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DE ORGANISATIE VAN HET I N T E R S T E D E L I J K E OPENBARE 
PERSONENVERVOER IN NEDERLAND 

door 
Prof. Dr. W.A.G. Blonk 
Vrije Universiteit Brussel 

Voorwoord 

In de onderhavige studie staat de organisatie van het interstedelijke openbare per
sonenvervoer in Nederland centraal. Hierbij is het dienstig een duidelijk onderscheid 
te maken tussen enerzijds het vervoer over langere afstanden tussen de grote stede
lijke centra en anderzijds het zogenaamde streekvervoer. Onder dit laatste zal in deze 
studie het vervoer worden verstaan dat plaatsvindt in de landelijke gebieden alsmede 
tussen de landelijke gebieden en de steden. Het accent in deze studie zal in eerste in
stantie op het streekvervoer gelegd worden. 
Na een algemene inleiding zullen achtereenvolgens worden behandeld: 

1. Commissie Vervoer Vergunningen 
2. Vergunningenstelsel 

a. de autobusdiensten 
b. het groepsvervoer en 
c. de toerwagenritten en het ongeregelde vervoer 

3. Financiële toestand 
4. Huidige uitgangspunten ten aanzien van het openbaar vervoer 

a. algemene uitgangspunten 
b. het normeringssysteem voorzieningenniveau streekvervoer (NVS) 
c. experimenten met nieuwe systemen 
d. tariefbeleid 

5. Conclusie. 

Algemene Inleiding. 

De wetgeving inzake het personenvervoer in Nederland gaat terug tot de Wet Open
baar Vervoer van 1880. Door de opkomst van de autobus, met name na de Eerste 
Wereldoorlog, was het noodzakelijk geworden om deze wetgeving in aanzienlijke 
mate aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Het bleek met name onont
koombaar het personenvervoer met autobussen aan beperkende maatregelen te 
onderwerpen (zie ook punt 2). 

Voornoemde gewijzigde omstandigheden laten zich het beste als volgt samenvatten: 

— op de diverse trajecten verspreid over Nederland werd het voorzieningenniveau 
openbaar vervoer niet op een gelijkwaardige wijze vastgesteld, zodat het kon 
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gebeuren, dat er op sommige trajecten een overmatig, op andere trajecten met 
een zelfde vraag naar vervoer een gebrekkig vervoersaanbod aanwezig was. 

— niet alleen werd een aantal door de spoorwegen bediende vervoersrelaties door 
autobusdiensten afgeroomd (met alle gevolgen daarvan voor de exploitatie
uitkomsten van de spoorwegen), doch ook was er door de onderlinge concur
rentie tussen de autobusdiensten veelal nauwelijks of geen sprake van een finan
cieel verantwoorde bedrijfsvoering. 

— voornoemde afroming door de autobusondernemingen bleef niet beperkt tot 
het zuivere streekvervoer (regionaal vervoer), doch strekte zich in sommige ge
vallen ook uit tot het vervoer over lange afstand (nationaal vervoer), 

— ook sommige tramwegondernemingen, die niet zelden in goede samenwerking 
met de spoorwegen het streekvervoer verzorgden, namen in dit afromings
proces deel door hun bedrijven met autobusdiensten uit te breiden, indien een 
winstgevende exploitatie binnen het bereik lag, 

— autobusondernemingen die in het bezit waren van vergunningen voor verschil
lende op elkaar aansluitende trajecten, verslechterden vaak het algemene ver
voersaanbod door in zich daartoe voordoende gevallen niet-gecoördineerde 
combinaties van diensten tot stand te brengen en 

— om de concurrentie van de autobusdiensten en de tramwegdiensten op haar 
trajecten te breken gingen de spoorwegen soms over tot het opkopen van deze 
diensten. Deze handelwijze bleek later vaak nog een ander voordeel met zich 
te hebben gebracht. Wensten de spoorwegen namelijk verliesgevende spoor
lijnen op te heffen, dan werd daartoe door de overheid alleen toestemming 
verleend, indien vervangende autobusdiensten aanwezig waren. 
N.B. Op deze manier zijn de Nederlandse Spoorwegen destijds langzaam maar 

zeker in het regionale autobusdienstvervoer actief geworden. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de autobusdienstondernemingen in die periode 
hun aandacht zeer sterk concentreerden op de winstgevende trajecten onder veront-
achtzaming van de minder rendabele trajecten. 

1. Commissie Vervoer Vergunningen ( C V V ) . 

Met de aanneming van de WAP (Wet Autovervoer Personen) (zie ook punt 2) in 1939 
werd de Commissie Vervoer Vergurmingen (hierna C W ) in het leven geroepen. Op
gemerkt dient te worden dat de opzet en het concept van de CVV uniek is in Europa. 

De WAP is een kaderwetgeving en beperkt zich tot het vaststellen van de procedures 
en de meest essentiële uitgangspunten inzake het openbaar vervoer per autobus. In
stitutioneel gezien is de C W een opmerkelijk fenomeen; het is een autonoom l i 
chaam met een geheel eigen status. Het beleid moet door de CVV zelf worden be-
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paald, zij het wel op basis en aan de hand van richtlijnen haar door de overheid ge
geven. De wetgever heeft hierdoor de uitvoering van een typische bestuurstaak aan 
een van ambtelijke instanties alsook van het bedrijfsleven onafhankelijk college op
gedragen. De wetgever verlangt van de C W : onafhankelijkheid, deskundigheid en 
bovenaal onpartijdigheid. 

De bevoegdheden van de C W inzake het openbare personenvervoer strekken zich uit 
tot: 

— het openbaar vervoer over de weg, 
— het groepsvervoer en 
— de toerwagenritten en het ongeregelde vervoer. 

Hoofdzaak van de C W is het voorkomen van alle overdaad in de vorm van vervoers-
doublures en het doen verdwijnen van overbodige vervoersgelegenheid (overcapaci
teit). 

De C W kan bevoegdheden delegeren aan de rijksverkeersinspecties die in de hoofd
steden van de provincies in Nederland zijn gevestigd. In de huidige situatie brengen 
de rijksinspecteurs advies aan de Commissie uit omtrent de via hen naar de C W te 
leiden aanvragen en verzoeken inzake vervoersvergunningen. Zij keuren voorts de 
dienstregelingen en tarieven van de autobusdiensten goed en verlenen al dan niet toe
stemming voor het uitvoeren van toerwagenritten of ongeregelde vervoerritten die de 
in hun district gevestigde ondernemingen, krachtens de hen door de C W verleende 
bedrijfsvergunningen, wensen uit te voeren. 

Met betrekking tot de vergunningverlening in het algemeen is het nog van belang er
op te wijzen dat de C W bij haar vergunningenbeleid uitgaat van de zogenaamde 
hoekpuntentheorie, waarbij de stervormige netten liggen tussen een aantal regionale 
centra en de autobusdiensten op deze centra zijn gericht. Dit impliceert dat niet 
wordt uitgegaan van een gewestelijke opbouw waarbij het net rond een regionaal 
centrum ligt en de diensten op dit ene centrum zijn gericht. Hierdoor zou het aan
tal keuzemogelijkheden voor de passagiers aanzienlijk verminderen. 

2. Vergunningenstelsel. 

De Wet Openbaar Vervoer van 1880 werd in 1926 grondig gewijzigd door de invoe
ring van een vergunningenstelsel. Hierin werden verdere verfijningen aangebracht 
door de Wet Autovervoer Personen van 1939. 

Het basisprincipe van de WAP is het verzekeren van een duurzame en redelijke voor
ziening in de vervoersbehoeften. Schadelijke concurrentie tussen verschillende ver
voersmiddelen en/of vervoerstakken alsmede een overmatige vervoersgelegenheid 
(overcapaciteit) dienen voorkomen te worden. Het kernpunt van de WAP is derhalve 
de capaciteitsbeheersing, waarbij economische criteria (micro- alsook macro-econo
misch) van doorslaggevende betekenis zijn. 

113 



Het principe van het algemene vervoersbelang impliceert in Nederland namelijk dat 
een vergunningaanvraag alleen in het belang van een duurzame en redelijke voor
ziening in de vervoersbehoefte geweigerd kan worden. Ten aanzien van de aanspraken 
op een vergunning staan overigens de particuliere, overheids- en dochterondernemin
gen van de NS geheel op één l i jn . 

In de Nederlandse vervoerswetgeving wordt ten aanzien van het openbare personen
vervoer over de weg een duidelijk onderscheid gemaakt tussen drie categorieën, te 
weten: 

— autobusdiensten (lijndiensten), 
— groepsvervoer en 
— toerwagenritten en ongeregeld vervoer. 

Het is zinvol op deze drie categorieën hier nader in te gaan. 

a. Autobusdiensten. 

Een autobusdienst is een volgens een dienstregeling uitgeoefend vervoer van personen 
met autobussen dan wel met personenauto's tegen vergoeding. 

Door de tussen de twee Wereldoorlogen steeds toenemende concurrentie van autobus
ondernemingen aan het spoorwegvervoer, besloot de overheid haar beleid te wijzigen 
door een duidelijk onderscheid te gaan maken tussen het zogenaamde landelijke of 
nationale vervoer enerzijds en het streekvervoer anderzijds. Het streekvervoer ver
zorgt het vervoer in de landelijke gebieden, waar het kleine kernen met elkaar en met 
de steden verbindt. 

Het betreft hier in het algemeen vervoersstromen van geringere omvang. Daarnaast 
voert het streekvervoer een aantal sneldiensten uit ter opvulling van de leemten in het 
spoorwegnet. Deze sneldiensten geven veelal een aansluiting op het intercitynet van 
de NS. Het vervoer van reizigers binnen de bediende regio's vormt het leeuwendeel 
(95% ) van de aktiviteiten van het streekvervoer; slechts 5% heeft betrekking op het 
bieden van aan- en afvoerlijnen naar en van NS-stations. 

