore industrie 
moeten omvatten. Daarnaast en dat acht ik zeker zo belangrijk, zal het streven erop 
gericht moeten zijn onze know-how te exporteren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld ook 
aan het immense potentieel dat in onze eigen waterstaat is opgetast en de kansen die 
daarmee voor onze industrie, onze aannemingsmaatschappijen en ons vervoerbedrijfs
leven zijn verbonden. 

Ik zie hier kansen voor het oprapen. Er is echter één maar: we zullen snel moeten 
zi jn . Als Nederland nu niet paraat zal blijken te zijn zullen anderen ons voor zi jn en 
zullen wi j kunnen blijven treuren over gemiste kansen. 
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Er is een vierde punt van actie, waarbij ik de aantekening maak dat u uit de door mi j 
aangehouden volgorde niet de mate van belangrijkheid mag afleiden. Dit punt acht ik 
namelijk van uitermate grote betekenis. Het heeft betrekking op het fe i t , dat het de 
maritieme landen, en dus ook Nederland ontbreekt aan enigerlei wettel i jk instrumen
tarium om in de scheepvaartvervoermarkt actief op te treden. 

Sedert enige jaren beschikken wi j weliswaar over de wedervergeldingswet, maar dat is 
meer een curatieve wetgeving. Het wettel i jk instrument dat mi j voor ogen staat zal 
veel meer een preventief karakter moeten hebben. Wat dat betreft verkeert de scheep
vaart in het geheel van het Nederlandse vervoerbestel in een uitzonderingspositie. 
Voor iedere vervoertak is een speciale wetgeving, de scheepvaart heeft het tot nu toe 
zonder kunnen en ook moeten doen. 

I k heb goede hoop dat ik in de loop van het volgend kalenderjaar to t indiening van 
een speciale wet voor de scheepvaart bi j het parlement kan overgaan. 

Een vijfde actiepunt is gelegen in het onverdroten doorgaan met internationaal over
leg, ondanks de soms ontmoedigende resultaten. Vanuit z i jn belangrijke historische 
maritieme positie heeft Nederland in dit overleg al t i jd een belangrijke rol gespeeld. 
Het streelt al t i jd enigermate onze ijdelheid dat we die positie nog steeds hebben on
danks het fei t dat we op de wereldranglijst een derderangspositie zi jn gaan innemen. 

Hierin is ook een deel van onze kracht gelegen. De Nederlandse scheepvaartbedrijven 
hebben op t i jd onderkend dat de goede ti jden van weleer niet terug zullen keren, dat 
we moeten meedoen met nieuwe ontwikkelingen, ook als die in sommige opzichten 
niet in ons voordeel z i jn . 

Onze eerste activiteiten zijn thans gericht op de EEG. Als daar tot een gemeenschap
pelijk standpunt ten opzichte van de scheepvaartzaken kan worden gekomen, zullen 
daarvan ongetwijfeld belangrijke impulsen uitgaan voor de mondiale scheepvaart
ontwikkeling. 

Een zesde punt van aktie betreft de aanpassing aan nieuwe technologische verande
ringen. Juist op het gebied van de scheepvaart zi jn thans uitermate belangrijke ont
wikkelingen aan de gang. Ik noem in dit verband het containervervoer, met daarmee 
verbonden het zogenaamde intermodale vervoer, de supply-vaart, het lashvervoer * ) 
enzovoort. Het zijn juist deze nieuwe technieken waarin de kracht van onze scheep
vaart ten opzichte van de traditionele scheepvaart in de toekomst zal zi jn gelegen. 

Iets meer aandacht w i l ik in dit verband geven aan het vervoer van aardgas. Binnen
kor t zullen grote hoeveelheden gas naar Nederland worden vervoerd. Hier komt een 
duidelijk scheepvaart belang om de hoek ki jken , en daarmee verbonden een belang 
voor de scheepsbouw. Ook hier l i j k t mi j een duidelijke taak voor het bedrijfsleven 
en de overheid weggelegd om in gezamenlijk overleg ervoor te zorgen dat ook de 
Nederlandse scheepvaart bi j deze zaak b l i j f t betrokken. 

*) L.A.S.H.: Lighter Aboard Ship. 
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I k heb in mi jn betoog geen verschil gemaakt tussen grote en kleine handelsvaart. 
Dat hoefde ook niet want het was gericht op beide takken. Ik heb ook de indruk dat 
het verschil in sommige opzichten van lieverlee wat begint te vervagen. Op één punt 
is een duidelijk verschil te constateren. De investeringspremieregeling zoals die sedert 
1976 van kracht is, heeft duidelijk sterke impulsen gegeven tot nieuwbouw in de 
kleine handelsvaart. 

Het was duidelijk dat de voorafgaande fiscale regeling onvoldoende tot vernieuwing 
had geieid. Er is in dat gedeelte van de vloot aanmerkelijk geihvesteerd hetgeen met 
de terugval van de vrachten die vlak daarna is opgetreden, weer tot liquiditeitsmoei
lijkheden heeft geleid. Het is te hopen dat de kleine handelsvaart deze moeilijke 
periode kan doorkomen, opdat zij dan gemoderniseerd en wel aan de opleving die we 
toch met zi jn allen verwachten, kan gaan deelnemen. 

M i j n betoog heeft zich tot nu toe vooral gericht op het bedrijfseconomische gebeuren 
van de scheepvaart en terecht, gelet op de kwaliteit van het instituut onder wiens aus
piciën deze bijeenkomst werd georganiseerd. Toch zou mi jn verhaal niet compleet 
zijn als ik ook niet op een aantal technische aspecten inging, die uit de aard der zaak 
belangrijke economische en politieke gevolgen kunnen hebben. 

Het rustige vaarwater waarin de scheepvaart zoveel decennia heeft kunnen gedijen, 
ook in nautisch-navigatorische zin, is voorbij . De grote scheepsrampen die zich de 
laatste t i j d hebben voorgedaan hebben het licht doen vallen op de gevaren die on
danks technische know-how toch alt i jd nog met de scheepvaart zi jn verbonden. Ne
derland is alt i jd een voorloper op dit gebied geweest. Tijdens een officieel bezoek dat 
de secretaris-generaal van de IMCO*) — het gespecialiseerde orgaan van de Verenigde 
Naties dat zich met de scheepvaart bezighoudt — aan Nederland heeft gebracht heeft 
deze tegenover m i j gewag gemaakt van de importantie die de Nederlandse bijdrage 
voor het werk van de IMCO heeft. 

Ik ben daar bl i j om en acht het een homage aan al die deskundigen, zowel uit de 
ambtelijke wereld als uit het bedrijfsleven, die met zoveel inzet deze taak, ook zon
der de schijnwerpers van de politieke belangstelling hebben verricht. 

Maar dit is maar één kant van de zaak. Nederland zal zelf ook nationaal zijn zaakjes 
voor elkaar moeten hebben. Hebben we alles gedaan wat in ons vermogen ligt om een 
ramp voor onze kusten te voorkomen? De scheepvaartroutes die ons land op enige 
mij len passeren zijn de drukste ter wereld, onze zeehavens ontvangen de meeste 
schepen per jaar. Ik ben er niet zo zeker van dat we al het mogelijke hebben gedaan. 
Ik ben van mening dat er duidelijke bevoegdheden moeten worden gegeven in onze 
kustwateren, daartoe is naar mi jn mening een uitbreiding van de territoriale zóne 
dringend vereist. 

En daarnaast zal een andere organisatie van de verspreiding in de overheidsorganisatie 
liggende diensten die zich met de veiligheid van de scheepvaart bezighouden tot een 
nog grotere effectiviteit kunnen leiden. Wat als er een ramp heeft plaatsgevonden? 

*) Intergovernmental Maritime Consultative Organisation. 
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Kunnen we dan met de hand op het hart beweren dat we alles hebben gedaan wat we 
konden doen? Ook dit z i jn vragen die om een spoedige beantwoording vragen. 

Het stemt in ieder geval to t voldoening dat eveneens weer op Nederlands ini t ia t ief 
een eerste begin is gemaakt met de bestrijding van de zogenaamde sub-standard ships 
door de invoering van controle in de havens. I n de korte t i j d van het bestaan van de 
regeling is inmiddels overduidelijk gebleken hoe nodig die was. 

De landen, die zich met name met deze prakti jken bezighouden hebben al de nodige 
ongerustheid doen bl i jken, hetgeen wellicht een preventieve werking heeft. 

Ik ben met dit zesde actiepunt aan het einde van m i j n betoog gekomen. Ik hoop dat 
ik u heb duidelijk gemaakt wat de uitgangspunten van m i j n beleid z i jn . 

Primordiaal acht i k de samenwerking tussen het bedrijfsleven, daarbij de vakbeweging 
nadrukkelijk inbegrepen, en het ambtelijke en politieke circuit . Het laatste noem ik 
nadrukkeli jk. In de laatste twee, drie jaar is de scheepvaart in het Parlement meer aan 
de orde gekomen dan in de gehele na-oorlogse periode die daaraan vooraf ging en i k 
heb de stellige overtuiging dat dit ook in de toekomst het geval zal z i jn . 

De bevordering van nog steeds de goedkoopste vorm van vervoer, over een relatief 
lege waterruimte die ongeveer 2/3 van onze aardbol beslaat, is een dringende nood
zaak. Deze waarheid is tegenover de opkomst van modernere, andere technieken te 
lang vergeten. Ook uit een oogpunt van ruimte en milieu is de zeescheepvaart weer 
naar voren te halen. 

De organisatorische en financieel-economische vragen aan deze vervoertak verbonden, 
zi jn mede de argumenten geweest waarom ik de zeescheepvaart — in tegenstelling to t 
vorige ministers van Verkeer en Waterstaat — in m i j n eigen portefeuille heb gevonden. 

U zult net als ik wel eens gehoord hebben van de voorsprong van de achterstand. Als 
dat gezegde op de scheepvaart van toepassing is, laten we dan met zi jn allen gebruik 
maken van die voorsprong. 

Uit dit overzicht zal het u duidelijk z i jn , dat nog veel werk moet worden verricht. Het 
werkterrein is groot, onze krachten beperkt. We zullen keuzen moeten doen, ook als 
nieuwe ontwikkelingen de feiten achterhalen. Met alle hens aan dek zullen we er 
echter wel komen. 

Het was vroeger de gewoonte een rede te beëindigen met een citaat liefst van een al
om gekend en geëerd persoon. Ik herstel deze traditie en spreek met één van onze 
grootste schrijvers en dichters, P.C. H o o f t : "Als wederparthye scharp zeilt, dient 
parthye genen windt over te geven". 
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D E I N T E G R A T I E R E S P . D E C O Ö R D I N A T I E V A N H E T S T E D E L I J K 
E N R E G I O N A A L O P E N B A A R V E R V O E R *) 

door 
Drs. T. P. Treumann, 

Oud-Wethouder Openbaar Vervoer van de Gemeente Amsterdam. 

I Voorgeschiedenis. 

De gemeentelijke en provinciale indeling zoals w i j die nu kennen dateert van ru im 
honderd jaar geleden. Uiteraard is deze indeling ten gevolge van planologische en 
andere ontwikkelingen, verouderd. Echter vanuit democratisch oogpunt functioneert 
ze nog redelijk. 

Wanneer wi j de situatie van de laatste v i j f t i g jaar overzien, valt te constateren dat zich 
in de dertiger jaren een wildgroei van openbare vervoerbedrijfsjes voordeed. Ter regu
latie van een in essentie particuliere markt met felle concurrentie, ontstond de Com
missie Vervoervergunningen (C.V.V. ) . Deze oorspronkelijke taak van de C.V.V. is 
nu weggevallen. 

Na de oorlog vond een explosieve planologische ontwikkeling plaats: in de eerste fase 
een verdubbeling van de steden door stadsuitleg, en vervolgens een snelle overloop 
naar groeikernen en suburbane gebieden (dorpen). Het Openbaar Vervoer hield deze 
ontwikkeling niet b i j . Het railvervoer groeit in het geheel niet, te rwi j l de groei in het 
busvervoer minimaal is. De hoop van het bestuur is in die periode gevestigd op het 
ontstaan van het, voor Nederland nieuwe railsysteem, de metro. 
Gedurende enige jaren signaleert men een explosieve ontwikkeling in het autobezit en 
autoverkeer. 

De opkomst van het inspraakgebeuren gedurende de laatste jaren is van grote invloed 
gebleken op het bestuur. Uitingen van dit inspraakgebeuren zijn termen als "bewust
wording", "f i jnschalig", "de buurt beslist". Op dit alles heeft het bestuur nog geen 
antwoord, men reageert vaak op extreme wijze. 
Met name in het Openbaar Vervoer, maar ook op andere terreinen, bestaat de reactie 
van het bestuur uit de vorming van "complementaire" bestuursvormen, waarbij grote 
onduidelijkheid bestaat ten aanzien van welke beslissingen door wie genomen worden. 

Twee ontwikkelingen welke in de laatste jaren plaatsgevonden hebben, z i jn een fusie 
en naasting van het streekvervoer ten gevolge van economische krachten en een naar 
elkaar toegroeien van het streekvervoer en het stedelijk vervoer ten gevolge van de 
planologische ontwikkelingen. 

*) Lezing gehouden tijdens een lunchbijeenkomst van het Nederlands Vervoerswetenschappe
lijk Instituut d.d. 27 april 1979, te 's-Gravenhage. 
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De verschillen tussen deze beide vormen van vervoer verminderen. Het stedelijk ver
voer concentreert zich op de agglomeratie, er ontstaan langere woon-werk verbindin
gen en het onderscheid tussen stad en land verdwijnt . 

E: ±,831 schets van, i s huidigs icsstaad 

Als belangrijkste gegeven bij een beschrijving van de toestand waarin het Openbaar 
Vervoer in Nederland zich op dit moment bevindt, dient genoemd het feit dat het 
Ri jk praktisch al het Openbaar Vervoer, direct dan wel indirect, betaalt. Het is van 
belang dat dit onderscheid tussen direct en indirect gemaakt wordt . Directe betaling 
door het R i jk geschiedt aan die bedrijven welke vervoerdiensten verlenen en die in de 
meeste gevallen ook privaatrechtelijk eigendom zijn (hetzij rechtstreeks o f via doch
terondernemingen). In deze gevallen gaat de subsidie direct naar het betrokken be
dr i j f . In geval van indirecte subsidiëring heeft het Ri jk overeenkomsten met lagere 
overheidsorganen gesloten to t overname van hun tekorten op het Openbaar Vervoer 
en bevindt zich tussen het R i jk en het bedri jf een ander overheidsorgaan met een 
eigen publiekrechtelijke bevoegdheid, dat een eigen verantwoordelijkheid heeft t.o.v. 
gekozen organen (b.v. gemeenteraden). 

Andere kenmerken van de huidige regelingen m.b.t. het Openbaar Vervoer. 

Op het moment bestaat een reeks van overlegorganen waarin gestreefd wordt naar 
onderlinge "afstemming". In deze organen hebben bedrijven en overheden, ieder met 
verschillende bevoegdheden, taken en mogelijkheden, zi t t ing. Deze overlegstructuur 
is informeel, in die zin dat onduidelijkheid bestaat wat betreft de status van het over
leg, de wijze van besluitvorming en binding aan de afspraken. 

Tussen de verschillende bedrijven bestaat, evenals in het verleden, onderlinge con
currentie, hoewel opgemerkt moet worden dat hierin recentelijk verbetering is ont
staan. Men realiseert zich dat men uiteindelijk allen onder één noemer valt. 
De steden vormen nog immer de hoekpunten van de concessiegebieden; dat w i l zeg
gen rond de steden ziet men vaak vele bedrijven opereren. De steden en de gebieden 
er omheen zijn verdeeld als de segmenten van taarten. 

Uiteraard bevordert dit geenszins de eff iciënt ie in het Openbaar Vervoerbeleid. Deze 
wordt evenmin bevorderd door het feit dat het planologisch beleid ondergebracht is 
bi j een ander Ministerie dan het Openbaar Vervoerbeleid, zodat van een afstemming 
van Openbaar Vervoerbeleid en planologisch beleid vaak geen sprake is. 
Een ander probleem wordt gevormd doordat de gemeentebesturen een eigen speci
fieke verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de bedrijven, en met name in 
het kader van het Ruimtel i jk Ordeningsbeleid, een verantwoordelijkheid niet ten 
opzichte van de ministeries maar ten opzichte van hun raden. 
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De laatste jaren is het Openbaar Vervoer opnieuw volledig in de schijnwerper komen 
te staan. Hiervoor zi jn twee volledig verschillende redenen aan te geven. Ten eerste 
dat in de landelijke gebieden het Openbaar Vervoer als sociale minimum voorziening 
(o.m. individuen in groepen die niet over eigen vervoer beschikken: bejaarden, scho
lieren e.d.) een strijd om het bestaan levert. Ten tweede, in en rond de steden vecht 
het Openbaar Vervoer voor het voortbestaan van die steden, als instrument vanwege 
de externe effecten, (zoals vermindering van de congestie en behoud van werkgelegen
heid in de steden) op planologisch gebied. 

De vernieuwde aandacht wordt to t ui tdrukking gebracht in de totstandkoming van 
nieuwe NS-verbindingen — sedert honderd jaar — in de groei van het "tramachtige" 
en de hernieuwde publieke discussie. 

I I I Problematiek van de huidige toestand 

Zowel op vervoerkundig, planologisch als ook op bestuurlijk, zo men w i l , staats
rechtelijk gebied, is er aan de huidige toestand van het Openbaar Vervoer in Neder
land een grote reeks problemen verbonden. 

Alvorens men kan trachten een oplossing voor deze problemen te vinden, dient men 
zich eerst te realiseren welke de problemen zijn die, mijns inziens, een goed Openbaar 
Vervoer en een goed functioneren van het bestuur in de weg staan. 

Allereerst is het goed zich rekenschap te geven van de planologische c.q. vervoerkun-
dige vraagstukken. 

Als gevolg van de suburbanisatie en de overloop is de woondichtheid afgenomen en 
het woon-werkverkeer toegenomen. Tevens is er tegenwoordig sprake van een sprei
ding van de werkgelegenheid. Deze ontwikkelingen zijn niet plotseling over ons ge
komen, zij zijn het resultaat van welbewust beleid. Een dergelijk spreidingsbeleid is 
ook gevoerd ten aanzien van de culturele en recreatieve voorzieningen. Als voorbeeld 
hiervan kan de stad Almere dienen. Deze stad wordt het overloopgebied van Amster
dam. Qua oppervlakte is Almere ongeveer even groot als Amsterdam, maar het aantal 
inwoners zal slechts 1/8 van dat van Amsterdam bedragen. 

Het Openbaar Vervoer is per definitie aangewezen op vervoermarkten met een ge
concentreerde vraag, vanwege de schaalvoordelen verbonden aan het Openbaar Ver
voer. (Het streven van het Openbaar Vervoer zal per definitie gericht moeten zijn op 
concentratie van de vraag, zowel naar plek van herkomst, plek van bestemming als in 
de t i j d gezien). Van de overheid wordt een planologisch beleid verwacht dat deze ge
gevens ernstig neemt. Voor een eff ic iënt Openbaar Vervoer, dient men derhalve naar 
woongebieden en werkgebieden met hoge dichtheden te streven en bij voorkeur 
woon-werkverkeer want dat concentreert zich in de t i j d . 
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Er bestaat dus een strijdigheid tussen het Rijksoverheidsbeleid zoals dat gevoerd 
wordt en het beleid zoals dit gevoerd zou moeten worden teneinde te komen tot een 
eff ic iënt Openbaar Vervoer. 
De gevolgen van genoemde strijdigheid zi jn algemeen bekend: 

— de slechte bezetting van vele li jnen 
— de concentratie van de zijde van het stedelijk vervoer en de N.S., uit eff ic iënte 

overwegingen, op het voorstadsvervoer 
— het woon-werkverkeer per auto verstikt de steden, en de rijkswegen overdekken 

het land 
— de railverbindingen groeien nauwelijks. (Hoewel hier enige kentering valt te be

speuren) 
— Het ontstaan van de onbereikbaarheidsparadox: steden zijn ontstaan als plekken 

van maximale bereikbaarheid en zijn geworden to t plaatsen van maximale on
bereikbaarheid. De onbereikbaarheidsinversie heeft voor de autobezitter to t ge
volg dat het land is opengelegd en de steden zi jn afgesloten. 

I V De Bestuurlijke/Staatsrechtelijke problematiek 

Het Nederlandse Staatsrechtelijke systeem gaat uit van de elementaire beginselen van 
parlementaire democratie: het Bestuur legt verantwoording af aan de gekozen or
ganen. Di t geschiedt in openbaarheid en met de mogelijkheid tot beihvloeding door 
de bevolking door middel van een publieke afweging van de argumenten. Er zi jn ver
schillende bestuurslagen welke bi j de wet vastgestelde, verschillende bevoegdheden 
hebben. Hierbij is het eveneens essentieel dat (tenzij de wet anders voorschri jf t) iedere 
bestuurslaag zijn eigen verantwoordingskanaal heeft naar zijn eigen gekozen ver
gadering. 

Wat betreft de besluitvorming ten aanzien van het Openbaar Vervoer, is er een situa
tie gegroeid waarin de kwestie wie wat beslist bijzonder onduideli jk is geworden. 
Als illustratie van deze situatie kunnen twee voorbeelden dienen, die beiden actueel 
z i jn , uit de overnamevoorwaarden: 

Par. 1.4: 
Het voorzieningsniveau ten grondslag liggende aan de goedgekeurde exploitatie
begroting zal gedurende het begrotingsjaar door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat worden getoetst voor wat betreft de gemiddelde rijsnelheid en de be-
nuttingsgraad (verhouding tussen het aantal aangeboden plaatselijke kilometers 
en het gebruik dat daarvan door de reizigers wordt gemaakt), opdat de doel
matigheid der te bieden vervoervoorzieningen kan worden vastgesteld en een 
verantwoorde besteding der Rijksgelden kan worden verzekerd. Bij rijsnelheid en 
benuttingsgraad zal specificatie per l i j n en onderscheid tussen spits en dal kunnen 
worden verlangd. Beoordelingscriteria terzake zullen in overleg met de gemeen
ten worden opgesteld. 
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Par. 2 .1 : 
Het streven van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de gemeentebesturen 
zal zijn gericht op uniformering van de tariefstructuur en van het tariefniveau, 
alsmede op een uiteindelijke harmonisatie met de tarieven van het streekvervoer 
en die van de Nederlandse Spoorwegen. 
Dit streven is er voorts opgericht dat in de steden welke qua omvang en structuur 
daarvoor in aanmerking komen, een tarief wordt ingevoerd hetwelk een afstands
gebonden element inhoudt (zóne tarief) . In het kader hiervan zal de Minister van 
Verkeer en Waterstaat binnen een passende termijn en na overleg met de daar
voor in aanmerking komende gemeenten nadere aanwijzingen geven. 

Deze passages zijn wat de bestuurlijke implicatie betreft onduidelijk en leiden in de 
prakt i jk tot eindeloos overleg en touwtrekkeri j over details. ( Ik wijs in dit verband 
over de vermenging van "overleg", "na overleg", "aanwijzingen", "streven", e t c ) . 
De oorzaak van het bindend voorschrijven van overleg en het besef dat men niet zon
der elkaar kan, is gelegen in de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
Men kan dit complementair bestuur noemen. Echter, de voorstanders van comple
mentair bestuur, aarzelen de regelingen omtrent het stedelijk Openbaar Vervoer zo 
te noemen en zien het hooguit als complementair bestuur zoals het niet moet. 

Als voorbeeld hiervan dient het RARO-advies ten aanzien van complementair be
stuur (12 dec. 1978, pag. 21): 

"De regeling (overname tekorten gemeentelijk openbaar personenvervoer) vertoont 
wel kenmerken van complementair bestuur doch de Raad zou dit nog niet als een 
goed voorbeeld van complementair bestuur willen noemen". 

De geschilderde overlegstructuur geeft aanleiding tot eindeloze procedures: Er be
staat verwarring tussen beleidsvoorbereidende, adviserende, besluitvormende en uit
voerende organen. Een probleem is ook dat iedereen overal b i jz i t , men adviseert, 
stemt af, coördineer t en spreekt in . Voor het aanbrengen van eenvoudige wijzigingen 
in het voorzieningspeil en voor kleine infrastructurele werken heeft men minstens 
drie jaar nodig. 
Omvangrijke infrastructurele werken vergen nog meer t i j d . 

Wanneer eindelijk begonnen kan worden, is het startsein in vele gevallen de mede
deling dat de Minister het werk nog niet zal goedkeuren, maar dat "h i j bereid is voor 
de subsidie het werk als "niet aangevangen" te beschouwen". Aan dit alles is dan een 
uitgebreide procedure voorafgegaan, zodat het vaak een grote BOV (Beleidsorgaan 
Openbaar Vervoer) is als men door de bomen van het GOOV (Geinstitutionaliseerd 
Overleg Openbaar Vervoer), de CVV (Commissie Vervoervergunningen) en de 
COCOV (Coördinat ie Commissie Openbaar Vervoer) nog het BOS (Beleidsorgaan 
subsidiërende Gemeenten) kan zien. 

Een vervolg op genoemde onduidelijkheid in de besluitvorming is het opkomende 
"buurtisme". 
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Met name op dit niveau bestaan onduidelijke en niet door democratisch gekozen or
ganen gesanctioneerde beslissingsprocedures. 
Vooral in de stedelijke wijken doet dit fenomeen van inspraak en (medebeslissings
recht per buurt zich voor. 

Dat men (d.w.z. de overheid en de "buur t " ) nog niet heeft leren werken met dit 
nieuwe fenomeen mag bli jken ui t de volgende verschijnselen: 

— het onderscheid inspraak -beslissen wordt niet gemaakt 
— details worden gebruikt om een discussie over algemene politieke c.q. maat

schappelijke problemen uit te lokken. De discussie over één parkeerplaats mondt 
uit in discussies over mil ieu, stadsvernieuwing, city vorming, etc. 

— aangezien er geen democratische structuur bestaat voor buurtgewijze uitspraken, 
is het onduideli jk o f een minderheid al o f niet een meerderheid vertegenwoordigt 

— de Gemeenteraden en de Tweede Kamer hechten een zeer groot belang aan de 
"wens van de buur t" . 

Een extra probleem, relevant voor dit onderwerp, presenteert zich in het feit dat 
Verkeer en Vervoer zich bezighoudt met verbindingen tussen verschillende buurten. 
Deze verbindingen kunnen weer door andere buurten lopen. Derhalve is een belangen
afweging op een hoger niveau dan de buurt gewenst. 

Een recent voorbeeld in dit kader is de afwijzing van het eindpunt van de Schiphol-
l i j n b i j het Rijksmuseum. 

Twee verdere aspecten van de Bestuurlijke problematiek worden genoemd door het 
budgettaire- en het personeelsprobleem. 
Met betrekking tot het budgettaire probleem kan gesteld worden dat de financiële 
verantwoording nauw verbonden is met de hierboven genoemde staatsrechtelijke 
beslissingsprocedures. De discussie over een "de f in ië r ing" van de kosten van het 
Openbaar Vervoer sleept zich jaren voort . Het grootste probleem in deze vormt de 
doorberekening van de infrastructurele werken van de gemeente. Aangezien zij com
plementair zijn aan de kosten van het vervoer, is het probleem theoretisch onoplos
baar en dient derhalve naar practische oplossingen gezocht te worden. 

Door het sterk uiteenlopende karakter van de budget-regels wordt het probleem nog 
vergroot (de gemeenten activeren bijvoorbeeld in tegenstelling tot het r i jk investe
ringskosten) en de afspraken betreffende de goedkeuring van de begrotingsbereke
ning, zijn dermate omvangrijk en gecompliceerd dat er nog steeds geen klaarheid is 
ontstaan. 
Nog belangrijker is dat de gemeenten het R i jk m.b.t . bepaalde uitgaven noodgedwon
gen voor een voldongen feit stellen. 
Gevolg hiervan is dat het budgetrecht van het parlement èn de gemeenteraad wordt 
uitgehold. 
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Verder zijn er dan nog de problemen m.b.t. de personeelszaken. Deze moeten niet 
licht opgevat worden. Ze komen voor in alle gemeenten van de groep van negen. 
Deze problematiek is als volgt te beschrijven. De gemeente is werkgever en bevoegd 
gezag van degenen die bi j de Openbaar Vervoerbedrijven werken. 
Toezicht op de gemeenten houdt Binnenlandse Zaken ( B I Z A ) . Het personeel wordt 
betaald door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Wat betreft de arbeidsvoor
waarden bestaan er tussen de verschillende gemeenten grote verschillen. 
De consequenties van bovengenoemde structuur komen met name aan het licht wan
neer een afweging moet plaatsvinden tussen een verbetering van de arbeidsvoorwaar
den en een verhoging van het voorzieningspeil. De invoering van het zönetarief in de 
gemeente Amsterdam kan als een voorbeeld hiervan dienen: In verband met de in
voering van het zónetarief en de kaartverkoop door de bestuurders werd door hen 
een toeslag geëist. De gemeente ging hiermee accoord doch de Minister van Verkeer 
en Waterstaat, met name uit overwegingen van kabinetspolitiek, was tegen. De ge
meente besliste evenwel vóór de toeslag en verwees de Minister van Verkeer en Water
staat naar de B I Z A . 

Een oplossing voor de beschreven situatie wordt op het moment niet, zoals zou zijn 
aan te bevelen, gezocht in een structurele herziening van het totale Openbaar Ver
voer in Nederland, maar in een uitweg op korte termijn . Met veel inzet en inefficiën
tie van de betrokken ambtenaren wordt gewerkt aan praktische oplossingen. Deze 
bieden bi j een zo grote problematiek echter géén uitkomst. 

In plaats van deze schijnoplossingen zou er een structurele regeling moeten komen, 
die i n overeenstemming is met de grondbeginselen van ons staatsbestel. Daartoe is 
een wettelijke regeling, mijns inziens, onontbeerlijk: Teneinde deze to t stand te bren
gen zou de instelling van een staatscommissie gewenst z i jn . 

In een dergelijke Staatscommissie voor het Openbaar Vervoer, zou multidisciplinair 
moeten zi jn: bestuursjuristen, planologen, verkeer- en vervoerdeskundigen, finan
ciële deskundigen, zij die het personeelsgebeuren beheersen en uiteraard ook mana
gers uit de sfeer van de vervoerbedrijven zouden erin zitt ing moeten hebben. Deze 
staatscommissie zou een wettelijke regeling moeten opstellen. 

V Globale schets van een mogelijke oplossing 

Alvorens te trachten in grote li jnen een mogelijke oplossing aan te geven, dienen nog 
twee opmerkingen naar voren gebracht te worden. 
De toekomst van het Openbaar Vervoer hangt af van twee nauw met elkaar verbon
den factoren. In de eerste plaats met de vraag hoe de toekomst er m.b.t . de groei van 
ons land uit zal zien en ten tweede welk beleid de regering zal voeren. 

De vraag welke groei er is te verwachten is uiteraard moeil i jk te beantwoorden. Glo
baal genomen zijn er gezien hun planologische uitwerkingen, twee mogelijkheden van 
belang. 
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Ten eerste, wanneer een voortgezette suburbanisatie met welvaartsstijging en vergroot 
autobezit zal plaatsvinden, zal heel West-Nederland veranderen in een welvarend park
achtig suburbaan gebeuren, doorsneden met autowegen. Ook kan er een planologi
sche afronding van de huidige toestand plaatsvinden. Zulks hangt sterk af van het be
leid dat de regering zal voeren t.a.v. werkt i jd , energie en planologisch mil ieu. 
I n dit kader is het zeer wel mogelijk dat het Openbaar Vervoer met name t.a.v. de 
energiepolitiek een nieuwe rol zal gaan spelen. 

Het electrisch voortbewogen Openbaar Vervoer zal hierbij een belangrijke factor kun
nen zi jn , initiatieven in deze zin zijn dan ook dringend geboden. 

Ten tweede moet men stellen dat de ontwikkeling sterk afhangt van een mogelijke 
doorbraak in de systeemontwikkeling van het Openbaar Vervoer. Het is opmerkelijk 
dat bi j alle technische en economische vooruitgang die we kennen de Openbaar Ver
voersystemen alle minstens v i j f t i g jaar oud z i jn . (Bus, t rein, tram en metro bestaan 
allemaal reeds een halve eeuw!). Het is uiteraard niet uitgesloten dat er binnen afzien
bare t i j d hierin (wel weer) een doorbraak zal plaatsvinden. 

V I Schets van de regeling van het stedelijk- en streekvervoer 

Deze schets welke eenvoudig en globaal is, wordt ponerend gesteld en is afhankelijk 
van de beschreven voorwaarden. 
Wijken en agglomeraties dienen een wettelijke status te krijgen. Hiertoe kunnen direct 
door de bevolking agglomeratiebesturen en besturen per w i j k gekozen worden. De 
instelling van een dergelijke wet ligt op de weg van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. Voorts zal er een planologisch beinvloed Openbaar Vervoerbeleid moeten 
ontstaan, waarbij een integratie tussen planologie en Openbaar Vervoer heeft plaats
gevonden. 
Hiertoe zullen de sector Ruimtelijke Ordening (RO) van het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening ( V H R O ) en het Ministerie van Verkeer en Water
staat ( V en W) samengaan. 
Het zou aanbeveling verdienen het RO beleid over te laten gaan naar V en W. 