Een vergunning heeft normaliter een geldigheid van 10 jaar. Verleende vergunningen 
kunnen echter te allen tijde worden gewijzigd respectieveUjk ingetrokken in geval 
het algemeen vervoersbelang dit vereist. Bij het verlenen van vergunningen of het aan
wijzen van trajecten wordt gewaakt tegen onnodige doublures met andere autobus
diensten en/of spoorwegverbindingen. Autobusdiensten tussen belangrijke bevolkings
centra, waartussen voldoende frequente spoorverbindingen bestaan, worden slechts 
toegelaten indien de omstandigheden hiertoe nopen (dit is overigens wel een rekbaar 
begrip). 

In Nederland is reeds vrij vroeg de streekvervoersgedachte ontwikkeld. Dit wil zeggen 
dat het land wordt verdeeld in een aantal vervoersgebieden met een goed sluitend net 
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van diensten, waarbij zoveel mogelijk "ongebroken" vervoer wordt gewaarborgd in 
de vervoersrelaties waar hieraan behoefte bestaat. Ter uitvoering hiervan is men af
gestapt van de verlening van zogenaamde trajectvergunning en werd overgegaan tot 
het verlenen van gebiedsconsessies. Dit houdt in dat bij het verlenen van dergelijke 
concessies ook niet-aangevraagde trajecten aan de betreffende onderneming worden 
toegewezen. In de praktijk houdt dit in dat de autobusonderneming naast het recht 
tot het uitvoeren van rendabele trajecten ook verplicht wordt om verliesgevende 
lijnen te exploiteren. Met de aanvaarding van zijn streekvervoervergunning aan
vaard de autobusondernemer derhalve de maatschappelijke verplichting om ook on
rendabele lijnen uit te voeren. De instandhouding van het streekvervoer in het be
treffende gebied mag hierdoor evenwel niet in gevaar komen, hetgeen leidt tot het 
principe dat deze maatschappelijke verplichting slechts geldt tot de grens van de 
rentabiliteit van de betreffende onderneming. 

In de streekvervoervergunningen of gebiedsconcessies, die geleidelijk werden in
gevoerd door vroeger verleende trajectvergunningen niet meer te verlengen, wordt het 
gebied waarbinnen en de trajecten waarover het vervoer zal worden uitgevoerd om
schreven. In de vergunning worden het begin- en eindpunt alsmede de te volgen route 
aangeduid terwijl tevens vaste halteplaatsen aangewezen kunnen worden. De frequen
tie waarmee op de verschillende hjnen wordt gereden (dienstregeling) moet worden 
goedgekeurd door de bevoegde rijksinspecteur. 

De voordelen van de gebiedsconcessies boven de vergunningen per traject laten zich 
als volgt samenvatten: 

— het verzekert de voorziening van vervoersprestaties op de onrendabele lijnen, 

— kostenverlagingen zijn mogelijk door een betere inzet en omloop van personeel 
en rollend materieel, 

— het biedt de mogelijkheid van een betere afstemming van de dienstuitvoering 
op de behoeften van de streek en 

— het elimineert de mededinging op paralleltrajecten. 

Het algemene uitgangspunt van de Nederlandse overheid is steeds geweest (en is het 
ook nu nog) om het landelijke of nationale vervoer in eerste instantie een opgave 
voor de spoorwegen te laten zijn, terwijl het streekvervoer meer het terrein van de 
autobusstreekvervoersondernemingen dient te zijn. Met betreHong tot laatstgenoem
de ondernemingen heeft de overheid steeds gestreefd naar een beperkt aantal krach
tige vervoersbedrijven. Als gevolg hiervan is het aantal autobusondernemingen van 
400, net voor de Tweede Wereldoorlog, gedaald tot een dertigtal op dit moment. 
Deze ondernemingen hebben samen 13.000 mensen in dienst. Het huidige streekver
voer telt ongeveer 800 hjnen waarop dagehjks 3.800 autobussen rijden die per dag 
gemiddeld 660.000 reizigers over een gemiddelde afstand van 12 km vervoeren. On
danks het goed uitgebouwde spoorwegnet vervoeren de autobusstreekvervoersonder-
nemingen 50% meer reizigers. 
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Nu inmiddels ook in Nederland de autobusondernemingen in het streekvervoer geen 
winstgevende exploitatie meer kunnen verwezenlijken, is de noodzaak gebleken ver
anderingen in de oorspronkelijke opzet van de gebiedsconcessies aan te brengen, zon
der nochtans de voordelen hiervan aan te tasten. Nu dekking van de tekorten op de 
deficitaire trajecten door overschotten op de andere rendabele trajecten niet meer 
mogelijk is, moet gestreefd worden naar een vervoersvoorziening op nationaal niveau 
(in gelijke mate) beantwoordt aan de behoeften en is gebaseerd op het principe van 
gelijke tarieven voor gelijke prestaties, zulks uiteraard binnen het raam van de finan
ciële mogelijkheden van de overheid (zie ook punt 3). 

Door de stijgende welvaart en de daarmee nauw verbonden verandering in de modal 
split inzake het personenvervoer ten gunste van de particuliere auto, hebben de 
streekvervoersondernemingen sinds het midden van de '50-jaren een duidelijke daling 
in hun reizigersvolume moeten vaststellen; naast de stijging van met name de loon
kosten één van de hoofdoorzaken voor het deficitair worden van het streekvervoer 
in zijn algemeenheid. Aangenomen mag echter worden dat de afname van het reizi
gersvolume in de nabije toekomst zich in tegengestelde richting zal gaan ontwikkelen 
en wel meer in het bijzonder door de stijgende energieprijzen die er aanleiding toe 
zullen zijn dat het gebruik van de auto, met name in het woon-werk-verkeer, zo duur 
zal worden dat veel mensen de weg zullen terugvinden naar het openbaar vervoer. 
Een dergelijke ontwikkeling begint zich overigens reeds in bepaalde gebieden van 
Nederland steeds duidelijker af te tekenen. 

b. Groepsvervoei. 

Onder groepsvervoer wordt het vervoer verstaan dat volgens een vaste dienstregeling 
wordt uitgevoerd van tot een beperkte groep behorende personen (schalieren, arbei
ders enz.) met autobussen dan wel met personenauto's tegen vergoeding. Bij de ver
gunningverlening speelt derhalve naast de aanvrager ook de niet in de wet genoemde 
opdrachtgever in zekere zin een rol. 

Een vergunning voor groepsvervoer wordt normaliter voor de duur van 5 jaar ver
strekt. De verleende vergunningen kunnen te allen ti l He worden apwiiriarl r u n f l . - t i f » . 

velijk ingetrokken wanneer het algemeen vervoersbelang dit vereist. 

Bij de aanvraag voor een groepsvervoervergunning wordt onderzocht of in de be
hoefte aan vervoergelegenheid niet door de bestaande trein- en/of busverbindingen 
kan worden voorzien. Bij de vergumungverlening wordt in beginsel geen onderscheid 
gemaakt tussen ondernemers van autobusdiensten en andere ondernemers van per
sonenvervoer met autobussen. In die gevallen echter waar de vraag naar vervoer wel
iswaar niet op passende wijze met een reeds bestaande lijndienst verzorgd kan wor
den, maar het wel gaat om vervoer in relaties waarin een autobusdienst reeds voor
zieningen biedt en gezegd kan worden, dat het groepsvervoer in feite past in het nor
male lijndienstpatroon, behoort volgens de wet (en de uitvoeringsrichtlijnen daarvan) 
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de voorkeur in eerste instantie aan de betrokken lijndienstonderneming te worden 
gegeven, indien deze dit natuurlijk wenst. 

Afgezien van voornoemde voorwaarde kunnen vergunningen voor de uitvoering van 
groepsvervoer alleen worden verleend, indien aannemelijk gemaakt kan worden, dat 
het groepsvervoer in eigen beheer belangrijke financiële en bedrijfseconomische 
voordelen met zich brengt. Voorts mogen door het verlenen van de groepsvervoer-
vergunning de belangen van de beroepspersonenvervoerders niet onevenredig zwaar 
worden geschaad. 

Voor elk vervoer wordt een aparte vergunning verleend. In de vergunning wordt om
schreven welke groep personen mag worden vervoerd, binnen welk gebied c.q. op 
welk traject en voor welk doel het zal plaats vinden. De bepaling van het aantal bus
sen waarmee het vervoer zal worden uitgevoerd bli jf t daarentegen — althans in het 
algemeen — een aangelegenheid van de vervoerondernemer zelf. 

Tot slot dient nog te worden opgemerkt dat de overheid — evenals bij de autobus-
lijndienstvervoer — ook bij het groepsvervoer de mening is toegedaan dat door een 
concentratie van ondernemingen aanzienlijke verbeteringen in de vervoersvoorzie
ning alsmede de exploitatie van de ondernemingen bereikt kunnen worden. 

c. Toerwagenritten en ongeregeld vervoer. 

Onder toerwagenritten worden de al dan niet volgens een dienstregeling uitgevoerde 
ritten verstaan, welke niet uitsluitend het verstrekken van gelegenheid tot vervoer van 
personen tussen bepaalde plaatsen met autobussen of, in samenhang daarmee met 
personenauto's tegen vergoeding, tot doel hebben. Ongeregeld vervoer is het niet 
volgens een vaste dienstregeling uitgeoefend vervoer van personen met autobussen. 