Een derde voorwaarde is het vaststellen van een wet op het Openbaar Vervoer. Deze 
wet zou de bevoegdheden regelen zowel van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
en Ruimtelijke Ordening, als van het Openbaar Vervoer in de agglomeraties, waarin 
de bevoegdheden van de gemeenten worden ingebracht. 

Deze wet moet uiteraard concordant z i jn met de wet op de bestuurshervorming en 
regelt de adviesorganen van de Minister. Mijns inziens zou dan, onder gelijktijdige 
opheffing van de bestaande overlegorganen, een Raad voor het Openbaar Vervoer 
ingevoerd moeten worden. Een andere mogelijkheid is de Raad voor de Ruimteli jke 
Ordening tegelijk adviesorgaan over Verkeer en Vervoer te laten z i jn ; di t vanwege de 
verwevenheid van de materie. 
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Genoemde wet regelt de subsidie stromen naar de N.S., het streekvervoer en het 
stedelijkvervoer. 
Ten aanzien van de agglomeraties en de bedrijven zijn de bevoegdheden van de Minis
ter van globale aard. Deze bevoegdheden omvatten de vaststelling van het totale voor-
zieningspeil, alsmede de totale opbrengst van de tarieven. 

Tussen de streekvervoerbedrijven en de gemeentelijke bedrijven, zou to t een fusie 
moeten worden gekomen, zodat er per agglomeratie, naast de N.S., één bedrijf werk
zaam is. Dit bedrijf verricht dan vervoerdiensten tegen tarieven, welke door de agglo
meratie zijn vastgesteld. 

Dit laatste impliceert dat de bedrijfsmatige organisatie wordt aangepast aan de be
staande planologische en vervoermatige concentraties. Voor deze gang van zaken is 
meer te zeggen dan voor een aanpak waarbij de kernen van de agglomeratie de hoek
punten van de vervoergebieden per bedrijf z i jn . 

Op deze wijze ontstaat, onder democratische controle van de agglomeratie, een inte
grale presentatie van het Openbaar Vervoer d.m.v. agglomeratietarieven, l i jnen, 
dienstregelingen e.d. Zo kan dan optimaal vorm gegeven worden aan de locale voor
keur zonder dat er geweld wordt gedaan aan het landelijke beleid. 
De wijkorganen krijgen van de agglomeratie, op basis van delegatie, bevoegdheden in 
een aantal wijkgebonden zaken t.a.v. het Openbaar Vervoer. Deze bevoegdheden 
zullen evenwel beperkt van aard blijven zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van klei
nere profielwijzigingen. 

Het eindbeeld, zoals hierboven geschetst, gaat uit van een zo groot mogelijke be
voegdheid op lager niveau zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke eisen van 
centralisatie. Di t wi l zeggen dat de locale autonomie zich beweegt binnen de wette
li jke kaders der ministeriële bevoegdheden. De Rijksregering verkrijgt tevens het 
instrumentarium voor het voeren van het landelijk beleid. Het stedelijkvervoer-
beleid wordt , regionaal gezien, beter gestructureerd. 
De coördinat iegedachte wijs i k , als niet eff iciënt af. 

Voor het publiek in een agglomeratie zijn slechts eenheid in presentatie m.b.t. l i jn -
voering, dienstregeling en tarieven en de mogelijkheid om langs zo kort mogelijke 
l i jnen, n l . via het agglomeratiebestuur, het beleid te beihvloeden en wensen te reali
seren, relevant. 
Bovendien is o.a. met betrekking tot het voorstadsvervoer nog veel afstemming en 
coördinat ie noodzakelijk. 
Dit zal buiten de bevoegdheid van het agglomeratiebestuur vallen, aangezien de ex-
ploitatieve eisen met zich meebrengen dat hier een landelijk bedrijf opereert. 

Essentieel voor bovenstaand model en in principe voor ieder te ontwerpen model 
is, dat er tussen het uitvoerende bedrijf en de subsidiërende macro-beleidsbepalende 
Minister, een openbaar lichaam met een gekozen Raad, publiekrechtelijk geregeld, 
met eigen bevoegdheden op het terrein van de Ruimtelijke Orde en.het Verkeer en 
Vervoer, wordt gesteld. 
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Dat lichaam kan opkomen voor de specifieke belangen van de gebruikers in de be
trokken gebieden. 

Het heeft een staatsrechtelijke, niet privaatrechtelijke, niet-hiërarchische relatie met 
de Minister. De voordelen hiervan zijn in het verleden in de BOV gebleken. 

Een tweede punt, zij het iets minder essentieel, is dat er een scheiding wordt aan
gebracht tussen de beleidsbepalende instanties (Dagelijks Bestuur en Raad van de 
Agglomeratie) enerzijds en de adviserende en uitvoerende instanties (bedri jf en amb
telijke dienst) anderzijds. 

V I I Wegen om dit doel te bereiken: 

Een belangrijke vraag is, zou men een tijdvolgorde kunnen aangeven m.b.t . het te 
bereiken doel. Men zou zich deze als volgt kunnen voorstellen: 
In eerste instantie publiceert de BIZA voorstellen betreffende een bestuurlijke her
indeling. 

In overeenstemming met de voorstellen van de B I Z A vormen de vervoerbedrijven 
en de gemeenten samenwerkingsverbanden in de aldus aangegeven agglomeraties. 
Deze samenwerkingsverbanden per agglomeratie zouden kunnen zi jn: een agglome-
ratieraad en een agglomeratiebedrijf. In de agglomeratieraad hebben zi t t ing, propor
tioneel uit de gemeentebesturen der deelnemende gemeenten gekozen leden met 
minimaal één l id per gemeente. De Raad benoemt een Dagelijks Bestuur. Het agglo
meratiebedrijf zou ondergeschikt zi jn aan de Raad en voorlopig de vorm kunnen 
hebben van een stichting o f N . V . , maar dat is eigenlijk niet relevant. Di t agglomera
tiebedrijf, welke een vervoerkundig onderlegde staf heeft, zal vervoeropdrachten 
geven aan het bestaande streekvervoer. 

Een eerste taak voor dit agglomeratiebedrijf zou zijn het aanbrengen van eenheid in 
presentatie, tarief, dienstregelingen, etc. 
Voorts kan de Minister, die bi j voorkeur aan het hoofd zal staan van een gecombineerd 
Ministerie verantwoordelijk voor zowel Verkeer en Vervoer als Ruimteli jke Orde
ning, jaarlijks budgetten en de stijging van het totale voorzieningenpeil vaststellen. 

Wanneer de wettelijke regeling m.b.t . de agglomeraties van kracht is, kunnen directe 
verkiezingen voor de agglomeratieraad plaatsvinden, kan het binnengemeentelijke 
vervoer door het agglomeratiebedrijf geregeld worden en kunnen simultaan de wi jk -
organen een wettelijke status verkrijgen. 

Ten laatste zou dan een totale fusie c.q. splitsing van de stedelijk vervoerbedrijven 
per regio en de gemeentelijke bedrijven to t één agglomeratiebedrijf, welke in privaat
rechtelijke zin eigendom is van de agglomeraties, kunnen plaatsvinden. 
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De langs hierboven beschreven weg ontstane agglomeraties stellen, binnen de kaders 
van de wet, het beleid vast. Ten aanzien van infrastructurele en planologische zaken 
zullen de agglomeraties een grote invloed hebben. Het agglomeratiebedrijf fungeert 
dan als belangrijkste beleidsvoorbereidende en uitvoerende instantie. 

De Minister geeft aanwijzingen betreffende de totalen per net c.q. regio en hecht zijn 
goedkeuring aan de budgetten en vervoerplannen. 
Differentiatie wordt verzorgd door de agglomeratie. 

Wat betreft de relatie met de N.S. en het grensoverschrijdend streekvervoer is afstem
ming noodzakelijk. 

V I I I Conclusie 

De belangrijkste conclusie, die getrokken moet worden is dat ten aanzien van de inte
gratie door het stedelijke en het streekvervoer snel en effectief actie wordt onder
nomen; de wijze waarop dit gebeurt is waarschijnlijk van minder belang. 

In ieder geval staat vast dat er in de eerste plaats voldaan moet worden aan de eisen 
van een democratische controle langs zo kort mogelijke l i jnen. Mits de regering het 
beleid aangeeft, kan er veel to t stand komen. 

Het openbaar bestuur en het Openbaar Vervoer hebben een grote achterstand in ver
houding to t de planologische ontwikkelingen. Deze achterstand dient op zo kor t 
mogelijke termijn ingehaald te worden. Gezien de uitbreiding van het Openbaar Ver
voer èn de doelmatige aanwending van het bestaande Openbaar Vervoer, alsmede 
van een verbetering van een democratische contröle hierop, is dit dringend nood
zakelijk. 
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E U R O P A R U B R I E K 

door 
Mr J. G. W. Simons 

D E E U R O P E S E V E R V O E R E M T E G R A T I E 
15 februari-15 mei 1979 

Ten Geleide. 

Van de reacties * ) op het eerste artikel van deze hernieuwde Europarubriek mag hier 
niet de opmerking inzake de systematiek onvermeld bli jven. 
De modale aanpak, d.w.z. behandeling per vervoertechniek, zou geen recht doen aan 
het streven van de Europese Commissie om juist door middel van samenhang tussen 
de vervoertechnieken een Europese integratie te bereiken. 
Een andere indeling van de paragrafen zou er dan b i j wijze van voorbeeld als volgt uit
zien: 

— Werking van de vervoermarkt 
a. vervoerprijs en -voorwaarden 
b . toegang to t de markt . 

— Onderlinge aanpassing van de structuren. 
— Havenvraagstukken. 
— Infrastructuur. 

Alhoewel veel voor deze indeling is te zeggen, zal toch om pragmatische redenen de 
gebruikte systematiek worden voortgezet. Het moet immers voor de lezer gemakkelijk 
blijven snel iets te kunnen vinden. 

Daarnaast behoeft deze rubriek niet uitsluitend betrekking te hebben op gebeurtenis
sen in de Europese Gemeenschap. 
Juist bij het vervoergebeuren is het zaak te letten op hetgeen zich ook buiten de Ge-
meenschapsgrenzen afspeelt. Soms kan het ook van belang z i jn om ook zuiver natio
nale gebeurtenissen te vermelden. Zo zal het iedere lezer van deze rubriek interesseren 
dat de heer W. Albers, l i d van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europese 
Parlement, op 7 maart j . l . tijdens een ledenvergadering van het Contactorgaan Neder
lands Vervoer Overleg in een uiteenzetting over "het vervoer in de Parlementen" 
heeft gezegd, dat de behandeling van vervoervraagstukken in het nieuw gekozen Euro
pese Parlement zal worden geihtensiveerd, doordat waarschijnlijk een speciale com
missie van het Parlement voortaan de vervoerzaken zal behartigen. 

*) Rectificatie van bladzijde 107 Tijdschrift 15e jaargang 1979, no. 1. De op het einde van de 
paragraaf "Algemeen" vermelde raadszitting — kort vóór de behandelde periode — vond 
uiteraard plaats op 23 en 24 november 1978. Vermeld was januari. 
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De heer Albers stelde daarbij in het vooruitzicht, dat h i j , indien zijn kandidaatstel
ling voor het Europese Parlement zal worden gehonoreerd, een gooi zal doen naar het 
voorzitterschap van deze commissie om daarmede de in het verre verleden ontstane, 
doch sinds enige jaren verloren gegane traditie, dat een Nederlander het voorzitter
schap voor transportzaken bekleedt, weer in ere te herstellen. 

Hi j sprak tevens de verwachting u i t , dat het nieuwe Europese Parlement niet zal 
schromen om zich achter de resolutie en toelichting van januari j . l . * ) te stellen, 
waarmee desnoods de Raad van Ministers in de beklaagdenbank van het H o f van 
Justitie zal worden gezet wegens nalatigheid in het ontwikkelen van een gemeen
schappelijk vervoerbeleid. 

De heer Albers is verder van mening, dat de nagenoeg complete scheiding van het l id
maatschap van de nationale parlementen en het Europese Parlement ten goede zal 
komen aan de kracht en ontwikkeling van het Europese Parlement en haar invloed op 
de handelingen van de andere instellingen. 
Immers, tot nu toe, waren vele parlementsleden nationaal gebonden aan een be
paalde vervoerfilosofle, die niet in overeenstemming was met de Europese inzichten. 
Door deze binding was het nauwelijks mogelijk de vereiste druk op de nationale ver
tegenwoordigers in de Europese instellingen uit te oefenen, wanneer dit juist nood
zakelijk was. 

Het gekozen parlement zal het niet over zi jn kant kunnen laten gaan, dat aan zijn reso
luties geen aandacht wordt besteed, nu het hierbij niet meer om bevoegdheden gaat, 
die van de nationale parlementen moeten worden verkregen, maar om de uitvoering 
van wat in het verdrag van Rome, waaronder de lid-staten hun handtekening hebben 
gezet, is bepaald. 

Het zal niet eenvoudig bli jken om een doorbraak naar het gemeenschappelijk vervoer
beleid te bereiken, gelet op de sterk uiteenlopende belangen in de verschillende l id
staten. 
De samenhang tussen een voortschrijdende Europese integratie en een gemeenschap
pelijk vervoerbeleid in het kader van een vrije handel en een eerlijke concurrentie is 
dermate groot, dat het één niet zonder het ander denkbaar is. 

Algemeen. 

Op 13 februari diende de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Roy Jenkins, 
bij het Europese Parlement het algemeen verslag over 1978 en programma der werk
zaamheden van de Commissie voor 1979 * * ) i n . 

*) Tijdschrift 15c jaargang 1979, no. 1, bladzijde 103. 
**) 12e Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen, Brussel/ 

Luxemburg, februari 1979. 
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I n het verslag wordt als voornaamste ontwikkeling vermeld, dat een steeds pragmati
sche koers werd gevolgd, d.w.z. oplossingen voor de huidige problemen op vervoer
gebied, in het bijzonder voor het zee- en luchtvervoer. 
Vraagstukken over de verbetering van het vervoer tussen de lid-staten, de noodzaak 
van een communautaire aanpak ten aanzien van de vervoerinfrastructuur met betrek
king tot derde landen, verbetering van de structuur en een grotere operationele vr i j 
heid voor het intercommunautaire vervoer bracht het theoretische dilemma (libera
lisering o f harmonisering) op de achtergrond. 

De onderwerpen, waaraan de Commissie in 1979 bijzondere aandacht w i l besteden 
zi jn*) : 

— het vaststellen van de concrete infrastructuurbehoeften van de Gemeenschap op 
vervoergebied en het voorbereiden van financiële steun door de Gemeenschap; 

— het aanpakken van de meest urgente problemen die zich voordoen in de zee- en 
luchtvaart. 

Infrastructuur. 

De Commissie stelt zich het volgende tot taak: 

— indiening van een memorandum in het eerste halfjaar over de hoofdl i jnen van 
een infrastructuurbeleid; 

— mede op basis van de discussie over dit memorandum wederopneming van het 
voorstel voor een verordening van de Raad over financiële bijstand van de Ge
meenschap aan communautair belangrijke infrastructuurprojecten * * ) en met 
medewerking van het in f ras t ruc tuurcomi té opstelling van een eerste lijst van 
communautair belangrijke projecten in het kader van een Europees infrastruc
tuurschema welke lijst als "handleiding" kan dienen voor de bijdragen uit de 
financieringsbronnen van de Gemeenschap (Europese Investeringsbank, Regio
naal Fonds en de nieuwe communautaire leningsmogelijkheden). 

Zeevervoer. 

De Commissie is voornemens * * * ) : 

— bi j de Raad, indien nodig, voorstellen in te dienen over tegenmaatregelen van de 
lid-staten tegen unfaire handelspraktijken van bepaalde derde landen * * * * ) ; 

*) Aanvullend memorandum bij beginselverklaring 1979, uitgesproken voor het Europese 
Parlement ter gelegenheid van indienen algemeen verslag over 1978 op 13 februari 1979. 

**) P.B. no. C 207 van 2-9-1976. 
***) Taken welke reeds voor de verslagperiode zijn uitgevoerd staan hier niet meer vermeld. 

****) Toepassing van het principebesluit van de Raad van 23-11-1978, Bull. EG 11-78, punt 
2.1.105. 
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— maatregelen te ontwerpen voor de toepassing van de concurrentievoorschriften 
op het zeevervoer (eerste halfjaar). 

Luchtvervoer. 

Bij de uitvoering van het door de Raad in jun i 1978 aangenomen prioriteitsprogram
ma van werkzaamheden * ) , zal de Commissie zich vooral bezighouden met vereen
voudiging van de formaliteiten, het onderzoek van de staatshulp en de uitwisseling 
van bemanningen. 

Voorts mag de Raad van de Commissie in het eerste halfjaar een mededeling verwach
ten over verbetering van de algemene structuur van de burgerluchtvaart en van de 
concurrentiegraad in deze bedrijfstak in de Gemeenschap. 
Aan de hand van de resultaten van het debat over deze mededeling zal de Commissie 
de nodige initiatieven ontplooien. 

Spoor, wegvervoer en binnenvaart. 

De Commissie zal in het eerste halfjaar de Raad een voorstel voorleggen om de in 
1962 ingestelde overlegprocedure * * ) ook toe te passen op de extern gerichte activi
teiten der lid-staten op het gebied van spoor-, auto- en waterwegen. 

In het tweede halfjaar zal de Commissie de volgende voorstellen indienen: 

— een voorstel tot structurele sanering van de markt van het goederenvervoer over 
de binnenwateren; 

— voorstellen ter verhoging van de efficiëncy en de financiële onafhankelijkheid 
van de spoorwegen op basis van de beschikking van de Raad van 20 mei 1975 
***\ . 

— voorstellen tot bevordering van het gecombineerde rail/wegvervoer; 
— voorstellen ter vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de toegang tot de 

markt van het goederenvervoer over de weg en over de binnenwateren * * * * ) , ge
geven de toenemende concurrentie van een aantal Oostbloklanden. 

Op 20 februari kwam de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen bijeen 
in zi jn 566e zitting onder voorzitterschap van de Minister van Vervoer van Frankri jk , 
de heer Le Theule. 
Daarbij zi jn onderwerp van gesprek geweest: 

— de gedragscode voor lijnvaartconferences, zie nader in de paragraaf "Zeevaart"; 

*) Bull. EG 6-1978, punt 2.1.109. 
**) P.B. no. 23 van 3-4-1962. 

***) P.B. no. L 152 van 12-6-1975. 
****) Zie verder bij "Binnenvaart", in dit artikel op pag. 204. 
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— de controleprocedure voor zeeschepen, zoals deze in de resoluties van de inter
nationale Raadgevende Overheidsorganisatie voor de Scheepvaart ( IMCO) is neer
gelegd. Deze discussie zal in een volgende vergadering (op het moment van schrij
ven voorzien voor 24 en 25 j u n i 1979) worden voortgezet; 

— het voorstel voor een richtlijn inzake de beperking van geluidshinder door sub-
sonische luchtvaartuigen, dat is aangehouden, daar de implicaties op juridische, 
industrieel en milieugebied nog nauwgezet moeten worden bekeken; 

— het voorstel voor een r ich t l i jn betreffende de harmonisatie van de wetgeving in
zake rijbewijzen voor motorvoertuigen dat niet met een accoordbevinding kon 
worden afgesloten; 

— tenslotte nam men acte van de verklaring van de Franse delegatie over de veilig
heid op zee, vergezeld van ontwerprichtli jnen betreffende minimumnormen voor 
koopvaardijschepen van de lid-staten; minimumeisen voor de uitoefening van het 
beroep van zeeman en minimumbescherming bi j ontslag van zeelieden. 

A l met al was deze transportraad gespeend van concreet resultaat, met uitzondering 
van de, naar later bleek, beslissende voortgang bi j de discussie over de gedragscode 
voor lijnvaartconferences. 
Desondanks heeft de fungerend voorzitter van de Raad ten overstaan van de Com
missie voor regionaal beleid, ruimtelijke ordening en vervoer van het Europese Par
lement, op 2 en 3 april in vergadering bijeen, gewezen op het belang van de tijdens de 
laatste twee zittingen genomen besluiten * ) . 
De voorzitter van de Raad is van oordeel, dat de Gemeenschap het moeil i jk zal heb
ben om in een nabije toekomst de nationale regelingen inzake gewichten en afmetin
gen van wegvoertuigen te harmoniseren. Een ander onderwerp dat moeilijkheden op
levert is dat betreffende de harmonisatie van de rijbewijzen. 

Het Economisch en Sociaal Comité nam in zi jn zi t t ing van 4 en 5 april 1979 unaniem 
en zonder debat de volgende adviezen over de volgende Commissievoorstellen aan: 

— de wijziging van de verordeningen inzake openbare dienstverplichtingen; 

— de aanbeveling van de Raad inzake de veiligheid van containers; 

— de richtl i jnen over het vervoer van dieren; 

— de actuele problemen op zeescheepvaartgebied (veiligheid, ontwikkelingslanden, 
goedkope vlag en vlagdiscriminatie) (zie hiervoor verder bladzijde 215). 

*) Perscommuniqué van het Europese Parlement van 34-1979. 
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Infrastructuur. 

De Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft op 6 maart 1979 haar zesde 
verslag over de uitgaven voor en het gebruik van de infrastructuur voor het vervoer 
per spoor, over de weg en over de binnenwateren * ) , gebaseerd op verordening (EEG) 
no. 1108/70 * * ) , aan de Raad uitgebracht. 
In dit verslag is al rekening gehouden met de voortgang en de beleidslijnen op het ge
bied van de berekening van de marginale gebruikskosten van de infrastructuur. Er is 
een proces op gang gebracht om, gezien de voortgang van de berekeningen, formele 
wijzigingen in de basisteksten aan te brengen. 

De 9 lid-staten hebben in 1976 in totaal meer dan 27 mil jard Europese Rekeneen-
heden uitgegeven voor de infrastructuur voor de inland-vervoermiddelen, waarvan 
22% voor de spoorwegen, 75% voor de landwegen en 3% voor de waterwegen. 
Investeringsuitgaven vertegenwoordigen één vierde van de totale uitgaven van de 
spoorwegen. Voor de land- en waterwegen is dit op 60% van hun totaal te stellen. 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

Een vraag (no. 710/78) * * * ) van de heer Brosnan betrof het wegvervoer en steun
maatregelen ten behoeve van de infrastructuur. 
Verwijzend naar artikel 80 l id 2 van het EEG-verdrag, waarbij de Europese Commis
sie wordt opgedragen prijzen en voorwaarden voor de mededinging tussen de takken 
van vervoer aan een onderzoek te onderwerpen, rekeninghoudend met een regionaal 
economisch beleid, wordt gevraagd in hoeverre daaraan in het communautaire ver
voerbeleid is voldaan en o f er middelen ter beschikking zijn gesteld, in het bijzonder 
voor de infrastructuur in Ierland. 

Het antwoord van de Europese Commissie bevat een aantal algemene uitspraken. De 
Europese Commissie houdt bi j de bestudering van verzoeken om goedkeuring van de 
door de lid-staten toegekende steuntarieven rekening met het wegvallen van regionale 
verschillen. 
De contingentering en vergunningenvrijstelling voor het goederenvervoer in de grens
zones moet, evenals bepaalde administratieve faciliteiten voor autobuslijnen tussen 
grensgebieden, als zodanig worden gezien. 
Ook de verordening over openbare dienstverplichtingen bevat een regionale norm. 
Zelfs bij infrastructuurprojecten van communautair belang op grond van de beschik
king van de Raad van 20 februari 1978 * * * * ) is naast economische criteria ook de 
regionale invloed mede in het geding. 

*) COM (79) 95 def. 
**) P.B. no. L 130 van 15-6-1970 

***) P.B. no. C 60/4 van 5-3-1979. 
*»**) P.B. no. L 54/16 van 25-2-1978. 
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Ook bi j heffingen bij het gebruik van de wegen zal het i n de toekomst, door "veref
fening" van die heffingen voor een groot gedeelte van het wegennet, mogelijk zi jn 
rekening te houden met de moeilijkheden die sommige regio's eigen z i jn . 
De Europese Commissie brengt ook advies ui t over de verrichtingen van de Europese 
Investeringsbank, met inbegrip van de vervoerinfrastructuur, te rwi j l het Europese 
Fonds voor de Regionale Ontwikkeling ook bijstand voor in aanmerking komende 
infrastructuurprojecten kan toekennen. 

Hierop aansluitend is de vraag (no. 932/78) * ) van de heer R. Johnsten over het infra
structuurfonds van belang. 
De Commissie kon daarop slechts antwoorden, dat in de vergadering van de Raad van 
23 en 24 november 1978 daarover een algemeen debat is gehouden, waarbij het be
lang voor een snelle voortgang in de bestudering van het Commissievoorstel van 5 j u l i 
1976 werd onderstreept. 

Binnenvaart. 

In de schoot van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer wordt in samenspraak 
met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven naarstig gewerkt aan mogelijke maat
regelen op het gebied van de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de 
binnenwateren. 

Schrijver meent te weten, dat daarbij de gedachten uitgaan naar een bepaling dat 
binnenvaartuigen moeten zijn voorzien van een exploitatievergunning o f een vervoer-
vergunning. De exploitatievergunning zou dan worden afgegeven aan eigenaren die 
de nationaliteit van de staat hebben die de regel toepast o f bi j vennootschappen, 
wanneer de zetel zich in bedoelde staat en 75% van de aandelen van de vennoot
schap zich in handen bevindt van de staatsburgers. 
Een exploitatievergunning kan slechts worden verkregen, wanneer een scheeps-
attest, alsmede een certificaat van toegang to t het beroep aanwezig is. 
Ook de geldigheid van de exploitatievergunning zou hieraan worden gekoppeld. 

Bij de maatregelen ten aanzien van het toezicht op de ontwikkeling van de binnen
vloot zou de afgifte van de exploitatievergunning kunnen worden geschorst, als de 
markt van het vervoer over de binnenwateren als gevolg van de vorming van structu
rele overcapaciteit ernstig dreigt te worden — of reeds is — verstoord. 

Voor het bepalen van het evenwicht tussen aanbod en gevraagde vrachtruimte zou 
rekening moeten worden gehouden met de wachttijden, de ontwikkeling van de 
vrachtprijzen per dag voor het vervoer van bepaalde goederen, de ontwikkeling van 
het aanbod via de aanvragen voor exploitatievergunningen, de ontwikkeling van de 
vraag naar scheepsruimte en de uitbreiding en modernisering van het waterwegennet. 

*) P.B. no. C 64 van 8-3-1979. 
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Toelating tot de markt van het vervoer over de binnenwateren geschiedt via een ver-
voervergunning, terwij l voor het verkeer tussen de lid-staten en andere staten een 
vrachtverdelingsovereenkomst zou moeten worden gesloten, die een bil l i jke en 
wederzijdse deelneming van de vloten voor deze staten aan dit verkeer mogelijk 
maakt. 

Uiteraard zou de regeling ook in Zwitserland moeten worden toegepast, terwij l voor 
de functionering een orgaan met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moet wor
den opgericht. 

Tijdens de zit t ing van het Europese Parlement in de week van 12 februari 1979 heeft, 
naar aanleiding van een mondelinge vraag van de heer De Freitas betreffende de bin-
nenvaartinfrastructuur, de Europese Commissie gesteld, dat de verdeling van de 
goederen over de verschillende transporttechnieken aan het mechanisme van de 
markt moet worden overgelaten. Bevoordeling van de ene vervoertechniek boven de 
andere kan derhalve niet in aanmerking komen. De Commissie bereidt een aantal 
voorstellen voor om de binnenvaartinfrastructuur aan de verlangens van de gebrui
kers aan te passen. Het belang daarvan ligt voor de hand wanneer men rekening 
houdt met de lage transportkosten, het milieuvriendelijke en weinig energieverslin
dende van deze vervoertechniek ten opzichte van andere. 

In de plenaire zitt ing van het Europese Parlement in de week van 7 mei is een rapport 
van de heer Füchs aanvaard, waarin wordt aangedrongen op het snel nemen van maat
regelen om de binnenvaart weer gezond te maken. 

De binnenvaart wordt sedert jaren met grote problemen geconfronteerd, zowel het 
verkeer als het personeel zijn verminderd, terwij l een prijzenval de rentabiliteit heeft 
aangetast. 

Het Parlement vraagt dan ook een adequate capaciteitspolitiek, maatregelen op het 
gebied van de beroepsvorming, communautaire steun voor de modernisering van de 
vloot en een door de Europese Commissie voorgezeten overlegorgaan, waarbij met 
name het overleg met Zwitserland en Oostenrijk als zeer belangrijk wordt omschreven. 

Overigens liet de Centrale Rijnvaartcommissie in haar voorjaarszitting begin mei een 
ander geluid horen voor wat betreft de toestand van de Rijnvaart in 1978. De toe
name van het Rijnverkeer met 2,9% , waaraan de Nederlandse sector met een terug
gang van 4,5% niet heeft meegewerkt, is in tegenspraak met de hierboven vermelde 
constatering van het Europese Parlement. In de tankvaart werd in 1978 een groei 
van 9,8% geconstateerd, waarbij overigens wel moet worden aangetekend, dat voor 
1979 een voortzetting van dit groeipercentage niet werd voorzien. 

Desondanks heeft de Centrale Rijnvaartcommissie zijn economisch comité toch belast 
om het onderzoek naar saneringsmaatregelen voort te zetten, omdat zij verwacht dat 
het in 1978 geconstateerde evenwicht tussen vraag naar en aanbod van goederen in de 
droge Rijnvaartmarkt — waardoor het vrachtenniveau zich heeft verbeterd — slechts 
van voorbijgaande aard zal z i jn . 
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Vermeldenswaard, ook voor deze rubriek, is, dat u i t deze vergadering van de Centrale 
Rijnvaartcommissie de strijd b l i j k t , die zich afspeelt tussen de Europese Gemeen
schappen en de behoedster van het uniforme Rijnvaart regiem. 
I n de discussie over belastingmaatregelen op de Ri jn tekende zich een grote mate van 
overeenstemming af tussen de diensten van de Europese Commissie en de Centrale 
Rijnvaartcommissie ten aanzien van het handhaven van de belastingvrijdom voor de 
dieselolie. Op het punt van de vrije boordproviandering moeten nog de nodige studies 
worden ondernomen. 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

Een tweetal vragen van de heer Albers (no. 1978/78) * ) betreffende de oplegregeling 
in de binnenvaart en vraag (no. 1077/78) * * ) betreffende het aandeel van de DDR-
schepen in de binnenvaart van de EEG, deden de Europese Commissie antwoorden, 
dat het aan de betrokken binnenvaartondernemingen, die deel uitmaakten van de in 
1975 opgerichte internationale tankconventie, ligt o f het wenselijk is dat deze con
ventie, welke een vrijwillige oplegregeling voor de tankvaart inhield, moet worden 
voortgezet. 

Ook stelt de Commissie, dat zij al t i jd voorstandster is geweest van nationale sloop-
regelingen voor verouderd materiaal, zoals die zi jn o f worden uitgevoerd in België, 
Duitsland, Frankri jk en Nederland. De mogelijkheden van een aanvullende actie op 
gemeenschapsniveau worden bestudeerd. Een t i jdel i jke stillegregeling zou na een der
gelijk saneringsproces volledig to t zi jn recht komen. Overigens wordt het ontwerp-
accoord over de instelling van een Europees Oplegfonds door de ontbinding van de 
tankvaartconventie niet geraakt. 

De tweede vraag van de heer Albers kon aan de Commissie slechts het voornemen 
ontlokken om een onderzoek in te stellen naar de deelname van DDR-schepen aan 
het Noord-Zuid-vervoer en het internationale vrachtvervoer binnen de EEG. 

De sociale voorschriften in de binnenvaart waren onderwerp van een vraag (no. 
709/78) * * * ) van de heer Füchs aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 

In het antwoord deelt de Commissie mede, dat b i j de Raad binnenkort een wijziging 
van het voorstel voor een verordening van de Raad to t harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het vervoer over de binnenwateren * * * * ) , waarin 
rekening wordt gehouden met de adviezen van het Europese Parlement, zal worden 
ingediend. 

*) P.B. no. C 113/27 van 7-5-1979. 
**) P.B. no. C 85/23 van 2-4-1979. 

***) P.B. no. C 57/8 van 2-3-1979. 
****) P.B. no. C 259/2 van 12-11-1975. 
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De in de verschillende lid-staten ondernomen sloopacties steunen op een aanbeveling 
van de Commissie van 31 ju l i 1968, betreffende de structurele sanering van de markt 
van goederen over de binnenwateren waarin reeds is verzocht de sloopacties te koppe
len aan duidelijk omschreven maatregelen voor de getroffen werknemers en in het b i j 
zonder voor herscholing en omschakeling, met bijstand uit het Europees Sociaal 
Fonds, te zorgen. 