Voor het toerwagenvervoer en het ongeregeld vervoer worden 2 soorten vergunnin
gen verleend, te weten: 

— een bedrijfsvergunning waarin de bevoegdheid wordt verleend dat soort ritten 
te verrichten en 

— ritvergunningen waarin toestemming wordt verleend om een bepaalde rit uit te 
voeren. 

De vergunningen worden verleend voor een periode van 5 jaar. Verleende vergunnin
gen kunnen te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken wanneer het algemeen 
vervoersbelang dit vereist. In de vergunning wordt het aantal autobussen vermeld. Bij 
de verlenging van de vergunning wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat 
in bepaalde perioden van het jaar de vraag naar het betreffende vervoer groter is dan 
in andere maanden en dat er derhalve sprake moet zijn van een zekere speelruimte. 
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De mogelijkheid tot de uitvoering van vervoer dat bezwaarlijk door normale toer-
wagenbedrijven kan worden uitgevoerd, wordt gewaarborgd door een richtlijn die de 
mogelijkheid opent, aan personen of instellingen die niet als ondernemers van per
sonenvervoer met autobussen zijn te beschouwen en op voorwaarde dat zich omstan
digheden van sociale aard voordoen, een vergunning van beperkte aard te verlenen. 
Daarbij geldt wel als voorwaarde dat daardoor geen of vrijwel geen vervoer aan het 
beroepsvervoer wordt onttrokken. 

3. Financiële toestand. 

Zoals onder punt 2a reeds werd gesteld, zijn de streekvervoersondernemingen in 
Nederland sinds een tiental jaren in hun totaliteit in de rode getallen gekomen. De 
sterke opkomst van de auto alsmede de stijging van de loonkosten vormen de hoofd
aanleiding tot deze ontwikkeling. De loonkosten en sociale lasten maken nu reeds 
meer dan 70% van de totale lopende kosten uit. 

Als gevolg van de verliessituatie van meer algemene aard kwam de streekvervoers-
gedachte, welke zich uitte in gebiedconcessies (uitgaande van het principe dat ren
dabele trajecten andere trajecten die verliesgevend zijn mee kunnen dragen), duide
lijk in gevaar. Dit vormde voor de overheid de aanleiding om over te gaan tot een 
algemene dekking van de verliezen in het streekvervoer. In 1970 werd hiermee een 
begin gemaakt; sinds 1972 worden de tekorten van het streekvervoer volledig door 
de Nederlandse regering overgenomen. In onderstaande tabel wordt duidelijk weer
gegeven hoe deze deficietdekking zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Streekvervoer (in millioenen guldens) 

Jaar Kosten Opbrengsten Rijksbijdrage 

1970 213 187 17 
1971 247 193 46 
1972 274 199 69 
1973 318 211 106 
1974 423 233 188 
1975 5iu 243 265 
1976 553 252 298 
1977 576 268 305 
1978 625 268 354 
1979 729 287 437 

In 1975 werd het punt overschreden waar de bijdrage van de overheid in de totale 
kosten van het streekvervoer groter is dan de opbrengsten uit ontvangsten van de 
reizigers. In dat jaar betaalde de reiziger gemiddeld 7,6 cent/km, terwijl de overheid 
8 cent/km moest bijpassen. 
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Aangenomen mag worden dat de kansen dat deze ontwikkeling zich weer ten goede 
keert (waarbij een volledige kostendaling door de inkomsten uit het reizigersvervoer 
voorlopig nog wel een utopie zal bhjven), redelijk positief is in te schatten en wel 
meer naarmate de stijgende energieprijzen de autobezitters (uiteindelijk) kostenbe
wuster zullen maken. 

4. Huidige uitgangspunten ten aanzien van het openbaar vervoer, 

a. Algemene uitgangspunten. 

Door het besluit van de overheid om over te gaan tot een dekking van de verliezen 
van de streekvervoersondernemingen werd de oorspronkelijke doelstelling van de be
drijfseconomische rentabiliteit ondergeschikt gemaakt aan sociaal-economische be
ginselen. Daarmee werd een fundamentele wijziging in de politieke benadering ten 
aanzien van het streekvervoer, die overigens ook op andere gebieden van de vervoers-
politiek in Nederland duidelijk zich begint af te tekenen, aangebracht, te weten het 
afstand doen van een zuiver volgend beleid dat plaats maakt voor een sturend be
leid. 

In het beleid ten aanzien van het streekvervoer zoals dit momenteel gevoerd wordt 
komt de samenhang tussen het vervoer en de ruimtelijke ordening duidelijk tot uit-
dmkking. Uiteindelijk doel is te komen tot de totstandkoming van een geëigende 
ruimtehjke structuur. 

De Nederlandse overheid staat op het standpunt dat vooralsnog een naar plaats, ti jd 
en vervoerswijze genuanceerde beperking van de trendmatige groei van het aantal 
reizigerskilometers de beste keuze is. Niet alleen het aantal verplaatsingen moet 
daarbij worden afgeremd, maar ook de lengte van de verplaatsingen. Deze beperking 
zal plaatselijk sterk genuanceerd moeten worden. Er zijn landelijke gebieden waar 
een beperking van het aantal reizigerskilometers nauwelijks nodig of zelfs gewenst is; 
elders zal daarentegen deze beperking van de mobiliteit wel voordelen opleveren. 

Voor de landelijke gebieden vervult de auto een onmisbare funktie voor de leef
baarheid van deze gebieden. Het beleid in Nederland is er op gericht zoveel mogelijk 
in deze gebieden aan de vraag naar particulier vervoer te voldoen. Het openbaar ver
voer vervult in de landelijke gebieden derhalve een aanvullende taak en wel omdat de 
vervoersstromen er veelal zo dun zijn, dat doorgaans geen goed alternatief voor de 
auto (en soms zelfs niet voor de fiets) kan worden geboden. Desalniettemin blijft 
het beleid erop gericht in de landelijke gebieden het openbaar vervoerssysteem verder 
te verbeteren, al was het alleen maar op grond van het feit dat er steeds bepaalde 
groepen in de bevolking zijn die uitsluitend en alleen op het openbaar vervoer zijn 
aangewezen. Het beleid is derhalve erop gericht een redelijke, zoveel mogelijk op de 
vraag aangepaste openbare vervoersvoorziening te handhaven (of te creëren). 
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Vanuit een oogpunt van ruimtelijke ordening wordt gestreefd naar een zo goed moge
lijk in de nabijheid van openbare vervoersverbindingen situeren van de woon- en 
werkfunctie. 

Als essentiële doelstellingen ten aanzien van het openbare vervoer worden door de 
overheid gezien: 

— een verbetering van de afstemming van de verschillende vormen van openbaar 
vervoer op elkaar: streekbus en stadsvervoer, streekbus en trein en de streek
bussen onderling, 

— het opheffen van knelpunten en het nemen van maatregelen voor een betere 
doorstroming van het openbaar vervoer waaronder het streekvervoer, 

— het uitvoeren van experimenten met andere vormen van openbaar vervoer (bus
taxi, buurtbus, zie hierna) in kleine kernen waar de vervoersvraag te klein is 
voor het inzetten van gewone streekbussen. 

— het handhaven van het huidige voorzieningenniveau op het bestaande net van 
buslijnen. Harmonisatie hiervan door middel van een normeringssysteem en een 
afstemming op de werkelijke vraag en 

— het uitbreiden van het voorzieningenniveau met name ook in verband met de 
ontsluiting van nieuwe woonwijken. 

Ter bevordering van de hierboven reeds aangeduide noodzaak tot integratie van de 
aan te bieden vervoersvoorzieningen is een geïnstitutionaliseerd overleg tussen de 
daarbij betrokkenen ingesteld. Het overleg heeft in het bijzonder betrekking op de 
onderlinge afstemming van plannen voor: 

— nieuwe verbindingen, 

— vervangen van de bus door de trein of omgekeerd, 

— frequentiewijzigingen op spoor- en buslijnen in hun onderlinge samenhang, 

— route wijzigingen in buslijnen en 

— opening 01 stuiting van nieuwe stations en halten. 

Behalve het Ministerie van Verkeer en Waterstaat nemen aan dit geïnstitutionaliseerd 
overleg ook de C W , de spoorwegen (NS) en de KNVTO (een beroepsorganisatie) 
deel. 

b. Normeringssysteem voorzieningenniveau streekvervoer (NVS). 

Nu het Rijk de verliezen van het streekvervoer volledig voor zijn rekening neemt, 
stelt zich de noodzaak om de frequentie op al de Hjnen van de verschillende streek-
vervoerbedrijven aan dezelfde maatstaven te toetsen. 
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Daartoe is het NVS-systeem (normeringssysteem voorzieningenniveau streekvervoer) 
ontworpen, dat sinds 1979 wordt toegepast en waardoor het mogelijk is op unifor
me wijze de frequenties op de bestaande Nederlandse streekbuslijnen vast te leggen. 

Dit normeringssysteem houdt in dat, uitgaande van het aantal reizigers dat gedurende 
een uur op een bepaald traject de bus neemt, per richting en per trajectgedeelte 
wordt vastgesteld hoeveel ritten in dat uur mogen worden gereden. Daarbij wordt een 
onderscheid gemaakt tussen dal- en spitsuurvervoer. Bij de vaststelling van de uitein
delijke getalsnorm wordt van de volgende uitgangspunten uitgegaan: 

— het grosso modo handhaven van het voorzieningenniveau, 

— het vrijwel garanderen van een zitplaats tijdens de daluren en in mindere mate 
gedurende de spitsuren, 

— bij omvangrijkere vervoersstromen wordt het aantal ritten mede bepaald door 
de (zitplaats)capaciteit van het voertuig en 

— bij zwakkere vervoersstromen wordt meer rekening gehouden met het kwali-
teitsaspekt van de ritfrequentie. Dit betekent dat er geen sprake is van een 
strakke kwantitatieve norm. 