Indien een communautaire sloopmaatregel, waarop nu wordt gestudeerd, vorm gaat 
krijgen, zullen de belangen van de betrokken werknemers eveneens in het geheel wor
den meegenomen. 

Wegvervoer. 

In het publicatieblad staat de gecodificeerde versie van de verordening (EEG 543/69) 
van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van so
ciale aard voor het vervoer * ) . 

Ter herinnering; het betreft hier de verordening en de daarop volgende wijzigingen, 
die de regels bevatten omtrent de bemanning, reistijden, rusttijden, verbod van be
paalde soorten beloningen, afwijkingen, controle en sancties. 

Op 26 april 1979 heeft de Europese Commissie bij de Raad een beschikking * * ) , die 
bepaalde elementen van het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie om 
tussen bepaalde derde landen en de Europese Gemeenschap een verdrag af te sluiten 
over het reizigersvervoer per autobus, ingediend. Het betreft hier de vrije toegang van 
lege autobussen om reizigers ter plaatse op te nemen. 

De Engelse regering heeft, zij het "onder protest" besloten het gebruik van de tacho
graaf (de werktijdenschrijver) op alle vrachtwagens en autobussen verplicht te stellen. 
Hiermede geeft de Britse regering uitvoering aan de beschikking van het Europese 
H o f van 7 februari 1979. 
Het H o f had immers geconcludeerd, dat Engeland inbreuk op het EEG-verdrag had 
gepleegd, omdat zij het gebruik van dit registratiemiddel slechts facultatief had ge
steld. Vanaf 1 januari 1976, juncto het toetredingsverdrag van 1 januari 1978, be
stond deze verplichting uit de gemeenschapsverordening 1463/70 ook voor Engeland. 

Het Europese Parlement heeft aan de hand van een verslag van de heer Albers advies 
* * * ) uitgebracht aan de Raad over een verordeningsvoorstel betreffende de aanpas
sing van de capaciteit van het beroepsgoederenvervoer over de weg tussen de l id
staten * * * * ) . 

*) P.B. no. C 73/1 van 17-3-1979. 
**) COM (79) 216 def. 

***) P.B. no. C 67/49 van 12-3-1979. 
****) P.B.no.C 247/6 van 18-10-1978. 
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Het voorstel houdt een viertal onderwerpen in , namelijk: 
1. vaststelling van de bilaterale contingenten op grond van communautaire normen; 
2. invoering van een gemeenschappelijke arbitrageprocedure ter oplossing van moei

lijkheden die zich tijdens de bilaterale besprekingen kunnen voordoen; 
3. afschaffing van alle belemmeringen voor de doorvoer; 
4. onderhandelingen met het oog op het sluiten van overeenkomsten met derde 

landen. 

Het advies van het Europese Parlement komt er op neer, dat, nu de Raad de afschaf
fing van bilaterale vervoervergunningen systematisch heeft gedwarsboomd en de di
verse adviezen betreffende de vaststelling van de communautaire contingenten door 
de Raad zijn genegeerd, het uitwerken van alternatieve oplossingen zeer is aan te be
velen. Het Parlement voegt aan het voorstel toe, dat naast het afstemmen van het aan
bod aan de vraag ook de naleving van de communautaire sociale en veiligheidsvoor
schriften als norm dient te worden gehanteerd. 

Daarnaast heeft het Europese Parlement advies * ) uitgebracht inzake het voorstel van 
de Europese Commissie aan de Raad voor een Verordening to t wijziging van verorde
ning no. 3164/76, betreffende het communautair contingent van het goederenvervoer 
over de weg van de lid-staten * * ) . 
De in deze verordening voorgestelde maatregel om communautaire vervoervergunnin
gen van korte duur (d.w.z. 10 dagen) in te voeren, wordt door het Parlement toege
juicht , omdat zij het dubbele voordeel biedt van enerzijds in occasionele vervoer-
behoefte met een urgent karakter te kunnen voorzien en anderzijds te kunnen b i j 
dragen tot de inschakeling van nieuwe vervoerondernemingen in het grensoverschrij
dende vervoer binnen de Gemeenschappen. 

Volledigheidshalve zij nog vermeld, dat in de plenaire vergadering van het Parlement 
in de week van 23 april 1979 een advies is goedgekeurd om het grensoverschrijdende 
eigen vervoer binnen de Gemeenschap vri j te stellen van vergunningen en contingen
ten met het uitdrukkeli jke beding, dat maatregelen moeten worden getroffen om ver
kapt eigen vervoer tegen te gaan. 
Voor het desbetreffend commissievoorstel zij verwezen naar het vorige nummer * * * ) . 

Ook beantwoordde de Raad een mondelinge vraag van de heer Seefeld over de har
monisatie van de verkeerswetgeving. 
In de beantwoording werd gesteld, dat iedere discriminatie op grond van de nationali
teit verboden is. Desondanks b l i j f t er een moeilijkheid bi j de uitvoering van een straf
bepaling die een andere lid-staat heeft genomen, terwi j l ook een harmonisatie van de 
hoogte van de straf slechts door wederzijdse informatie kan worden gezocht. 

*) P.B. no. C 67/51 van 12-3-1979. 
**) P.B. no. C 309/3 van 28-12-1978. 

***) Zie pagina 109 15e jaargang 1979 no. 1. 
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Overigens hebben 7 lid-staten de desbetreffende Europese conventie geratificeerd. 

In het publicatieblad * ) verscheen een aantal adviezen van het Economisch en Sociaal 
Comi té , welke adviezen op respectievelijk 18 en 19 oktober 1978 en 29 en 30 no
vember 1978 zijn aangenomen. 
Het betrof hier de wijziging van het communautair contingent, waarbij het comité in
stemde met het voorstel van de Commissie echter met voorbehoud ten aanzien van de 
voorgestelde wijze van verdeling van de communautaire contingenten. De voorwaarde 
voor het gebruik in 1976, waarop de Commissie zich bij het onderhavige voorstel 
heeft gebaseerd, liep immers per lid-staat uiteen (d.w.z. multilateraal verkeer o f niet). 
Bij het advies van het comité is een verworpen minderheidsstandpunt gepubliceerd, 
dat juist de verouderde statistische gegevens aangrijpt om met het voorstel van de 
Commissie niet in te stemmen. 
Een tweede advies heeft betrekking op een beschikking van de Raad inzake de aan
vaarding door de Gemeenschap van de (herziene) resolutie no. 119 van de Economi
sche Commissie voor Europa betreffende de eenmaking van de voor het internatio
nale goederenvervoer over de weg gebruikte formulieren * * ) . 

Di t advies luidt instemmend, onder meer overwegende dat de eenmaking het interna
tionale goederenvervoer over de weg zal vergemakkelijken. 
Een derde gepubliceerd advies heeft betrekking op een voorstel voor een r icht l i jn van 
de Raad inzake het gecombineerd rail/wegvervoer van goederen tussen de lid-staten 

Het comité stemt met het voorstel i n , voor zover het de verlening van een permanent 
karakter aan de bestaande regeling betreft . 
Z i j doet dat niet wat betreft de uitbreiding van de vrijstelling van iedere contingen-
terings- en vergunningenstelsel voor internationale en nationale trajecten. Daardoor 
zouden nationale voorschriften inzake de toegang tot de markt kunnen worden ont
doken, terwij l de maatregel ook indruist tegen het beginsel van het verbod van cabo
tage. Wel kan het comité weer meegaan met uitbreiding van de voorschriften to t het 
gecombineerd rail/wegvervoer van containers inclusief de wissellaadbaak. 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

Een schriftelijke vraag (no. 716/78) * * * * ) heeft betrekking op het onderwerp "de 
multinationale oplossing voor het Europees vervoerprobleem". 
De vragensteller spitst zijn vraag toe naar aanleiding van Oostenrijkse uitlatingen in
zake de wegenbelasting. 

*) P.B. no. C 105/4 e.v. van 26-4-1979. 
**) P.B. no. C 237/3 van 7-10-1978. 

***) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 15e jaargang 1979 no. 1 bladzijde 109. 
****) P.B. no. C 57/11 van 2-3-1979. 
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De Europese Commissie b l i j f t , zo stelt zij in haar antwoord, zoeken naar initiatieven 
om to t bevredigende oplossingen te komen, zowel in CEMT-verband als bi j de Econo
mische Commissie voor Europa (ECE) te Genève. 

Een op een bi l l i jke grondslag gebaseerde toerekening van de infrastructurele kosten 
zal een oplossing kunnen brengen, reden waarom wordt betreurd, dat het r ichtl i jnen-
voorstel betreffende de belasting op bedrijfsvoertuigen nog steeds niet door de Raad 
is goedgekeurd. 

Tenslotte is vermeldenswaard een schriftelijke vraag (no. 885/78) * ) van de heer Fi tch 
aan de Europese Commissie betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid, waarin 
om cijfermateriaal omtrent de belastingen geheven op personen- en vrachtwagens, 
wordt verzocht. 

In haar antwoord stelt de Commissie, dat een algemeen geldende en eenvoudige ver
gelijking van de belasting van motorvoertuigen onmogelijk is, omdat de lid-staten uit
gaan van verschillende grondslagen. 

Bij het gegeven staatje van een 2-assige vrachtwagen van 16 ton b l i j k t , dat aan totaal 
geheven belasting Duitsland met bijna 4.000 rekeneenheden ver voor Denemarken, 
Frankrijk en het Verenigd Koninkr i jk met ± 2 . 5 0 0 l igt . In Nederland komt het totaal 
op 1.750 rekeneenheden. 

De verschillen tussen de nationale belastingen op particuliere auto's vormen, volgens 
de Commissie, geen belangrijke hindernis voor de verwezenlijking van de doelstellin
gen van het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 

Spoorwegen. 

De Europese Commissie heeft een rapport * * ) uitgebracht betreffende de maat
regelen die zouden kunnen worden genomen en de na te streven doelstellingen op 
langere termijn inzake de gedeeltelijke o f gehele integratie van de spoorwegonder
nemingen in het kader van de Gemeenschap. 

Di t rapport vloeit voort uit artikel 11 paragraaf 2 van de beschikking van de Raad 
van 20 mei 1975, welke beschikking betrekking heeft op de gezondmaking van de 
spoorwegondernemingen * * * ) . 

In de schoot van de Europese Commissie was daarvoor de keuze nodig tussen het 
streven naar een totale integratie, d.w.z. een Europese Spoorwegmaatschappij o f een 
integratie op deelgebieden. Dit laatste heeft zij gekozen. 

*) P.B. no. C 79/6 van 26-3-1979. 
**) COM (79) 205 def. van 204-1979. 

***) P.B. no. L 152 van 12-6-1975. 
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Met een dergelijke integratie zullen de twee doelstellingen die op lange termijn wor
den nagestreefd, te weten een communautair vervoersysteem, waarin de spoorwegen 
hun rol volledig meespelen, en een blijvende gezondmaking van de toestand van de 
spoorwegen, het beste zijn gediend. 

De integratie zal dan ook op die gebieden moeten plaatsvinden die hieraan de groot
ste bijdrage leveren. 
Een actieprogramma bevat de volgende punten: 

— op korte en middellange termijn het introduceren van nieuwe categorieën ver
voer in de Europa-pool; 

— inkomstenpools bij de directe internationale tarieven; 
— een studie op 3 specifieke gebieden van vervoer op langere te rmi jn , in samen

werking met de UIC (Union Internationale des Chemins de Fer); 
— studies op het gebied van de commercië le , politieke en exploitatie-infrastructuur; 
— studie op het gebied van onderzoek en ontwikkeling, zoals het reizigersvervoer 

tussen de steden met name de TEE-treinen; het gecombineerde rail/wegvervoer 
welke eventueel kan uitmonden in het oprichten van een internationale maat
schappij rail/wegvervoer; en tenslotte een studie gericht op het vervoer van nieu
we personenauto's. 

Op het gebied van de infrastructuur gaat men de infrastructuurkosten meten, die op 
langere termijn voor het passagiers- en goederenvervoer nodig z i jn , alsmede een apart 
spoorwegnet voor vrachtvervoer. Ook zal het gebruik van de bestaande infrastructuur
capaciteit worden bekeken. 

Vervolgens zullen de methoden en middelen worden onderzocht, waarmede het be
lang van grote infrastructuurprojecten kunnen worden bepaald. Hierbij zullen de di
verse mogelijkheden van een Kanaaltunnel in de beschouwingen worden betrokken. 

Tenslotte zal een studie worden ondernomen om bepaalde juridische problemen die 
de integratie tegenhouden, te bestuderen, alsmede de bestaande problemen, die voort
vloeien uit de overdracht van activiteiten naar internationale organisaties, te rwi j l ook 
de mogelijkheden worden bekeken van deelneming door de spoorwegen van niet l id 
staten aan deze integratie. 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

De heer Calewaert heeft met een vraag (no. 453/78) * ) de Europese Commissie nader 
aan de tand gevoeld over de zeehavens en spoorwegtarieven. 
Niet geheel tevreden met het antwoord op een desbetreffende vraag van 1977 * * ) 
worden de zeehaventarieven van de Deutsche Bundesbahn en het Europese tarief 
voor het vervoer van grote containers wederom in het daglicht gesteld. 

*) P.B. no. C 113/2 van 7-5-1979. 
**) P.B. no. C 297/4 van 11-12-1978. 
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De Commissie deelt mede, dat bedoelde containertarieven niet i n strijd z i jn met ar
t ikel 80 van het EEG-verdrag, omdat bedoelde tarieven zi jn ingevoerd in het eigen 
commercieel belang van de 22 spoorwegondernemingen. Daar zij voor alle verladers 
en alle transporten en op alle verbindingen gelden is het tarief algemeen van toepas
sing. Er kan dus niet worden gesproken van een tarief "opgelegd" en ten behoeve van 
bepaalde " indus t r i eën" . 

Voor wat betreft de Duitse zeehaventarieven heeft de Europese Commissie reeds eer
der geantwoord * ) . 

Met een andere schriftelijke vraag (no. 5/79 * * ) vervolgt de heer Calewaert zi jn in
formatiepogingen bi j de Europese Commissie. Een paginavullende vraag over het op
nieuw in gebruik nemen van de spoorweg Antwerpen-Münchengladbach , de zgn. 
IJzeren Ri jn , kri jgt een tweeregelig antwoord: grondig onderzoek wordt ingesteld, 
bevindingen zullen zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. 

De vraag zelve beschrijft omstandig de huidige en toekomstige gebruiksmogelijk
heden van de reeds 100-jarige spoorlijn, zowel wat het vervoer zelve betreft , alsook 
de industriële ontwikkelingsmogelijkheden van de verschillende regio's die door de 
spoorlijn worden gediend. 
Deze vraag ontlokte overigens ook in Nederland een parlementaire vraag ui t * * * ) . 

De heer Fi tch betrekt het eerste gedeelte * * * * ) van zijn vraag (no. 885/78) * * * * * ) 
betreffende het gemeenschappelijk vervoerbeleid op de financiële overheidssteun, 
die de nationale spoorwegondernemingen in de loop van de jaren hebben ontvangen. 

De Commissie geeft een overzicht van de financiële bijstand op grond van drie ver
ordeningen, welke op dit terrein door de Raad zi jn vastgesteld (openbare dienstver
plichtingen, normalisatie van de rekeningstelsels van de spoorwegondernemingen, 
steunmaatregelen voor spoorwegondernemingen bi j wijze van overgangsmaatregel). 

Daarbij b l i j k t , dat de Bondsrepubliek Duitsland, uitgedrukt in rekeneenheden, met 
3.090 rekeneenheden ( in het publicatieblad staat abusievelijk 309) * * * * * * ) a i s 

eerste, terwij l Frankri jk als tweede met 1.716 rekeneenheden komt ( in het publica
tieblad staat abusievelijk 172 vermeld) * * * * * * ) . Nederland komt op 524 reken
eenheden, hetgeen de helf t is van de Belgische spoorwegen. 

*) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979 no. 1 bladzijde 112. 
**) P.B. no. C 113/32 van 7-5-1979. 

***) Handelingen, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Zitting 1978/1979, Vragen, 
bladzijde 2 van 4-5-1979. 

****) Zie voor het tweede gedeelte van de vraag bij "Wegvervoer" van dit artikel. 
*****) P.B. no. C 79/6 van 26-3-1979. 

Revue de la Navigation van 10-5-1979. 
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Schriftelijke vraag (no 795/78) *) van de heer Brosnan betreft de Ierse spoorwegen, 
met name het verschil van spoorbreedte met de andere lid-staten, hetgeen de kost
prijs van de Ierse export in negatieve zin beihvloedt. 

De Europese Commissie laat evenwel weten dat de grote spoorbreedte niet onover
komeli jk is, indien het zeer eff iciënte Spaanse systeem van verwisselbare assen wordt 
toegepast. Daarenboven is het bestaande alternatief, namelijk het gebruik van iso-
containers zeer doeltreffend. 

De Commissie is gaarne bereid om mee te werken aan een onderzoek, dat overigens 
ruimer zal moeten worden opgezet dan louter de infrastructuur. Overleg met de Ierse 
regering is dan wel geboden. 

Zeevaart. 

De lid-staten van de Europese Economische Gemeenschap hebben via een A-punt 
procedure op de Raadszitting van Ministers van Buitenlandse Zaken van 8 mei 1979 
een accoord bereikt over de toepassing van de gedragscode voor lijnvaartconferences 
in de zeescheepvaart. 

Di t accoord, dat is gebaseerd op een oorspronkelijk voorstel van de Europese Com
missie waarover vier jaar is onderhandeld, maakt het de lid-staten nu mogelijk deze 
V.N.-gedragscode te ratificeren met inachtneming van de verplichtingen onder het 
EEG-verdrag. 

De V.N.-gedragscode, een conventie die op 7 april 1974 in Genève to t stand kwam, 
omvat in grote grote lijnen 4 elementen: 

1. Een regeling voor de toelating van scheepvaartlijnen tot conferences (samen
werkingsverbanden van lijndienstmaatschappijen); 

2. De verdeling van lading die wordt vervoerd tussen twee landen over de scheep
vaartmaatschappijen van die landen, volgens de zgn. 4040-20-regeling; 

3. Spelregels voor de betrekkingen tussen conferences en verladers; 

4 . Een regeling voor de beslechting van geschillen, die kunnen voortvloeien ui t de 
toepassing van de codebepalingen. 

De Europese Commissie kwam met een voorstel om binnen de EEG te bezien, in 
hoeverre de gedragscode en het EEG-verdrag strijdig zi jn en o f een regeling zou kun
nen worden uitgewerkt om het de lid-staten mogelijk te maken de code te ratificeren 
met inachtneming van de verplichtingen onder het EEG-verdrag. 

*) P.B. no. C 45/26 van 19-2-1979. 
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De desbetreffende EEG-verordening * ) waarmee de lid-staten hun instemming heb
ben betuigd, omvat de volgende punten: 

a. Elke lid-staat zal erop toezien, dat scheepvaartondernemingen uit andere l i d 
staten, gevestigd op haar grondgebied, een gelijke behandeling krijgen als de op 
eigen grondgebied gevestigde ondernemingen. Toelating to t de conferences zal, 
zoals gebruikelijk, door de commerciële partijen worden uitgemaakt. 

b. Bij conference-vervoer tussen de EEG en, met name, ontwikkelingslanden zal 
de 4040-20-formule zodanig worden toegepast dat het aandeel dat toevalt aan 
EEG-lijnen in een gemeenschappelijk fonds zal worden ondergebracht. Via 
commerciële weg onder de betrokken EEG-scheepvaartlijnen zal dit worden 
herverdeeld. 

c. In het conference-vervoer tussen de EEG en ontwikkelingslanden kunnen rede
rijen uit andere landen, die ook l id zi jn van de Organisatie voor Europese 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), deelnemen aan de herverdeling bin
nen de EEG. Dit echter op voorwaarde dat aan EEG-lijnen in het verkeer van 
de betreffende OESO-landen een zelfde behandeling wordt toegekend. 

d. Ladingsverdelingsbepalingen uit de code worden niet toegepast in het confe
rence-vervoer tussen de EEG-lid-staten onderling en op basis van wederkerig
heid tussen lid-staten en andere OESO-landen. Hierbij is bepaald, dat de rechten 
die de ontwikkelingslanden aan de code kunnen ontlenen niet zullen worden 
aangetast. 

e. Artikelen uit de code, die betrekking hebben op stemprocedures binnen con
ferences en op de verhoging van vrachttarieven mogen niet worden toegepast 
in het conference-vervoer tussen de EEG en de overige OESO-landen, die partij 
zijn bi j de code. 

De EEG-lid-staten hebben zich bi j de ondertekening van deze verordening verplicht 
b i j ratificatie van de code een officiële reserve te maken ten aanzien van boven
genoemde punten. 

Met het tot stand komen van deze verordening is de basis gelegd voor de verdere uit
bouw van een Europees scheepvaartbeleid. Het beste bewijs voor deze ui tbouw is te 
vinden in de laatste overweging van deze verordening. Z i j lu id t : 

"Overwegende dat wordt erkend dat conferences een stabiliserende werking hebben 
welke een waarborg vormt voor betrouwbare dienstverlening aan verladers, maar dat 
dient te worden voorkomen dat de mededingingsregels van het EEG-Verdrag even
tueel door de conference-overeenkomsten worden overtreden; dat de Commissie b i j 
gevolg bi j de Raad een voorstel zal indienen voor een verordening betreffende de 
toepassing van de mededingingsregels van het EEG-Verdrag op het zeevervoer". 

*) P.B. no. L 121/1 van 17-5-1979. 
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Overigens heeft de Raad ook door opneming van desbetreffende verklaringen in de 
notulen van de Raadszitting de criteria vastgelegd, waaronder de lid-staten de lading 
afkomstig uit de EEG zullen verdelen, natuurli jk zonder dat deze criteria verstoringen 
in het functioneren van de zeevaartdiensten bewerkstelligen. 

Een andere verklaring behelst dat de 9 lid-staten en de Europese Commissie in 
OESO-verband pogen de andere leden van de OESO ertoe te brengen gelijkwaardige 
oplossingen te vinden. 

Een derde verklaring brengt het voornemen onder woorden om de toetreding van de 
EEG als zodanig tot de gedragscodeovereenkomst mogelijk te maken. Vervolgens 
wordt de Europese Commissie verzocht voorstellen te doen betreffende herziening 
van bepaalde regels van de gedragscode. Tenslotte moge niet onvermeld blijven, dat 
Italië zich de vrijheid heeft voorbehouden om op het gebied van de zeevaartpolitiek 
ten aanzien van landen die geen partij zi jn bi j de gedragscode zelfstandig te handelen, 
dit uiteraard in overeenstemming met het Verdrag van Rome en de daaruit voort
vloeiende bepalingen. Het Verenigd Koninkr i jk heeft laten weten dat haar toetreding 
tot de gedragscode afhankelijk is van het besluit van het nationale parlement. 

Ook het Economisch en Sociaal Comité heeft zich in de afgelopen periode over de 
zeevaartpolitiek gebogen. Met overgrote meerderheid heeft zij een advies aangenomen 
over de actuele problemen van een gemeenschappelijke zeevaartpolitiek in het b i j 
zonder betreffende de veiligheid op zee, de ontwikkeling van de ro l van de ontwikke
lingslanden op zeevaartgebied, de ontwikkeling met betrekking tot de goedkope vlag-
landen en de discriminatie ten opzichte van bepaalde vlaggen. 

Rapporteur was de heer Rouzier, die dit initiatief-advies van het comité heeft voor
bereid. Twee hoofddoelstellingen worden daarin nagestreefd, te weten: 

a. met alle middelen de hoogste graad van veiligheid voor mensen, omgeving en 
materiaal bereiken; 

b. zich te weer stellen tegen de dreiging van concurrentieverstoringen die uiteinde
l i jk ten koste gaan van de rederijen in de Gemeenschap. 

Het comité stelt hierbij voor dat de Gemeenschap via een verordening al die maat
regelen neemt om de wereldwijde overeenkomsten en aanbevelingen te ratificeren, 
opdat op schepen komende uit de Gemeenschap de sociale voorwaarden van zee
lieden worden toegepast. 

Daarnaast moeten er ook de nodige controle-instrumenten worden opgebouwd, zoals 
een verbod tot toegang to t de EEG-havens. Daarnaast zouden ook kwaliteitseisen over 
en wederzijdse erkenning van de officiers- en bemanningspapieren, alsmede de be
taling en andere vergoedingen voor de bemanning onder de hoede van een Gemeen
schapsinstantie kunnen worden gesteld. 
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In het publicatieblad van april zi jn ook een tweetal adviezen van het Economisch en 
Sociaal Comité gepubliceerd, welke respectievelijk betrekking hebben op beschikking 
van de Raad over de handhaving van de normen aan boord van koopvaardijschepen * ) , 
waarbij het comité accoord gaat met het voorstel van de Europese Commissie * * ) en 
een advies over een ontwerp-beschikking van de Raad over bepaalde activiteiten van 
derde landen op het gebied van vervoer over zee wijzigende de beschikking 78/774/ 
EEG * * * ) . 

De Raad heeft het advies overgenomen. De beschikking staat reeds vermeld in het 
vorige nummer * * * * ) . 

Het Europese Parlement heeft in haar eerste mei-zitting een verslag over de betrek
kingen tussen de EEG en Comecon-landen op het gebied van de zeescheepvaart ge
accepteerd. 

In de b i j het verslag van de heer Jung aangenomen resolutie komt to t u i tdrukking, 
dat het Parlement verheugd is over de invoering van een informatiesysteem over de 
activiteiten van de koopvaardijvloten van derde landen, waarvan gedragingen na
delig kunnen zijn voor een gezonde mededinging, doch erop wijs t , dat observatie 
alleen geen uitkomst kan bieden. De bestaande raadplegingsprocedure, alsmede het 
uitdragen van het gemeenschappelijk zeevaartbeleid naar buiten toe, moeten ogen
bl ikkel i jk hanteerbaar worden gemaakt, opdat kan worden gereageerd, wanneer de 
indruk, dat er grove discriminatie plaatsvindt, zou worden bevestigd. Een scheep-
vaartbeleid naar buiten toe is slechts geloofwaardig en op de lange termijn door te 
voeren indien ook het interne scheepvaartbeleid aan bepaalde minimumvoorwaarden 
voldoet. 

Het Parlement roept dan ook de Europese Commissie op in de nu lopende 2-jarige 
observatieperiode al voorstellen in te dienen. In de toelichting bi j het verslag wordt 
diep ingegaan op de methoden die de landen met staatshandel op het gebied van het 
vervoerwezen toepassen. Vooral het gebrek aan wederkerigheid voor de westelijke 
transporteurs in deze landen wordt gelaakt. 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

Op de schriftelijke vraag (no. 1091/78) * * * * * ) van de heer Jung aan de Europese 
Commissie wordt in het antwoord herinnerd aan het voorstel omtrent de gedrags
code voor lijnvaartconferences van eind 1977 en gesteld, dat de besprekingen bin
nen de Raad goed zijn gevorderd. 

*) P.B. no. C 105/6 van 264-1979. 
**) P.B. no. C 176/8 van 25-7-1978. 

***) P.B. no. C 259/6 en 7 van 1-11-1978. 
****) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 15e jaargang 1979 no. 1 bladzijde 113. 

*****) P.B. no. C 118/4 van 11-5-1979. 
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De Commissie heeft goede hoop dat overeenstemming zal zijn bereikt voor de vijfde 
UNCTAD-conferentie. Di t laatste is dan ook bewaarheid geworden. 

Tenslotte vroeg de heer Eberhard met zijn vraag (no. 1010/78) * ) aan de Raad, o f 
deze overweegt, ter voorkoming van concurrentievervalsing, Griekenland te ver
zoeken het aantal schepen van zijn handelsvloot dat onder goedkope vlag vaart te 
reduceren. De Raad antwoordde, dat het vervoer over zee en het recht van vestiging 
nog niet zijn behandeld in het kader van de onderhandelingen. Overigens bestaat er 
overeenstemming over, dat Griekenland vanaf de toetreding de maatrgelen overneemt 
die op die datum het "acquis communautaire" uitmaken, met inbegrip van de com
munautaire voorschriften op het gebied waarover de vraag is gesteld en dan uiteraard 
voor zover zij z i jn aangenomen. 

Luchtvaart. 

In de vergadering van 27/28 maart van de Commissie van de Regionale Politiek, 
Ruimtelijke Ordening en Vervoer van het Europese Parlement is gesproken over de 
concurrentiebeperkingen op het gebied van de luchtvaart. 

De rapporteur, de heer Corrie, heeft bijzonder duidelijk gesteld, dat het huidige 
tarievenstelsel niet goed functioneert. Naar zijn mening moet er een basisprijs per 
kilometer per passagier worden afgesproken met toeslagen voor reizigers die bij
zondere diensten willen. 

Rond bovengenoemde datum heeft deze Commissie ook een openbare hearing ge
houden over een doelmatige controle van het luchtverkeer. Het desbetreffende 
verslag van de heer Noë heeft het Europese Parlement in haar plenaire vergadering 
in de week van 7 mei goedgekeurd. Daarbij kwam tot uit ing dat uit de hearing 3 
conclusies zijn getrokken: 
noodzakelijkheid tot verbetering van de bedrijfvoering van de luch tcon t ró le ; er moet 
een stevige band tussen de lid-staten worden gesmeed die het begin van een coördi
natiecentrum voor het Europese luchtruim kan z i jn ; de noodzaak to t een gemeen
schapsselectie van projecten, teneinde onnodige verspilling tegen te gaan. Daarnaast 
zi jn ook de sociale werkomstandigheden van de verkeersleiders ter sprake geweest. 
De Europese Commissie heeft er, bij monde van de heer Burke, echter op gewezen, 
dat de luchtverkeersleiding nog niet door de Raad van Ministers als gespreksthema is 
aangegeven (zoals artikel 84 l id 2 eist). 

Tijdens dezelfde plenaire zitting heeft de heer Burke op een mondelinge vraag van de 
heer Lord Bethel betreffende het luchtverkeer in de EEG geantwoord, dat de Raad 
op het ogenblik de bilaterale verdragen tussen de lid-staten over de luchtvaarttarieven 
bestudeert, teneinde ze op de mededingingsregels van het Verdrag van Rome te toet
sen. 

*) P.B. no. C 92/15 van 94-1979. 
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In de maand j u n i zou hierover een witboek verschijnen. Ofschoon minder van doen 
met de vervoerpolitiek op zich, is het — gezien de indirecte invloed die van deze be
slissing kan uitgaan voor het intra-Europees reizigersvervoer — van belang te melden, 
dat de Europese Commissie onlangs heeft besloten geen stappen te ondernemen tegen 
de tax-free-shops op vliegvelden. Z i j mogen blijven voortbestaan, ondanks het feit dat 
er aan deze verkoop fiscale bezwaren blijven kleven. Als hoofdargument wordt ge
geven de negatieve indruk die in de publieke opinie over de Europese Gemeenschap
pen bi j afschaffing zou ontstaan. 

Diversen. 

In het publicatieblad is een aanbeveling van de Raad van 15 mei 1979 betreffende de 
bekrachtiging van de internationale overeenkomst voor veilige containers, Conven
t ion fo r Safe Containers (CSC) *) verschenen. 

Deze overeenkomst is opgesteld in het kader van de werkzaamheden van de Inter-
gouvermentele Maritieme Consultatieve Organisatie ( IMCO) van de Verenigde Naties, 
welke op 6 september 1976 in werking is getreden en openstaat voor bekrachtiging. 
De aanbeveling van de Raad aan de lid-staten is om voor j u l i 1980 de overeenkomst 
te bekrachtigen (Frankri jk , Bondsrepubliek Duitsland en Verenigd K o n i n k r i j k ) o f 
toe te treden (de andere lid-staten). 

Alhoewel, volgens de toelichting * * ) van de Europese Commissie, zich uit het oog
punt van veiligheid geen grote problemen voordoen, is bedoelde overeenkomst ge
sloten om eenzijdige veiligheidseisen door de Staten te vermijden. 
Het betreft hier voorschriften voor het construeren, beproeven, inspecteren, goed
keuren en onderhouden van nieuwe en bestaande containers in gebruik in het inter
nationaal vervoer met uitzondering van de luchtcontainer. Door het aanbrengen van 
een CSC-veiligheidskeurplaat op de container is toepassing en controle zeer een
voudig. 

Daar ratificatie van de overeenkomst op zich niet voldoende is voor een harmoni
euze toepassing zal de Commissie b i j de Raad een voorstel indienen, gericht op de 
harmonisatie van de nationale invoeringsvoorschriften. 

Eveneens zal een gemeenschappelijk standpunt van de lid-staten in de IMCO bevor
derd worden met het oog op eventuele wijzigingen van de overeenkomst. In de toe
komst zou zelfs een ini t iat ief to t toetreding van de Gemeenschap to t de overeen
komst moeten worden overwogen. 

*) P.B. no. L 125/18 van 22-5-1979. 
**) COM (78) 695 def. van 20-12-1979. 
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Ook het Europese Parlement heeft zonder discussie haar goedkeuring * ) hieraan ge
hecht. 
Het Economisch en Sociaal Comité heeft haar advies uitgebracht op 4/5 april 1979 
(nog niet verschenen in het publicatieblad). 

Parlementaire schriftelijke vragen. 