Uit voornoemde punten moge blijken dat de criteria met name aan de behoeften 
worden gerelateerd, d.w.z. op de uit de omvang en intensiteit van de vervoersstromen 
gebleken vraag. 

Wat de toepassing van het NVS-systeem betreft dient te worden opgemerkt dat de 
frequentie van een buslijn in beginsel wordt bepaald door de werkelijke vraag en door 
de capaciteit van de bus. Voor zeer kleine vervoersstromen geldt dat voor minimaal 
8 passagiers per dag 3 a 4 heen- en terugritten per dag mogen worden gemaakt. Daar
naast wordt in het normeringssysteem nog rekening gehouden met een aantal zoge
naamde aanvullende elementen, zoals: 

— busomloop en personeelinzet, 

— regelmaat in de dienstregeling, 

— aanvoerfunctie van een lijn voor andere hjnen, 

— vermijden van ongewenste extra overstapnoodzaak en 

— aansluitingen op andere hjnen. 

Uit een en ander moge blijken dat het normeringssysteem rekening houdt met bij
zondere regionale omstandigheden als verschil in bevolkingsdichtheid en -omvang, 
door naarmate de vervoersstromen dunner zijn een lagere gemiddelde bezetting bij 
de bepaling van de frequentie te hanteren. 
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Bij toepassing van de getalsnorm zonder meer zou ook de regelmaat, die gewenst is 
voor een dienstregeling, kunnen worden verbroken. Voor de reizigers is het echter ge
wenst dat de dienstregeling gedurende de dag een zekere regelmaat vertoont. De 
noodzaak hiertoe kan daarom aanleiding zijn om op bepaalde uren van de dag meer 
ritten te laten maken dan de getalsnorm strikt genomen aangeeft. Soortgelijke over
wegingen spelen overigens ook mee wanneer het probleem van de aansluiting op an
dere Hjnen zich stelt. Mede op basis van het voorgaande kan derhalve de conclusie 
worden getrokken dat er geen sprake is van een harde getalsnorm zonder meer die 
geldig is voor alle mogeHjke situaties. In het systeem is voldoende flexibiliteit inge
bouwd. 

In onderstaande tabel wordt de door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vast
gestelde getalsnorm voor het standaardmateriaal weergegeven. 

spitsperioden overige perioden 

gemiddelde reizigers- aantal toegestane gemiddelde reizigers- aantal toegestane 
aantallen per uur ritten per uur aantallen per uur ritten per uur 

8 - 34/44 1 8-24 1 
35/45 - 84 2 25-49 2 

85 - 134 3 50-79 3 
135 -179 4 80 -139 4 
180-224 5 
225 - 269 6 140 - 209 6 
270-314 7 
315-359 8 210-280 8 

Na een jaar ervaring met het normeringssysteem kan gesteld worden dat de resultaten 
zonder meer als positief kunnen worden beoordeeld. Op de dunne vervoersstromen 
werd in het algemeen een vermindering van de frequentie doorgevoerd; op de dikke 
vervoersstromen werd de frequentie versterkt. 

c. Experimenten met nieuwe systemen. 

In punt 4a. werd reeds op de mogeHjkheid van het uitvoeren van experimenten met 
andere vormen van openbaar vervoer gewezen. De Nederlandse overheid heeft aan het 
einde van de '70-jaren een drietal experimenten uitgevoerd met nieuwe vormen van 
openbaar vervoer die het midden houden tussen de autobus en de taxi. UiteindeHjke 
doel van deze experimenten was na te gaan of met deze vormen van openbaar ver
voer betere vervoersmogeHjkheden konden worden geboden in dunbevolkte streken 
waar het aantal reizigers eigenHjk te klein is om het traditionele busvervoer in te zet
ten. Het gaat hier om de volgende drie experimenten: 
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c l . Bustaxi. 

De bustaxi is een kleine bus voor ± 20 personen die niet volgens een vaste route en 
een vast tijdschema rijdt. Het is veeleer een taxi die "op bestelling" komt. Het wezen
lijke van de bustaxi is dat alleen dan gereden wordt als een passagier daarom vraagt. 
De potentiële reizigers moeten zich telefonisch bij een centrale melden. Uitgaande 
van de verschillende aanmeldingen berekent een computer welke route de bustaxi 
het best kan rijden en bij welke haltes hij moet stoppen om passagiers op te nemen of 
uit te laten stappen. Heeft men de bustaxi opgeroepen dan wordt men na een bepaal
de wachttijd - uiteraard afhankelijk van het aantal ingezette bustaxi's — bij de op
gegeven halte opgehaald en naar de vooraf aangeduide bestemming gebracht. Daar
bij zal in de meeste gevallen niet de meest directe weg worden genomen doch veelal 
worden omgereden om andere passagiers op te halen of af te zetten. Met behulp van 
de computer worden de oproepen zo over de bustaxi's verdeeld dat voor de passa
giers de wachttijden en de tijd voor het omrijden zo kort mogelijk zijn en er voor de 
bustaxi's toch een redelijke bezettingsgraad verkregen kan worden. Binnen het ge
bied dat de bustaxi's bedienen zullen in de meeste gevallen de routes variëren. Om de 
bustaxi's zo goed mogelijk te benutten, zullen routes en vertrek- en aankomsttijden 
niet helemaal vrij kunnen zijn. Dit houdt ondermeer verband met het feit dat de bus
taxi's aansluiting moeten geven op andere openbare vervoersverbindingen (bus, 
streekbus, trein enz.). In dergelijke gevallen kan de dienst van de bustaxi's beperkt 
blijven tot het brengen en afhalen van de passagiers naar de punten van het openbaar 
vervoer. Dit houdt derhalve in dat, rekening houdende met deze dienstverlening, de 
passagiers niet op elk willekeurig ogenblik van de dag een beroep op de bustaxi kun
nen doen. 

c.2. Experimenten in Groningen, Friesland en Drente. 

De gebieden waar deze experimenten worden doorgevoerd zijn kleiner dan die voor 
de bustaxi, namelijk maximaal 100 km2. Er wordt ook hier gebruik gemaakt van 
kleinere dan normale bussen. Deze busjes rijden of wel in een gebied dat niet (meer) 
door het openbaar vervoer wordt bediend, o fwel vervangen ze een bestaande buslijn 
of deel daarvan waarop de streekbus slechts een beperkt aantal malen per dag rijdt. 
De busjes rijden met een hogere frequentie dan de normale streekbus; tijdens de loop
tijd van de experimenten is deze frequentie zoveel mogelijk in overeenstemming ge
bracht met de wensen van de passagiers. Vermeld dient nog te worden dat in tegen
stelling tot de bustaxi, bij deze experimenten geen gebruik van de computer wordt 
gemaakt. 

c.3. Buurtbus. 

De in dit experiment ingezette busjes bieden plaats aan maximaal 8 personen, het
geen het voordeel heeft dat de bestuurders slechts in het bezit moeten zijn van een 
normaal rijbewijs. 
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Het beheer van de buurtbus wordt opgedragen aan een buscomité. De busjes worden 
bestuurd door personen uit de eigen streek die zich hiervoor als vrijwilligers (er zijn 
per bus ongeveer 30 vrijwilligers nodig) hebben aangemeld en die er ook geen ver
goeding voor ontvangen. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat stelt de busjes 
gratis aan de buscomité's ter bescliikking en betaalt ook de andere kosten. De streek-
vervoersondernemingen verzorgen zaken als onderhoud en verzekering. 

De buurtbus wordt beschouwd als een aanvullend vervoer op het reeds bestaande 
openbaar vervoer en vervangt deze niet. De buurtbus wordt vaak in die gebieden in
gezet waar helemaal geen openbaar vervoer (meer) is, omdat het aantal reizigers er te 
klein is om grote bussen in te zetten. De buurtbus rijdt op basis van een vaste dienst
regeling. 

Het experiment met de buurtbus is met 5 projecten onder verantwoordehjkheid van 
het Ministerie gestart. Het geheel is zodanig goed geslaagd dat besloten is dit systeem 
definitief in 50 gebieden in te voeren. Daarbij is de verantwoordelijkheid voor de op
zet en de begeleiding inmiddels van het Ministerie op de provincies overgegaan. 

d. Tariefbeleid. 

Op het gebied van het tariefbeleid en de tariefstructuur in het openbaar vervoer was 
er tot voor kort nog sprake van een grote differsifiteit. In het kader van de algemene 
reorganisatie van het streekvervoer, waartoe de overheid besloot sinds zij de dekking 
van de bedrijfsverliezen voor haar rekening neemt, werd de noodzaak tot een uniform 
tariferingssysteem steeds meer gevoeld. Daarbij werd de verwezenlijking van een vol
ledig vergelijkbare tariefstructuur tussen de verschillende regio's als uitgangspunt 
genomen. 

Inmiddels is er op het gebied van de tarifering het een en ander gebeurd dat zich als 
volgt laat samenvatten: 

— in 1979 werd er bij de spoorwegen (NS) een jaarkaart ingevoerd die persoons
gebonden is en alleen voor het vervoer per trein geldig is. Voor een relatief laag sup
plementair bedrag kunnen leden van de familie van de hoofdkaarthouder (familielid 
in de ruime zin op te vatten) een extra kaart kopen. 

— in 1979 werd ook een openbaar vervoerkaart ingevoerd die recht geeft op het 
vervoer met de spoorwegen (NS) en al het andere openbaar vervoer. 

— in 1979 werd bij de spoorwegen (NS) tevens voor een experiment van 2 jaar 
een gezinsvastrechtkaart (kortingkaart) ingevoerd. Deze kaart geeft de houder (al
leenstaande of gezin) een reductie variërend van 30 tot 50% op enkele reizen, retours 
en abonnementen. 