Landbouwsubsidies bij het havenverkeer blijven de gemoederen van parlementsleden 
bezighouden. De heer Hof fmann heeft met zi jn vraag (no. 650/78) * * ) de Commissie 
aan de tand gevoeld over subsidies voor bepaalde haveninstallaties uit het Europees 
Oriëntat ie- en Garantiefonds voor de Landbouw, in het spraakgebruik het Landbouw
fonds geheten (EOGFL). 

Het betreft hier de reeds sinds 1967 voorziene ti jdelijke subsidies aan Italië in de 
vorm van een vermindering van de heff ing op uit derde landen van overzee ingevoer
de graansoorten. 

De Europese Commissie stelt, nadat zij een overzicht van de met deze regelingen ge
moeide bedragen heeft gegeven, dat het voordeel dat de handelaar geniet voor alle 
invoer overzee in Italië geldt, ongeacht welke haven. Dit is een compensatie voor de 
hogere havenkosten in Italië in vergelijking met de andere lid-staten. Deze maat
regelen zijn in geen enkel opzicht — zo stelt de Commissie — een communautaire 
financiering van de haveninstallaties in Italië. 

De vraag in hoeverre de mededinging tussen de vervoertechnieken door de subsidie 
wordt vervalst, beantwoordt de Commissie met te stellen, dat in principe iedere 
steun aan het vervoer per definitie de concurrentievoorwaarden voor de betrokken 
takken van vervoer en vervoerondernemingen kan wijzigen. De beoordeling van de 
invloed van de tariefmaatregelen op de concurrentie tussen de verschillende takken 
van vervoer is evenwel moeil i jk , daar de keuze van de gebruiker niet alleen wordt 
beihvloed door de vrachtprijzen, maar ook door de kwaliteit van de geleverde pres
taties en de kosten die zijn verbonden aan de werkzaamheden van de andere econo
mische subjecten die bi j het vervoerproces zi jn betrokken. 

*) P.B. no. C 93/82 van 9-4-1979. 
**) P.B. no. C 57/5 van 2-3-1979. 



S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

door 
J. Voor douw 

Recent verschenen C.B.S.-publikaties * ) 

Zoals elk jaar is er rond de jaarwisseling weer een groot aantal CBS-publikaties op het 
gebied van het verkeer en vervoer verschenen. 

Genoemd kunnen worden: 

Statistiek van het personenvervoer 1977. 
bestelnr. 814-015-77; prijs f . 11,75 

Statistiek van de luchtvaart 1977. 
bestelnr. 814-050-77; prijs f . 12,75 

Statistiek van de motorvoertuigen, 1 augustus 1977. 
bestelnr. 814-009-77; prijs f . 11,85 

Statistiek van de scheepvaartbeweging 1977. 
bestelnr. 814-031-77; prijs f . 10,75 

Statistiek van het binnenlandsgoederenvervoer 1977. 
deel 1: binnenvaart, spoorwegen, beroepsvervoer over de weg. 

bestelnr. 814-034-71; prijs f . 17,75 
Statistiek van het internationaal goederenvervoer 1977. 

bestelnr. 814-004-77; prijs f . 23,20 

Statistiek van het internationaal zeehavenvervoer 1977. 
deel 1: Rotterdam en Amsterdam. bestelnr. 814-002-71; prijs ƒ. 21,25 
deel 2: Overige havens bestelnr. 814-002-72; prijs f . 27,50 

Produktiestatistieken Transport, Opslag en Communicatie: 
— Veem-en pakhuisbedrijven 1976. bestelnr. 814-057-76; prijs f . 7,00 
— Vervoer verwante bedrijven 1976. bestelnr. 814-058-76; prijs f . 13,00 
— Expediteurs, cargadoors e.d. 1976 bestelnr. 814-060-76; prijs f . 8,00 
— Reisbureau's 1976. bestelnr. 814-061-76; prijs f . 7,50 

Bovendien werden in de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer artikelen over uiteen
lopende onderwerpen opgenomen, soms betrekking hebbend op één jaar, soms op 
meerdere jaren. 

") De verschillende C.B.S.-publikaties zijn verkrijgbaar bij de Staatsuitgeverij. 
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Uit de veelheid van onderwerpen worden er ditmaal twee in het bijzonder belicht, 
namelijk: 

- de Statistiek van het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg, om aan 
de hand van de statistische gegevens enkele ontwikkelingen te signaleren; 

- de Statistiek van de Motorvoertuigen, omdat de gegevens van de stand per 1 au
gustus 1977 niet onaanzienlijk afwijken van de vorige stand. 

Het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg. 

Om de gegevens over het jaar 1977 in hun juiste perspectief te kunnen beoordelen, 
worden tevens gegevens over de jaren 1970,1974, 1975 en 1976 vermeld. 
Allereerst het aantal ondernemingen en het vergund laadvermogen. 

1970 1974 1975 1976 1977 

Aantal ondernemingen 11 730 10 325 10 052 9 650 9 132 
wv. met vergund laadverm.: 

to t 25 ton 7 074 5 177 4 929 4 580 4 194 
25 tot 200 ton 4 168 4 336 4 272 4 214 4 094 
200 ton en meer 488 812 851 856 844 

Vergund laadvermogen (1000 ton) 559 739 754 752 741 

Het aantal ondernemingen is tussen 1970 en 1977 met bijna een kwart gedaald. Bl i j 
kens de uitsplitsing zijn het vooral de kleine ondernemingen die het veld geruimd 
hebben. Het aantal middelgrote ondernemingen heeft zich goed kunnen handhaven, 
terwij l het aantal grote ondernemingen van 1970 op 1977 met ruim 70 % is toege
nomen. Binnen de bedrijfstak van het beroepsgoederenvervoer over de weg heeft dus 
een aanzienlijke schaalvergroting plaatsgevonden. 

Tegelijk met de daling van het aantal ondernemingen was er een toename van het ver
gunde laadvermogen. Dit bereikte zijn top in 1975 met 754 000 ton . In dat jaar werd 
door de overheid de tonnagestop ingevoerd. 
Naar het zich laat aanzien heeft deze maatregel inderdaad tot een vermindering van 
het vergunde laadvermogen geleid. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het ver
gunde laadvermogen voor een deel ook in het internationale vervoer gebruikt wordt . 
Vergelijking van de vervoerprestatie in het binnenlands vervoer met het vergunde 
laadvermogen zijn dan ook minder zinvol. 

De hoeveelheid vervoerde goederen steeg van 1970 op 1977 van 181 min ton to t 209 
min ton . De samenstelling van het goederenpakket onderging enige verandering. 
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Ter wille van de overzichtelijkheid zi jn de vervoerde goederen verdeeld in enkele 
grote groepen, gebaseerd op de N.S.T.R.-goederen-classificatie. 

1970 1974 1975 1976 1977 

min ton 
Totaal 180,9 201,1 201,9 209,1 208,7 
Landbouwprodukten en voedings

middelen 37,7 44,5 45,4 48,8 50,2 
Vaste en vloeibare brandstoffen . . . . 10,5 10,6 10,2 10,1 9,3 
Ertsen, metalen, halffabr. van metaal 5,2 6,3 5,4 6,1 6,1 
Ruwe mineralen en meststoffen . . . . 90,1 92,9 93,7 94,7 92,9 
Chemische produkten en overige 

goederen 37,5 46,9 47,2 49,4 50,1 

Totaal 100 100 
% 

100 100 100 
Landbouwprodukten en voedings

middelen 20,8 22,8 22,5 23,3 24,1 
Vaste en vloeibare brandstoffen ... . 5,8 5,3 5,0 4,8 4,4 
Ertsen, metalen, halffabr. van metaal 2,9 3,1 2,7 2,9 2,9 
Ruwe mineralen en meststoffen . . . . 49,8 46,2 46,4 45,3 44,6 
Chemische produkten en overige 

goederen 20,7 23,3 23,4 23,7 24,0 

Ui t dit overzicht b l i j k t , dat het vervoer van landbouwprodukten en voedingsmiddelen 
steeds belangrijker wordt , zowel in absolute hoeveelheid als relatief. 
Het vervoer van ruwe mineralen en meststoffen (zand, grind, stenen) b l i j f t in absolute 
zin gelijk, maar neemt relatief af. 
Toename kan eveneens geconstateerd worden bi j de groep van chemische produkten 
en overige goederen, waaronder de eindfabrikaten grotendeels gerangschikt z i jn . 

Het is jammer dat de statistiek nauwelijks informatie verschaft over het aantal en de 
soort voertuigen, die ingezet worden in het binnenlands beroepsgoederenvervoer. Er 
wordt slechts onderscheid gemaakt tussen vrachtauto's, vrachtauto's met aanhang
wagens en trekkers met oplegger. 
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Dat de beide laatste categorieën een steeds groter plaats innemen b l i jk t uit onder
staande gegevens 

1970 1974 1975 1976 1977 

Beladen rit ten totaal 100 100 
% 

100 100 100 
wv. vrachtauto 79 77 75 73 72 

vrachtauto met aanhangwagen 9 9 10 10 10 
trekker met oplegger 12 14 15 17 18 

Vervoerd gewicht, totaal 100 100 100 100 100 
wv. vrachtauto 62 58 56 53 51 

vrachtauto met aanhangwagen 17 16 16 17 17 
trekker met oplegger 21 26 28 30 32 

Vervoerprestatie ( tonkm), totaal 100 100 100 100 100 
wv. vrachtauto 29 27 26 24 24 

vrachtauto met aanhangwagen 35 30 30 30 29 
trekker met oplegger 36 43 44 45 47 

Zowel bi j de beladen rit ten, als bij het vervoerd gewicht en de vervoerprestatie loopt 
het aandeel van de vrachtauto steeds terug. De vrachtauto met aanhangwagen hand
haaft zich ten aanzien van ritten en vervoerd gewicht, maar niet met betrekking tot 
de vervoerprestatie. 
De trekker met oplegger daarentegen neemt een steeds groter plaats in , zowel bij het 
aantal ri t ten als bi j het vervoerd gewicht en de tonkilometer-prestatie. 
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Statistiek van de motorvoertuigen, 1 augustus 1977 

In deze publikatie geeft het C.B.S. een nieuwe raming van het motorvoertuigenpark 
over de periode 1967-1976. Deze raming wi jk t soms aanzienlijk af van de cijfers, die 
een jaar eerder gepubliceerd waren. 

Personenauto 's B e d r i j f s a u t o ' s 

oude nieuwe oude nieuwe 
raming raming raming raming 

x 1 000 
1 augustus 1966 1502 1502 262 262 

1967 1661 1696 270 273 
1968 1852 1952 280 284 
1969 2049 2212 291 298 
1970 2258 2465 302 312 
1971 2571 2702 314 326 
1972 2719 2903 325 331 
1973 2957 3080 336 338 
1974 3153 3214 347 344 
1975 3399 3399 358 342 
1976 3768 3629 365 341 
1977 3851 337 

De redenen waarom tot deze nieuwe raming werd gekomen, worden in de inleiding 
vermeld. Ze hangen samen met de in het licht van de nieuwe uitkomsten onwaar
schijnlijk geachte oude aantallen voor 1 augustus 1976. 
Uitgaande van de nieuwe reeks kan gezegd worden, dat het personenautopark minder 
snel gegroeid is, dan eerder werd aangenomen. Niettemin zi jn er — ook op grond van 
de nieuwe cijfers — nog geen tekenen die wijzen op een verzadiging. De laatste jaren 
ligt de toename van het personenautopark rond de 225 000 per jaar. Vergeleken met 
de verkopen betekent dit wel, dat het grootste deel van de verkopen dient voor ver
vanging van bestaande personenauto's en een kleiner deel voor toevoeging van het 
park. 

Geheel anders is de situatie bij de bedrijfsauto's. Uitgaande van de nieuwe reeks heeft 
het bedrijfsautopark een top bereikt in 1974. 
Wanneer de bedrijfauto's worden verdeeld naar de verschillende categorieën, b l i jk t , 
dat de daling sinds 1974 geheel toe te schrijven is aan de bestelauto's. Het aantal 
vrachtauto's en trekkers neemt nog steeds toe. Het aantal autobussen en speciale 
voertuigen b l i j f t de laatste jaren vrijwel constant. 
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In de Statistiek van de Motorvoertuigen per 1 augustus 1977 worden tevens voor het 
eerst cijfers vermeld over het aantal personenauto's op L.P.G. 
Om dit aantal te achterhalen heeft het C.B.S. gegevens uit de kentekenregistratie ge
combineerd met gegevens uit de maandelijkse personenauto-enquête . Langs deze weg 
werd berekend, dat er minimaal 142 000 personenauto's op L.P.G. reden in augustus 
1977. 
Vooral i n de jongste bouwjaren komt een groot aantal van deze auto's voor. Omdat 
dit de eerste maal is, dat deze gegevens beschikbaar komen kan daaruit nog geen ont
wikkeling worden afgeleid. 
Naar gehoopt mag worden zal het C.B.S. in staat zi jn jaarlijks deze cijfers te ver
strekken. 

Personenauto's naar soort brandstof, augustus 1977 

totaal benzine diesel l.p.g. 

x 1 000 
totaal 3 851 3 624 85 142 

bouwjaren 1976-1977 906 820 26 60 
1974-1975 895 831 24 40 
1972-1973 824 783 17 24 
1970-1971 731 708 11 12 
1969 en eerder 495 482 7 6 
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BöEK&ESir j^EifüiWGöKUB RIEK 

Vom Saumpferd zur Transportindustrie; Weg und Bedeutung des 
Strassengüterverkehrs in der Geschichte. 

Dr. Anton Heimes. 
Uitgever: Kirschbaum Verlag, Bonn-Bad Godesberg, 1978, 

320 blz. met afb. en tabellen. Prijs: DM. 36. 

De auteur, bestuurslid van het Westduitse Bundesverband des Deutschen Güter fern-
verkehrs (B.D.F.) , beschrijft de ontwikkeling van het wegvervoer van 4000 v.Chr. — 
de uitvinding van het wiel — tot 2000 na Chr. Men kan zijn historisch relaas als volgt 
samenvatten. 
Technisch gezien valt dit t i jdperk in tweeën uiteen: het eerste is dat van het paard 
(later met de wagen), lopend tot + 1 9 0 0 , het tweede van de explosie-motor (daarna). 

Funktioneel is de ontwikkeling: eerst korte afstandsvervoer van agrarische produkten, 
daarna lange afstandsvervoer en grensoverschrijdend vervoer van handelsgoederen. 
Organisatorisch loopt de l i jn van kleinbedrijf tot grootindustrieel bedrijf . 
De organisatie van de bedrijfstak begint met gilden en zet zich, althans in West-
Duitsland, voort in bedrijfspolitieke en bedrijfseconomische organisaties, al dan niet 
gesplitst naar onderdelen van het goederenvervoer over de weg. 

De geschiedenis van het paard en wagenvervoer wordt summier behandeld (niet meer 
dan 50 bladzijden), die van het vrachtautotijdperk zeer uitvoerig (blz. 50 - 294). Het 
eerste deel l i j k t een samenvatting van het werk van anderen, het tweede deel berust 
op eigen waarneming gedurende de periode (sinds 1936), dat de schrijver in een orga
nisatie van beroepsgoederenvervoerders werkzaam was. 
Dit heeft er toe geleid, dat het boek in het tweede deel veel plaats inruimt voor het 
öeroepigoederenvervoer over lange afstand, voor het regelend optreden van de Over
heid en voor de organisatorische opbouw van de bedrijfstak. Dientengevolge blijven 
het eigen vervoer, het beroepsvervoer over korte afstand ( to t 50 km.) veelzins in de 
schaduw. 

Opmerkelijk voor de Westduitse ontwikkeling zijn de pogingen om de verhouding 
tussen spoorwegen en vrachtauto met name in het lange afstandsvervoer te regelen. 
De strijd was ten principale er één tussen twee doelstellingen: die van de spoorwegen, 
o.m. liggend buiten het bedrijf , en die van de vrachtauto, liggend binnen het bedrijf . 
Deze strijd om de "gemeinwirtschaftliche" verplichtingen vond zijn spits in de tari
fering naar waarde der goederen en ter bevordering van bepaalde landstreken, indus
trieën en havens bi j de spoorwegen en die naar kosten bi j de vrachtauto. De schrijver 
schetst deze spoorwegdoelstellingen nauwelijks. 
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Dit gebrek aan achtergrondinformatie maakt de strijd to t een "ordinaire" concurren
tiestr i jd, gegrond op eigen belang, in plaats van tot een kamp om beginselen. Als het 
gevecht een hoogtepunt bereikt, verleidt dit de schrijver zich te vereenzelvigen met de 
organisatie, waarvan hi j deel uitmaakt (bi jv. het " w i r " op blz. 191, 192 en 197), 
waardoor de historiebeschrijving de inslag van een pleidooi voor eigen handelen ver
kr i jg t . Overigens doet de beschrijving goed zien hoe ingewikkeld de Duitse vervoer
polit iek is als gevolg van het stichten van een kunstmatig balanceerstelsel tussen de 
vervoertakken, waardoor te weinig speelruimte wordt geboden aan het natuurlijk 
evenwichtstelsel van de economische mededinging. 