— in 1980 werd een zogenaamde strippenkaart ingevoerd die recht geeft op het 
vervoer met het stads- en streekvervoer. Deze strippenkaart is geldig voor het gehele 
land. 
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Daarvoor is het land in zönes van 4 km lengte en breedte ingediend. Per zóne moet 
1 strip worden ongeldig gemaakt in de automaat die in het openbaar vervoermiddel 
is aangebracht. Per reis moet men het aantal zones dat men rijdt plus één op de strip-
kaart ongeldig maken. Wanneer men bijvoorbeeld een afstand over 5 zones aflegt, 
moet men 6 strippen ongeldig maken. Vanaf 1 oktober 1980 zijn de bij de verschil
lende vervoersondernemingen in gebruik zijnde strippenkaarten door één uniforme 
strippenkaart vervangen. Deze kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar en tegen 
een hogere prijs ook in het vervoermiddel zelf. Voor de incidentele reiziger is de 
strippenkaart wel gemakkelijk, alhoewel op het platteland de verkrijgbaarheid bij de 
gespreide adressen nog wel problemen oplevert. 
Mogelijk nadeel voor de vervoerder zou kunnen zijn dat doordat de kaartopbrengsten 
nog maar voor een gedeelte bij hem direct binnenkomen, zij zich daardoor meer dan 
voorheen eerder uitvoerders van vervoer dan eigenlijke ondernemers gaan voelen. 
Daar staat dan zonder meer tegenover dat de strippenkaart voor de passagier een 
duidelijke vereenvoudiging en daardoor een kwaliteitsverbetering van het openbaar 
vervoer betekent. 

5. Conclusie. 

In Nederland heeft de overheid zich steeds ervoor ingezet om het regionale vervoer te 
bevorderen. In een eerste fase werd dit gedaan door het beschikbaar stellen van fond
sen voor de aanleg van regionale spoorlijnen en tramwegen. In een tweede fase werd 
het accent verlegd naar het organiseren van regionale autobusdiensten die een bevre
digende bediening van de gehele regio moesten garanderen. Daarbij werd reeds zeer 
vroeg overgestapt van de lijn- of trajectconcessies naar de gebiedsconcessies waardoor 
het via het interne compensatieprincipe mogelijk werd naast winstgevende ook ver
liesgevende trajecten te bedienen. In de huidige fase is de activiteit van de overheid 
geconcentreerd op het dekken van de bedrijfsverliezen aangezien de streekvervoer -
bedrijven in hun totaliteit deficitair zijn geworden. 

De Nederlandse overheid gaat uit van het principe dat een tevredenstellende organisa
tie van het streekvervoer in eerste instantie zich dient te baseren op de vraag naar dit 
vervoer. Daarbij is het uit financieel, maar ook uit algemeen-economisch oogpunt niet 
verantwoord op alle mogelijke vervoersrelaties openbaar vervoer aan te bieden. Ander
zijds mag dit standpunt natuurlijk ook niet tot een zeer stringente toepassing leiden 
waardoor bepaalde kleine plaatsen geheel geïsoleerd zouden geraken. Als tussenop
lossing heeft de Nederlandse overheid duidelijk gekozen voor het inzetten van zoge
naamd semi-collectief vervoer (paratransit), zoals bijvoorbeeld de bustaxi, de buurt
bus enzovoort. 

Als meest recente overweging van de overheid moet nog gewezen worden om de 
mogelijkheid om het streekvervoer geheel los te maken van de spoorwegen (NS). 
Het Rijk overweegt de mogelijkheid tot de oprichting van een NV Streekvervoer-
bedrijf waarin de aandelen die de spoorwegen nu van een aantal streekvervoer-
bedrijven hebben, zouden worden ondergebracht. 
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Het gaat hier om de aandelen in elf ondernemingen die tezamen ongeveer 85% van 
het streekvervoer verzorgen. Het is de bedoeling dat ook de aandelen die het Rijk 
zelf in vier streekvervoersbedrijven heeft in deze nieuwe NV zuilen worden onderge
bracht. 
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DE R E L A T I E TOERISME EN LUCHTVAART 

door 
J.N. Strijkers 

Nationaal Bureau voor Toerisme 

De luchtvaart in de periode tot de Tweede Wereldoorlog 

De reizigers waren merendeels zakenreizigers, de toeristen behorend tot de happy 
few, de aantallen te beperkt om enigerlei invloed uit te oefenen op de statistieken van 
het toerisme. 

De periode 1945 - 1960 

Deze periode kenmerkte zich door de aanzet naar een toerisme dat steeds meer zijn 
stempel op het passagiersvervoer in de luchtvaart zou gaan zetten. Grotere vliegtuigen 
enerzijds, overtollig oorlogsmateriaal (Dakota's) en commercieel ingestelde en avon
tuurlijke oorlogsvliegers anderzijds, waren de bouwstenen voor een groeiend toerisme 
door de lucht. Aan het eind van de vijftiger jaren ging het chartervliegtuig een rol 
spelen op een aantal bestemmingen. Het lange afstands-toerisme ontdekte de lucht
vaart en in het bijzonder op de transatlantische bestemmingen begon het traditionele 
vervoer met grote en luxeuze schepen de concurrentie van het vliegtuig te voelen. Al 
in 1955 was het toeristisch verkeer over de Atlantische Oceaan per vliegtuig en per 
schip in evenwicht. Daarna is het aandeel van de scheepvaart met sprongen achteruit 
gegaan en nu is het transatlantische verkeer per schip nagenoeg te verwaarlozen. 

De periode 1960 - 1970 en 1970 - 1980 

Aan het einde van de vijftiger jaren zien wij de eerste straalvliegtuigen als Comet, 
Boeing 707 en DC8 hun intrede doen. Snelheid, korte omdraaitijd en veel minder 
storingen in de jetmotor dan in de zeer hoog opgevoerde zuigermotoren, waren stuk 
voor stuk aanleiding tot een haast optimaal vlootgebruik en het daarmede gepaard 
gaande stoelenaanbod. Deze geweldige technologische vooruitgang gekoppeld aan een 
gezonde concurrentie in de markt, hebben grote invloed uitgeoefend op de reiskosten. 
De introductie van de straalvliegtuigen aan het einde van de vijftiger jaren droeg in 
sterke mate bij tot de toeneming in het lange afstand reizen en leidde tot kosten
besparingen van betekenis. 
De "wide-bodies" droegen in de zeventiger jaren hun steentje bij tot de voortzetting 
van deze trends en hebben het luchtvervoer binnen bereik gebracht van groepen van 
nieuwe, kostenbewuste reizigers die op hun beurt bijdroegen tot een ongeëvenaarde 
groei in het internationale toerisme. 
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Tegenover het groepsvervoer op de charter introduceerden de lijndiensten tientallen 
uitzonderings-tarieven om de ontwikkeling op de geregelde dienst zo veel mogelijk te 
stimuleren. 

In 1948 deden "excursion-fares" hun intrede, op dit ogenblik worden zij op 55% van 
de internationale verbindingen aangeboden, terwijl op bepaalde lange afstandroutes 
dit cijfer zelfs boven de 90%ligt. 

Groeps- en individuele "inclusief' tarieven die tot vijftig en meer procent besparing 
op de lijntarieven mogelijk maakten, werden eveneens voor het eerst op de Noord-
Atlantische routes aangeboden, maar vandaag gelden zij voor ca. 30% van alle stad tot 
stad verbindingen. Om het verhaal van de uitzonderings-tarieven nog iets vollediger te 
maken, noemen wij de gezinstarieven, de opstaptarieven van Freddy Laker, de APEX-
tarieven, de standby-tarieven en vele anderen. Op vele belangrijke internationale 
vluchten maken thans twee van de drie passagiers van "promotional" — en op het 
toerisme afgestemde tarieven gebruik. 

Ik wil hier nog even stilstaan bij de rol van de IATA (International Air Transport 
Association). 
Opgericht in Den Haag en er tot na de oorlog kantoor houdend, is de IATA thans ge
vestigd in Genève. Zij heeft de afgelopen jaren vele stormen over de aangesloten 
luchtvaartmaatschappijen en hun organisatie gekend. Zeker de laatste twee jaar zijn 
zeer rumoerig geweest, in belangrijke mate doordat de V.S. drastisch ingegrepen heeft 
op het gebied van tarief- en üjnenstructuur voor de verbindingen binnen en naar de 
V.S., de "deregulation". Hierop kom ik in het laatste deel uitvoerig terug. 

De IATA, de door velen als kartel uitgekreten organisatie, heeft in de naoorlogse 
jaren toch een stabiliserende invloed gehad. 
Men trad op als een niet-politiek forum waar men trachtte de belangen van consu
ment, luchtvaartmaatschappij en regering met elkaar in evenwicht te brengen. Hoewel 
naar mijn menig de IATA nog een uiterst kritieke situatie zal doormaken, zie ik toch 
redenen voor voortbestaan van de organisatie als platform voor tarief-coördinatie die 
leidt tot toenemende flexibiliteit en innovatie. 
Onder druk van He nog niet geheel duidelijke verwachtingen top aanzien van hst 
overheids-ingrijpen en de economische situatie, werd 1979 door het bestuur van de 
organisatie uitgeroepen tot het jaar van de nieuwe IATA. Men ziet in de internatio
nale bijeenkomsten een minder hooghartige, een positiever instelling van de IATA op 
de nieuwe omstandigheden en een toenemende bereidheid tot samenwerking o.a. met 
de internationale toeristische organisaties en instellingen. 

De overheden die zich met de luchtvaart bezighouden o.a. technisch, beveiliging zijn 
verenigd in de IC AO, (International Civil Aviation Organisation). Deze IC AO dringt 
bijzonder aan op multi-laterale benadering en veroordeelt de uni-laterale acties van 
regeringen. Zij zoekt hiervoor naar nauwere samenwerking met de vernieuwde IATA. 
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De tweede Air Traffic Conference die in februari 1980 in Montreal plaatsvond kwam 
tot de volgende aanbevelingen: 

De conferentie 
1. beveelt aan dat bij het onderzoek naar elk systeem voor multi-laterale regeling 

van de internationale tarieven de gehele internationale luchtvaartgemeenschap 
betrokken moet worden. 

2. beveelt aan dat internationale tarieven op multi-laterale wijze tot stand komen 
en wanneer er al regionale regelingen zijn, dat deze dan rekening moeten hou
den met de multi-laterale overeenkomsten. 

3. beveelt aan dat de wereldomvattende, multi-laterale machinerie van de IATA, 
waar dat maar enigszins mogelijk is, geaccepteerd wordt als eerste keus bij het 
tot stand brengen van tarieven. 

Na deze korte omschrijving van de organisaties die verantwoordelijk zullen zijn voor 
het beleid in de tachtiger jaren li jkt het mij verantwoord een mening uit te spreken 
over de ontwikkeling in toerisme en luchtvaart in de komende tien jaar, ondermeer 
gebaseerd op visies die ontwikkeld zijn door vliegtuigfabrikanten en wetenschappe
lijke instituten. 

Men zegt dat voorspellen op zijn gunstigst een niet-exacte wetenschap is. Een paar 
vragen: Welke invloed kent men toe aan stijgende brandstofprijzen op de reiskosten? 
Wat zal bijvoorbeeld de invloed zijn wanneer het conflict tussen Irak en Iran zich uit
breidt tot andere olieproducerende naties? De oud-Minister van Financiën van de 
V.S. William Simon zei eens: "Lange termijn betekent tot de volgende verkiezing. 
Om zinvol te zijn moeten actuele economische en politieke ontwiWcelingen inge
bouwd worden door periodieke hernieuwing en updating." 

Vliegtuigfabrikanten houden zich uiteraard voortdurend bezig met de toekomst van 
toerisme en luchtvaart. 
McDonnel Douglas voorspelt een gemiddelde groei van het luchtvervoer in de tach
tiger jaren van 6,7% tegenover een gemiddelde groei in de zeventigerjaren van 10,5% 
per jaar. 
Boeing voorspelt een gemiddelde groei van 5,4 tot 7,7% over dezelfde 1980 - 1990 
periode. 
Met-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zullen een toenemend aandeel in het 
wereldluchtverkeer voor zich opeisen. In 1971 was dit aandeel 55,6% en voor 1990 
voorspelt Boeing dat dit tussen 65,8 en 66,4% zal liggen. 

De meningen lopen uiteen waar het de trends in charter- en lijndiensten betreft. 
Volgens een Franse studie van september 1978 zal het aandeel van het toerisme in 
de luchtvaart 70 tot 85% bedragen afhankelijk van de projecties (mainstream of 
middle of the road, een pessimistische of een optimistische). In het gegeven van de 
mainstream projectie zal in de komende tachtig jaar het luchtverkeer op toeristische 
basis met gemiddeld 10% per jaar stijgen, het zakenverkeer met 7,7% per jaar. 
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Volgens dezelfde studie zal het tariefniveau met 2% over de gehele periode gerekend 
afnemen, niettegenstaande de sterke toeneming van de brandstofprijzen. Deze daling 
schrijven zij toe aan sterke concurrentie, productiviteitsverbetering, verhoogde capa
citeit per eenheid en verbetering van vluchtleidingskosten. 
Luchtvaarttechnici die zich ook met toekomstverwachtingen bezig houden, noemen 
een aantal technische ontwikkelingen die zij mogelijk achten. Achtereenvolgens 
noem ik ze: 

a. Zuiniger brandstofgebruik waardoor besparingen bij nieuwe straalmotoren van 
omstreeks 15% mogelijk zijn. 

b. Verbetering in het aërodynamisch profiel waardoor verdere brandstofbesparing 
van omstreeks 10%. 

c. In de negentiger jaren verwacht men dat het technisch mogelijk zal zijn terug te 
keren tot de turbo-prop die met dezelfde snelheden kan vliegen als de jets, 
maar tegen een lager brandstofgebruik dan de huidige. 

Volgens de vliegtuigproducenten zal de totale luchtvloot voor commerciële doelein
den in 1990 tussen de 7000 en 7500 eenheden groot zijn. Uitschieter is hier, zoals uit 
de projectie blijkt McDonnel Douglas die het aantal op 8800 vliegtuigen schat, geba
seerd op een verwachting dat nog 3500 vliegtuigen van voor 1980 niet vervangen 
zullen zijn. 
De totale vloot van 1980 bestaat uit ca. 5500 eenheden. Naar mijn mening zal in 
1990 het aantal oude eenheden dichter bij de 1500 liggen, zeker wanneer men reke
ning houdt met technologische ontwikkelingen die voor het merendeel brandstof
besparing tot gevolg zullen hebben. Bij genoemde aantallen is de Russische commer
ciële vloot niet meegerekend. 

De stoelcapaciteit zal volgens de ramingen in 1990 1,4 miljoen zijn oftewel 400.000 
stoelen meer dan thans. 
De gemiddelde capaciteit per eenheid ligt in 1990 hoger dan in 1980 (± 12 stoelen 
per eenheid). Tenslotte de investering die voor vervanging en nieuwbouw nodig is. 
Deze wordt geschat op 110 miljard 1979-dollars. 
Hiervan zijn 43 miljard nodig voor vervanging van verouderde eenheden en 6,7 mil
jard dollar voor de uitbreiding om de toeneming van het verkeer op te vangen. 
Het bureau Merryl Lynch taxeerde in mei 1980 de totale investering in de periode 
1980-1990 op 265 miljard, gerekend op basis van 1980-dollars. 

Een zeer recente studie van het Institut du Transport Aérien (ITA) te Parijs verricht 
in opdracht van de European Travel Commission, getiteld "European Tourism Fu
ture Prospects 1980-1990", werd in november 1980 in Luxemburg gepresenteerd. 

Het eerste dat opvalt, is de enorme groei die in het absolute volume van het wereld-
toerisme tot 1990 verwacht wordt, ongeacht het gekozen economische klimaat. Uit 
dit overzicht blijkt dat in de mainstream prognose de aantallen van de toeristische 
aankomsten in de gehele wereld een stijging vertonen van 266 miljoen, vergeleken 
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met een stijging van 155 miljoen over de veertien jaar voorafgaande aan de periode 
1980-1990. De vergeUjking is nog sprekender wanneer men van het pessimistische 
scenario uitgaat, altijd nog een toeneming van 193 miljoen aankomsten tot 1990. 
Hetzelfde geldt voor de verwachte groei in Europa. 

Professor O'Donoghue, oorspronkelijk verbonden aan het Ierse Trinity College en 
thans Minister in het Ierse kabinet, zei in een kritische beoordeling van het rapport 
dat hij de waarde van de prognoses niet in twijfel trok nadat hij de basis waarop zij 
zijn gebaseerd nauwkeurig had bestudeerd. De scenario's, aldus de heer O'Donoghue, 
werden opgesteld aan de hand van de meningen van diverse experts ten aanzien van 
de gevolgen voor het toerisme van ieder pakket van algemene economische en sociale 
voorwaarden dat aan hen was voorgelegd. De belangrijkste onderdelen van de ver
schillende scenario's volgen hier. 

Mainstream scenario 

Een verwachting dat de economische groei de gehele periode onder de 4% per jaar 
zal blijven. 
Een veronderstelling dat de impact van de oliecrisis zal verminderen. 
De veronderstelling dat het vrij besteedbaar inkomen (inkomen zonder voedsel, huis
vesting en energiekosten) in dezelfde mate toeneemt als het beschikbare. 
De veronderstelling dat meer van het toenemende inkomen besteed zal worden voor 
consumptieve doeleinden in plaats van sparen. 
Een veronderstelling dat de werkloosheidscijfers hoog zullen blijven, namelijke tussen 
de 6 en 8% van de werkende bevolking. 
Naast deze algemene economische indicatoren, is men uitgegaan van het gegeven dat 
per werkjaar een week vakantie extra beschikbaar komt, hetgeen de groei van een 
tweede vakantie zal bevorderen. 
Men kan bedenkingen hebben tegen de geringe marge tussen midden en lage schat
ting van het toerisme in 1990, daarom gaan wij nog even in op de verschillen in ge
gevens tussen beide scenario's. 

In het pessimistische scenario is: 

a. de economische groei van de geïndustrialiseerde landen op minder dan 2% ge
steld hetgeen een vermindering van ongeveer 2% vergeleken bij het mainstream 
scenario inhoudt. 

b. gesteld dat de werkloosheid tot boven de 10% zal oplopen, dus 3% meer dan 
in de mainstream trends. 

c. het werkelijk beschikbare inkomen wordt geacht in het begin van de tachtiger 
jaren te dalen, daarna bli j f t het voor de rest van de periode gelijk. Hiermee 
wordt een vermindering van + 3% per jaar op de mainstream forecast aange
bracht. 
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In totaal leiden deze veronderstellingen tot een lagere uitkomst voor de pessimisti
sche visie per 1990 van + 13% vergeleken met de gemiddelde. 

Nog enkele kleine opmerkingen. 
Omdat er geen details gegeven zijn over verschillende prijsbewegingen binnen de twee 
scenario's is het niet mogelijk een directe vergelijking te maken. 
Uit de algemene omschrijving voor de twee scenario's l i jkt het echter dat de aan het 
toerisme verbonden kosten in het pessimistische scenario relatief sneller zullen stijgen. 
Dit zal een lagere vraag onder de pessimistische omstandigheden tot gevolg kunnen 
hebben. 