Komen aldus de vervoerpolitiek en de organisatorische opbouw goed uit de verf — 
al is het te betreuren, dat een schema van de organisaties en hun ontwikkeling ont
breekt — de economische funktionering van het wegvervoer in al zijn geledingen 
wordt vri j vlak beschreven. Hoe gaarne zou men uitgebreid lezen over de ontwikke
ling der goederenstromen, over de aard der vervoerde goederen, over de opbouw der 
kosten en willen kennis nemen van produktiviteitscijfers, elementen die voor het 
economisch inzicht in de geschiedenis van bijzonder belang zi jn. 

De schrijver geeft ook toekomstbeschouwingen voor het lange afstandvervoer. Deze 
zijn vri j optimistisch gesteld: met de spoorwegen is een evenwicht verkregen en met 
de congestie op de wegen, de bezoedeling van het milieu en de energie-voorziening 
zal het wel loslopen. 
Ook de bedrijfsorganisatie heeft een goed perspektief, mits zij haar leden vertrouwd 
maakt met moderne methoden van marktonderzoek, van management, van logistiek 
en van physical distribution. 

Niettegenstaande bepaalde wensen om méér — bijv. een trefwoordenregister — kan 
men dankbaar zijn voor dit boek, omdat het getuigt van kunde en inzicht. 

Prof. Dr. J.P.B. Tissot van Patot. 
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Rural transport and country planning. 
Redacteur: Roy Cresswell. 

Uitgever: L. Hill, Glasgow; 1978; 197 bh., prijs £ 9.95. 

In maart 1977 organiseerde de Universiteit van Nottingham, samen met instituten op 
het gebied van techniek, van ruimtelijke ordening, van verkeer en vervoer en van over
heidsf inanciën een conferentie over het samenspel van plattelandsvervoer en regionale 
ordening. E l f deskundigen op genoemde terreinen, waaronder drs C.G. de Kogel van 
de E.S.O. (Utrecht) , zonden rapporten i n , die met de discussie als bundel zi jn uitge
geven. De stof werd in vier themata geordend: 

o het beleid t.a.v. de ontwikkeling van het platteland en het openbaar vervoer, 
o het beleid t.a.v. het vervoer op het platteland en de f inanc iën , 
o exploitatie van openbaar vervoer in plattelandsgebieden, 
o nieuwe technieken in het plattelandsvervoer. 

Daarvan zijn voor Nederlandse lezers de eerste twee onderwerpen interessanter dan 
de laatste twee, omdat deze zich bezighouden met meer specifiek Engelse vraag
stukken. 

Het vraagstuk van de voorziening van het platteland met openbaar vervoer — want 
daarover ging het in hoofdzaak — is ook een Nederlands probleem, zij het lichter in 
aard en omvang dan dat in Groot -Br i t tannië : daar werd een voorbeeld genoemd van 
een aaneengesloten plattelandsgebied van + 10.000 km2 , met een dichtheid van 33 
inwoners per k m 2 . Ook daar kent het platteland dezelfde ontwikkeling als bij ons: 
ontvolking, wegtrekken van bedrijven en bedrijfjes, samenballing in enkele kleine 
kernen. Sommigen bepleitten ten congresse het geven van tegenstoom: de vestiging 
van nieuwe bedrijven, anderen zagen deze ontwikkeling, met de massamotorisering, 
als iets onvermijdelijks. Het probleem van de niet-autobezitter, die aangewezen is op 
het openbaar vervoer, is derhalve struktureel. 

Voor de behoefte aan openbaar vervoer ging men er algemeen van u i t , dat zij als een 
sociale dienst moet worden bevredigd, zo nodig met verlening van subsidie. Daarvoor 
zijn twee mogelijkheden: de conventionele autobusdiensten, die doorgaande lijnen 
exploiteren, en onkonventionele voertuigen (meestal met vrijwilligers als organisa
toren en als chauffeurs), geëxploi teerd door locale autoriteiten. Over beide moge
lijkheden werden ervaringen uitgewisseld, al waren die te kor t van duur om tot 
handvaste konklusies te komen. Wel bestond er aarzeling ten opzichte van het v r i j 
willigers element: als het eerste elan voorbij was, zou men moeten werken met de 
weinige mensen, die van hun bijdrage hun hobby wilden maken. Ook koesterde men 
bedenken tegen centraal gestelde normen voor het verzorgingsniveau: zij zouden te 
algemeen én niet op elk geval afzonderlijk hanteerbaar z i jn . 
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Algemeen was het gevoelen, dat op specifieke behoeften toegesneden diensten, (bi jv. 
voor bezoek aan markt, ziekenhuis en dokter) meer prijs wordt gesteld dan op voor 
een mengelmoes van behoeften geprogrammeerde diensten. Bewoners moeten daar
om zelf een belangrijke mate van inspraak worden verleend, o.a. door enquêtes naar 
behoeften. Coördinat ie der verschillende middelen van openbaar vervoer in de plan
ning in "Transport Policies and Programmes", aan de counties voorgeschreven, werd 
als noodzakelijk beschouwd. 

De verlening van subsidies werd zonder veel problemen als een natuurlijke zaak aan
genomen. Aan de vraag waarom en in welke mate het openbaar vervoer prioriteit zou 
hebben boven de verzorging met kleding en levensmiddelen, werd geen aandacht be
steed. Ook niet aan de situatie, dat door subsidie aan de vervoerder alle gebruikers — 
draagkrachtig o f niet — worden wel gedaan. 
Evenmin aan de vóór-en-tegens van interne subsidieëring — sterke l i jnen komen op 
voor zwakke —, een oud beginsel in het openbaar vervoer. Wel werd als grond voor 
subsidie door niet-gebruikers gewezen op de vermindering van de door hen veroor
zaakte kongestie en luchtbezoedeling. 

De ro l van de planoloog bij de oplossing van het probleem van het plattelands vervoer 
werd laag aangeslagen: zi jn middelen werken pas op lange termijn en de krachten van 
ontvolking zijn te sterk. Hi j kan wel de vorming van grotere kernen bevorderen, maar 
daardoor worden de niet-kernbewoners nog meer onthand. Daarentegen werd zijn 
hulp op het gebied van het vervoer naar, van, om en in de stad wel gewaardeerd. 

A l met al een verslag van een normaal congres: geen oplossing van het probleem, 
maar een roep om dieper stekende onderzoekingen en veelsoortige experimenten. Op 
de Nederlandse lezer zal het relaas wel moeil i jk overkomen: het vereist veel locale en 
bestuurlijke kennis, waarover hij moeil i jk kan beschikken. 

Prof. Dr. J.P.B. Tissot van Patot. 
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Grundlagen der Verkehrspolitik, 
J.M. Thomson 

vertaald door G. W. Heinze en D. Herbst 
en uitgebreid met een "Vademecum zur Verkehrswirtschaft und Verkehrspolitik. 

Verlag Paul Haupt Bern und Suttgart, 1978, 376 blz., prijs pim. fl. 38,-. 

De Engelse t i te l : Modern transport economics (Penguin books, 1974) geeft de inhoud 
beter weer dan de duitse, die suggereert, dat het boek een inleiding to t de verkeers-
politiek geeft, waarin een methode van opbouw en analyse van het handelen van de 
Overheid wordt ontworpen. Dit doet het boek niet, maar de vertaler heeft zich aan
gesloten bi j de Duitse traditie, volgens welke de toepassing van de economische theo
rie op een bepaald gebied, aangeduid wordt met "Po l i t ik" . 

Waarom de vertaling? De vertaler G. W. Heinze, hoogleraar aan de technische univer
siteit te Berlijn in de vervoerseconomie- en -politiek, geeft i n een wat zwaar geladen 
woord vooraf daarvan als volgt rekenschap: in de eerste plaats om de inhoud. De ver
voerseconomie bevindt zich in een fase, dat zij meer dan ooit let op de verwevenheid 
met het maatschappelijk gebeuren: de ruimtelijke ordening en de stedelijke ontwik
keling en op de wildgroei als gevolg van het vrije spel der krachten. Z i j let ook meer 
op effecten van de verdeling van inkomen, verdeling in de t i j d , tussen regio's, tussen 
andere sectoren en het vervoer en daarbinnen. Een boek, dat samenvattend de na
druk legt op deze recente ontwikkelingen bestaat in het duits niet, maar in het engels 
wel, n l . het onderhavige. In de tweede plaats omdat THOMSON, oud-lector aan de 
London School o f Economics en thans internationaal adviseur, zowel over een theo
retisch als practisch fonds van inzicht en kennis beschikt, de problemen pragmatisch 
benadert, de kunst van het weglaten verstaat en ingewikkelde problemen to t een
voudige, begrijpelijke weet te reduceren. 

Met dit oordeel kunnen wi j na lezing van de duitse vertaling, instemmen. Het oor
spronkelijke zal wel met lichtere toets geschreven z i jn . 

Geprikkeld door de chaos, in de laatste twint ig jaar ontstaan, en anderzijds door de 
kwantitatieve studies, mede op welvaartsbasis, geeft de schrijver — in tegenstelling 
to t voorheen gebruikelijk — weinig aandacht aan de vervoeronderneming: hi j acht 
deze vraagstukken tamelijk conventioneel (blz. 263). Hoofdprobleem is aanleg en 
gebruik van de infrastructuur. Daaraan vóóraf worden behandeld: de verplaatsings
behoeften, de economische kenmerken van het vervoer en de kosten. Daarbij worden 
notities van belang voor de behandeling van het infrastructuurvraagstuk geïnt rodu
ceerd. Zo wordt onder kosten veel aandacht gegeven aan tijdkosten (waarbij de 
schrijver to t de schatting komt , dat de waardering van de reistijd in de vrije t i j d 1/3 
bedraagt van die in arbeidstijd, blz. 75) en aan de inkomensverdeling. Di t laatste 
thema duikt herhaaldelijk in het boek op, bi jv . voor de waardering van goederen, 
waarvoor geen markt bestaat (blz. 79), bi j congestie-heffingen (blz. 180 en 185). 
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De behandeling van de economische problemen en hun analyse wordt eveneens toe
gesneden naar de infrastructuur, in onderwerpen als verkeersplanning, modellen en 
kosten-baten-analyse. 

De kern van het boek wordt gevormd door de hoofdstukken 5 en 6, over het gebruik 
van de infrastuctuur en derzelver beperking. Daarin worden alle belangrijke pro
blemen en hun oplossingen met de nodige commentaar — ook van de schrijver — op 
een heldere wijze uiteengezet. 
Aandacht wordt gegeven aan de strategische planning van het grondgebruik ter be
perking van het aantal en de afstand van de verplaatsingen, het sociaal-economisch 
doel der verbeteringen, dat niet bereikt wordt bij wege van het vrije marktmechanis
me, de onnauwkeurige omschrijving der doelen door planologen, het beperkte budget 
en aan andere dan economische doelstellingen. Interessant is beschrijving van de ex
terne effecten met name van verlegging van de plaats van inkoop van consumptie
goederen van A naar B (blz. 230), de uitbreiding van het arbeidspotentieel in de 
ruimte (blz. 231 ev.), het verschil tussen ervaren en veroorzaakte kosten (blz. 234 
ev.) en het verschil in aanwending van productiefactoren door de producenten (blz. 
236). Ten slotte worden Engelse onderzoeken over de autoweg London-Birmingham, 
de Victoria line, de derde Londense luchthaven, de tunnel onder het Kanaal en de 
ringwegen in en om Londen, met hun onderzoekmethoden en in hun vooruitgang 
van de wetenschappelijke aanpak beschreven (blz. 243 - 262). 

Het slot van het boek wordt gevormd door korte hoofdstukken over de vervoer-
onderneming en over het economisch en technisch productievermogen van de ver
voersector. Daarbij zijn opmerkelijke uitspraken, dat baanbrekende ontwikkelingen 
van het verkeersmiddel niet zi jn te verwachten, omdat de producenten aan de be
staande infrastructuur zi jn gebonden en omdat de klantenkring te klein is (spoor
wegen). De technologische ontwikkeling van de infrastructuur valt echter aan de 
Overheid toe (blz. 311), die de verantwoordelijkheid voor deze taak dient over te 
dragen aan organisaties voor technische ontwikkeling, met name voor de ontwikke
ling van nieuwe verkeersstelsels in de grote steden voor het massale transport (blz. 
313). 

De veelheid van onderwerpen en het beperkt aantal bladzijden hebben geleid tot een 
compromis. Alles wat met de infrastructuurproblemen te maken heeft, wordt gron
dig voorbereid en uitgewerkt. Wat daar niet mee samenhangt wordt licht aangeroerd. 
Zo mist men een bredere zelfstandige behandeling van de vraag naar verplaatsingen, 
een bespreking van het verplaatsingsproces met zi jn overgangen, de prijsvorming en 
het verband tussen regionale ontwikkeling en vervoer. Maar het boek is wel een ver
dienstelijk middel om met de infrastructuurproblemen vertrouwd te worden. Het 
vergemakkelijkt dit door veel grafieken en de verwijzing naar feiten, die men ook in 
de krant kan lezen. 
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Het prikkelt door uitspraken als: het probleem der externe kosten is in wezen een j u 
ridisch probleem, omdat men over externe waarden niet kan procederen (blz. 113 en 
240). Of door een uitspraak: congestie is geen schandaal, maar we moeten haar be
schouwen als productie-kosten, waarbij de economische vraag is wat de optimale 
congestie-graad is (blz. 101). Het is ook bijzonder nuchter in de behandeling der 
problemen en hun oplossing. 

Het boek l i j k t ons daarom in het bijzonder geschikt voor alle economisten, die zich 
willen or iënteren aangaande de eigentijdse vervoereconomische vraagstukken, voor 
economische en technische studenten die zich vertrouwd willen maken met deze pro
blematiek en haar oplossingen, maar ook voor hen, die de stof reeds kennen en de 
jongste ontwikkelingen niet op de voet hebben kunnen volgen. Voor hen allen geldt: 
neem en lees. 

Prof. Dr. J.P.B. Tissot van Patot. 
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NEDERLANDS VERVOERSWETENSCHAPPELIJK 
INSTITUUT 

(Netherlands Institute of Transport) 
(Institut Néerlandais des Transports) 

O p g e r i c h t in 1946 onder de naam Nederlands Verkeersinstituut. 

S t e l t z i c h ten doel de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek van ver
v o e r s v r a a g s t u k k e n in de ruimste zin van het woord . 

H e t t r a c h t d i t doel o.a. te bereiken door: 

h e t onderzoeken, ook in internationaal verband, van vraagstukken op het 
g e b i e d van het vervoer; 

h e t onderhouden van nauwe betrekkingen met l ichamen met verwante 
d o e l s t e l l i n g ; 

l i e t p u b l i c e r e n van vervoerswetenschappelijke studies, zowel i n een eigen 
o r g a a n als i n afzonderlijke uitgaven; 

h e t s t i c h t e n en to t ontwikkel ing brengen van een openbare vervoersweten-
s c b - a p p e l i j k e bibliotheek, alsmede het verzorgen van een documentatie op 
ve rvoe r swe tenschappe l i j k gebied; 

h e t beleggen van bijeenkomsten, het doen houden van lezingen en het 
g e v e n v a n cursussen, alsmede het organiseren van bezoeken en excursies op 
h e t t e r r e i n van z i jn werkzaamheid; 

h e t bevo rde ren van het wetenschappelijk onderwijs in de vervoersweten-
s c h a p p e n . 

V e e l i n s t e l l i n g e n en bedrijven steunen het Inst i tuut als begunstiger; daarnaast 
o n t v a n g t h e t de steun van een groot aantal persoonlijke leden, die als contr i
b u a n t z i j n toegetreden. 

D e m i n i m u m - s u b s i d i e voor begunstigers is f 1.740,— per jaar; bedr i j fscontr i -
b u a n t f 4 6 5 , — ; persoonlijke contribuant f 53,50, en j u n i o r cont r ibuant f 26,50. 

B e s t u u r : Mr . P.R. Leopold, voorzitter; Dr . A .D.J . Brantenaar, J.J. Dassel, 
Mr . R.J .H. For tuyn , I r . H .A. de Groot , D . Hooykaas, Drs.Ph. Leen
man, Mr . W.G.A. de Meester. 

Prof. Drs. H.J. Noor tman. 