Ten tweede: Een verschuiving in het patroon van de vakanties, korter, goedkoper en 
dichter bij huis. Dit bhjkt duidelijk uit het volgende overzicht waar de internationale 
toeristische overnachtingen in Europa aanmerkelijk lager uitkomen in de pessimisti
sche visie dan de nationale. 
Niet besproken wordt in het rapport het effect op de lengte van de vakantie. Volgens 
Prof. O'Donoghue heeft een dergelijke verschuiving binnen de pessimistische visie wel 
degelijk invloed. 

Ten aanzien van de bepalende factoren voor de vraag, merkt hij op dat de richting 
waar de toekomstige aantallen naar toe leiden afhankelijk zijn van het relatieve be
lang dat men aan iedere individuele factor toekent. De econoom zal de neiging heb
ben zich meer te concentreren op de economische georiënteerde factoren. Hij zal 
prijs en inkomen als de beslissende factoren voor de toeristenstroom op korte termijn 
beschouwen. Wanneer voor de langere termijn een derde element, beschikbaarheid 
van meer vrije t i jd , wordt toegevoegd, ontstaat een redelijk goede basis om toeristen
stromen te onderzoeken. O'Donoghue is geneigd om met zijn verwachtingen iets 
onder het mainstream scenario te gaan zitten, hoofdzakelijk omdat nadat men met 
het rapport begonnen was, de indicatoren wat betreft lengte en ernst van de huidige 
recessie er op wijzen dat het herstel van een substantiële groei in het reële inkomen 
in een langzamer tempo zal verlopen dan het herstel na de recessie van 1974-1975. 
Zijn iets gematigder visie laat altijd nog een 3% groei voor de tachtiger jaren toe. 
Terug naar de IT A-studie bekijken wij nog even het overzicht betreffende de landen 
van herkomst bij de toeristische aankomsten. 

Wij zien dan dat de verwachtingen van het Japanse toerisme het hoogst gespannen 
zijn; een stijging van gemiddeld 7,6% per jaar. Het daarmee overeenkomende cijfer 
bedraagt voor 1990 4,1 miljoen. Voor de V.S. en Canada verwacht men in de eerste, 
jaren een langzame toeneming van het aantal toeristen naar Europa, resulterend in 
een stijging van respectievelijk 3,5 en 4%. 

Arb eid splaatsen 

De ontwikkeling van het toerisme in Europa zal per 1990 resulteren in het scheppen 
van 24 tot 30 miljoen arbeidsplaatsen. 
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Dit is 4 tot 6 miljoen meer dan de laatst beschikbare gegevens van 1978, namelijk 
20 tot 22 miljoen werkzaam in het toerisme in de uitvoerige betekenis van het woord. 
Professor O'Donoghue heeft in de zeventiger jaren drie maal een rapport uitgebracht 
aan de toeristische organisaties van de 9 EEG-landen. In 1977 schatte hij het aantal 
toeristische arbeidsplaatsen binnen de EEG op 10 miljoen. 

Nog enkele conclusies uit de ITA-studie: 

1. Nieuwe marktbenadering en policy zal nodig zijn om gelijke tred te houden 
met de komende product-ontwildceling. Deze nieuwe producten zullen in toe
nemende mate pasklaar zijn, d.w2. meer en meer gericht op doelgroepen. In 
dit opzicht mag ook meer regionale samenwerking tussen de Europese landen 
verwacht worden (voorbeeld River-Rhine-promotie door Duitsland, Zwitser
land, Nederland en Alpen-promotie door Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk 
en Italië). 

2. Reisbureaus en touroperators zullen gedwongen zijn andere wegen te bewan
delen, die neerkomen op een herziening van de distributie en verkoopstructuur. 
Zij zullen zich in toenemende mate moeten richten op direct-sales die in 1990 
30 a 40% van de totale package verkoop uit zullen maken. Dit netwerk zal ge
stuurd worden door nieuwe vakantiefinanciering en kredietregelingen en een 
geihtegreerd communicatie- en reserveringsapparaat die gericht zijn op direct-
sales en consolidatie. 

3. De overall toeristen-accommodatie trends zullen vooral gericht zijn op de uit
breiding en nieuwbouw van concurrerende middenklasse hotels, waarmede 
nieuwe investeringsprioriteiten en verplichtingen gepaard zullen gaan. ITA 
spreekt de verwachting uit, dat mede gebaseerd op erosie van verouderde ac
commodatie, tussen de 31/2 en 4 miljoen bedden in de 2 en 3 sterren catego
rieën gecreëerd moeten worden. In de para-hotelsector zullen er nog eens 
9Vz a 10 miljoen bedden bij moeten komen, waarbij inbegrepen 31/2 miljoen 
logiesplaatsen op campings. 

4. De transportsector zal gekenmerkt worden door voortgaande deregulation en 
een vrijer toegang tot de markt. Transport zal meer beantwoorden aan de 
vraag van vrije t i jd . 

5. Regeringen zullen meer aandacht moeten besteden aan, respectievelijk meer 
betrokken zijn bij het toerisme, al was het alleen maar met het oog op het 
scheppen van de extra arbeidsplaatsen. 

6. Een ernstig beroep wordt gedaan op technische liaison en coördinatie tussen 
de verschillende sectoren van het toerisme ter bevordering van een winst
gevend toeristen-ontwikkeling. 
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Nederlandse overheidscontrole nadelig voor het inkomend toerisme 

Op verzoek van de directies van de Luchthaven Schiphol en het Nationaal Bureau 
voor Toerisme werd in het najaar van 1979 een rapport uitgebracht door het Bureau 
Kappelhoff te Breda, betreffende knelpunten in het inkomend toerisme naar Neder
land. 

Aanleiding en doel 

Het inkomend toerisme in Nederland groeit minder snel dan het internationaal toe
risme in het algemeen. Dit werd veroorzaakt door een complex van factoren. 
Een van de mogelijke factoren is dat de reisorganisaties in voor Nederland belangrijke 
herkomstlanden in hun assortiment veelal slechts een bescheiden plaats voor de be
stemming Nederland inruimen. Dit is zeker van belang omdat een niet onbelangrijk 
deel van de consumenten zich voor vakanties en korte trips wenden tot deze reis
organisaties. Het op verzoek van de directie van de Luchthaven Schiphol en het NBT 
uitgevoerd onderzoek omvatte ondermeer een 50-tal interviews met functionarissen 
van verschillende geledingen in Groot-Britannië, Oostenrijk, Noord-Duitsland, West-
Beriijn, Zuid-Duitsland en Zwitserland. 

Ten aanzien van het algemeen toeristisch aanbod kan gezegd worden dat Nederland 
in de hiervoor genoemde gebieden geen bestemming is voor hoofdvakanties. 
Voor West-Duitsland geldt, dat zulks wel het geval is in Nordrhein-Westfalen en ver
der voor het gebied tot Frankfurt. 
In de in het rapport genoemde gebieden is Nederland in zijn algemeenheid wel inte
ressant voor korte vakanties en korte verblijven. 

De voornaamste trekpleisters hiervoor zijn Amsterdam en de bollenvelden van maart 
tot en met mei. Voor de reisorganisatoren is de bloembollentijd een interessant ge
geven omdat Nederland hen hiermee mogelijkheden biedt voor een betere seizoen
spreiding van de afzet, namelijk tussen winter- en zomerverkeer. 

Hetzelfde geldt ook voor tourwagenondernemers in Duitsland, België en Noord-
Frankrijk die ondermeer door de zuigkracht van de Keukenhof een flink aantal 
kilometers kunnen maken in een tijdvak dat vroeger nauwelijks de vermelding waard 
was. Het aantal tourwagens dat in 1980 de Keukenhof aandeed bedroeg 11.000. Het 
Keukenhof Bestuur gebruikt een en ander als argument om subsidie van de overheid 
en NBT te verkrijgen. 

Voor Nederland is dit, hoe merkwaardig dit overigens moge klinken, echter nadelig 
omdat het gevolg hiervan is dat zowel in t i jd als in ruimte een ongunstige concen
tratie plaats ' ['indt. 

De Nederlandse reisindustrie wordt daardoor geconfronteerd met grote capaciteits
problemen (hotels tot in de wijde omgeving van de randstad, touringcars t.b.v. ex
cursies e.d.). Deze kortstondige schaarste is mede aanleiding tot een verstoring van 
de verhouding tussen prijs en kwaliteit. 
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Bovendien stimuleert deze situatie een aantal belangrijke reisorganisatoren niet om 
Nederland met name in het voorjaar verdergaand te stimuleren. 

Amsterdam heeft eveneens een grote toeristische aantrekkingskracht, circa 45% van 
het totale inkomend toerisme concentreert zich op onze hoofdstad, die daarmede de 
belangrijkste lijsttrekker van geheel Nederland is. Schoonheidsfouten in het Amster
damse product zijn hiermede automatisch een groot gevaar voor het gehele toerisme 
naar andere delen van Nederland. Deze worden namelijk door de buitenlandse reis
organisatoren vaak verkocht in samenhang met Amsterdam. In de belangstelling voor 
Amsterdam zijn twee marktsegmenten van speciaal belang. In de eerste plaats zijn dit 
de toeristen die aangetrokken worden door het cultuur-historisch schoon en de vele 
musea. 

Het rapport zegt dat deze groep voor een reisorganisatie van gering belang is. Ik kan 
deze mening niet onderschrijven. Het Nationaal Bureau voor Toerisme is op dit ogen
blik een goed jaar bezig met een experiment op de Amerikaanse en Canadese markt; 
de Holland Culture Card. 

Deze kaart die in deze landen voor $ 2.50 gekocht kan worden geeft recht op vrije 
toegang in 150 musea, gegarandeerde plaatsen bij concerten van de grote Neder
landse orkesten, toegang tot kastelen en dergelijke. De Nederlandse Spoorwegen 
steunen het NBT met de campagne door eerste-klasse dagabonnementen tegen halve 
prijs beschikbaar te stellen. In het eerste jaar zijn er ruim 20.000 kaarten verkocht, 
de helft van de kaarthouders reisde naar Nederland en verbleef hier in tegenstelling 
tot de doorsnee Amerikaanse toerist (2 tot 3 dagen) tussen de 6 en 8 dagen. 

Terug naar het tweede marktsegment voor Amsterdam, te weten de jongerenmarkt 
voor wie shopping en uitgaan hoge prioriteit heeft. Het rapport geeft aan dat deze 
markt voor de touroperators van veel groter belang is. 

"De verkoopsuccessen van Londen wijzen in deze richting." Hier zou ik ook een 
kanttekening kunnen maken, m.b.t. kennis van de Engelse taal, die echter niet zo 
terzake is en ik ga er hier op deze plaats niet verder op in. 

Ten aanzien van de transportmogelijkheden kan zonder meer gezegd worden dat deze 
goed zijn. Het aantal auto-snelwegen, vlieg- en treinverbindingen met West-Duits-
land, Zwitserland en Oostenrijk zijn uitstekend en dit geldt zowel voor capaciteit als 
frequentie. Voor Groot-Brittannië is dit ook het geval, met dien verstande dat ferry-
en hovercraft verbindingen naar Noord-Frankrijk en België gunstiger zijn qua fre
quentie, vaartijd en prijs dan die naar Nederland. 

De infrastructuur vormt op zich dus geen knelpunt. Echter, zoals reeds eerder opge
merkt, is Nederland in de onderzochte marktgebieden een interessante bestemming 
voor kortere vakanties en kort verblijf (3 a 4 dagen). Vanzelfsprekend geniet voor dit 
type reizen het vUegtuig de voorkeur of is zelfs door de korte duur van het verblijf 
noodzakeUjk. 
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Voor vliegreizen zijn er voor de reisorganisatoren in principe twee mogelijkheden, het 
vervoer per gecharterd vliegtuig of per hjnvlucht. 

De voordelen van de lijndienst zijn: 
Er wordt weinig risico gelopen omdat men doorgaans op bestelling kan leveren. Er 
zijn slechts verkoopkosten. Daarnaast is er de mogelijkheid om bij geringe vraag toch 
een afzet te creëren. 

De nadelen zijn onder meer: 
Bij een potentiële vraag is bij de relatief geringe ter beschikking gestelde capaciteit, de 
afzet gelimiteerd. Dit geldt in het bijzonder voor lijndiensten waarop de bezettings
graad hoog is. 
Verder behoren korte trips veelal tot de groep van "impulsaankopen". 
Door het feit dat het GITE-tarief 30 dagen voor aanvang moet worden besteld gaat 
veel afzet verloren. 
De overheadkosten zijn voor kleine groepen gelijk aan die van grote groepen, hetgeen 
de kosten per passagier hoger maakt. 

Dit zijn de directe nadelen. 
Als afgeleide hiervan is nog het volgende belangrijk: omdat bij toepassing van het 
GITE-tarief ook steeds ad-hoc-inkoop van hotel en transportaccommodatie nodig is, 
is de onderhandelingspositie van de touroperator t.a.v. de partners van beide groepen 
ongunstig. 
Het ITE en GITE-tarief gebiedt een verplichte overnachting van zaterdag op zondag. 
Dit kan betekenen dat de hotelinkoop voor deze nacht gecompliceerd is en derhalve 
kostenverhogend kan werken. Voor het vervoer per charters is het noodzakelijk dat 
de vraag naar een bepaalde bestemming een behoorhjke omvang heeft en houdt dus 
grotere risico's in voor de organisator. Daartegenover staan echter een groot aantal 
kostenbesparingen, waardoor de bestemmingen goedkoop op de markt kunnen wor
den gebracht. 
Deze besparingen bestaan uit verschillende elementen. 
Niet alleen is de stoelprijs in de meeste gevallen lager, maar de grotere afzet, de con
tinuïteit hiervan en de efficiëntere organisatie resulteren in eerste instantie ook in 
sunstiger inkoopcontracten bij hotels en grondtransport. Daarnaast kunnen belang
rijke besparingen worden bereikt op overheadkosten per passagier: transfer, receptie, 
begeleiding en administratie. 

Voor korte trips naar Amsterdam en in het voorjaar de bollenvelden zijn er met name 
in het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Zuid-Duitsland en Zwitserland grote markt
technische voorwaarden voor een winstgevend vervoeren per charters. 

De luchtvaartbepalingen maken echter de organisatie van chartervluchten naar Ne
derland in het merendeel van de gevallen niet mogelijk indien het verblijf minder dan 
een week bedraagt. Een uitzondering is er wanneer er geen directe lijnverbinding tus
sen het marktgebied en Nederland bestaat. Afgezien van Berlijn vallen de onderzoch
te marktgebieden niet onder deze uitzondering. 
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Er gaat een groot marktpotentieel verloren doordat zoals opgemerkt de vraag juist 
naar 3 en 4 dagen uitgaat. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat veel touroperators 
Amsterdam niet in hun programma hebben opgenomen of hebben geschrapt. 

Van een enkel marktgebied uit zijn wel zgn. bollenvluchten toegestaan. Bij de reis
organisaties bestaat weinig vertrouwen dat de uitzondering regel zal worden en de 
meeste proberen het niet eens. 

Het rapport komt tot de conclusie dat hoewel het speculatief is om kwantitatieve 
uitspraken te doen t.a.v. het marktpotentieel voor Oostenrijk, Zwitserland, Noord-
Duitsland en Groot-Brittannië de ramingen vele tienduizenden passagiers betreffen. 
De daarmede verband houdende inkomstenderving voor vervoer en verblijf worden 
door het NBT voor het jaar 1980 conservatief op circa 50 miljoen geschat. 

Buiten deze onderzochte gebieden is ook een interessant potentieel aangetoond in 
Frankrijk en Noord-Italië. 
Voor Frankrijk werd dit voorjaar door de Rijksluchtvaartdienst aan Transavia een 
ontheffing verleend. In een zeer korte voorbereidings- en verkoopperiode werden 
voor de periode medio mei + 3.500 passagiers geboekt, de meesten op dagbasis of 
voor overnachting. Doordat de vluchten zgn. empty legs waren die op voor Neder
landse vakantiebestemmingen de meest ongunstige tijdstippen hun Franse cliënten 
ophaalden of terugbrachten is het resultaat des te opmerkelijker. Gezien het succes 
van het experiment en het feit dat hier geen enkele aantoonbare afneming van het 
lijndienstvervoer heeft plaatsgevonden zal het experiment waarschijnlijk in 1981 
mogen worden herhaald. Zekerheid hieromtrent bestaat echter nog niet, waardoor 
kostbare voorbereidingstijd verloren gaat. 

Het is ongetwijfeld de taak van de betreffende overheid, in dit geval de Rijkslucht
vaartdienst om de belangen van de lijndienst die deze verbindingen moet onder
houden, ook wanneer er een gering passagiersaanbod bestaat, te beschermen. Ander
zijds getroost een andere overheid zich financiële offers om het inkomend toerisme 
te bevorderen. Naar de mening van het NBT zal in de toekomst meer rekening moe
ten worden gehouden met andere economische belangen dan die van de nationale 
luchtvaartmaatschappijen alleen. Bij dit alles mag men niet voorbijgaan aan de hoogte 
van vele Europese luchtvaarttarieven. Wanneer men de binnenlandse luchtvaart
tarieven in de V.S. en die van gelijkwaardige Europese vergelijkt dan komen de laatst
genoemde er bijzonder hoog uit, namelijk globaal twee maal zo hoog. 

Een analyse van de oorzaken van de kostenverschillen toont aan dat deze kosten in 
Europa nauwelijks aan inefficiency van de Europese luchtvaartmaatschappijen ge
weten mag worden, doch dat deze veel meer aan verschillen in omstandigheden bui
ten de invloedssfeer van de maatschappijen liggen. 

Vliegtuigbrandstof kost in Europa circa 50% meer dan de binnenlandse diensten in de 
V.S. moeten betalen. Landingsgelden zijn in Europa 3y2 maal duurder, waarbij Heath
row, de luchthaven van Londen, de absolute kampioen is. 
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Vluchtgeleidingskosten zijn eveneens ± 3Vz maal hoger dan in de V.S. en er ligt een 
voorstel van Eurocontrol om ze in april 1981 maar even met 37% te verhogen. 

Tijdens een bespreking over het meergenoemde IT A-rapport noemde een hoge IATA-
functionaris het voorbeeld van de Londen-Amsterdam verbinding. Hier vormen de 
lasten voor de vluchtgeleiding een derde van de totale vluchtkosten. Heel wat meer 
dan de brandstofkosten voor een dergelijke vlucht. 

Luchtvaartmaatschappijen vliegen in Europa gemiddeld 15% meer dan in een directe 
l i jn . In de V.S. is dit 3% . Het meest extreme voorbeeld is de route Brussel-Zürich 
waar het omwegpercentage 47% bedraagt. Voor het uitsluitend Europese luchtverkeer 
betekenen de "omleidingen" een extra brandstofgebruik van 150 miljoen gallon per 
jaar. (1 miljard liter). De EEG, het Europese parlement en vele toeristische organisa
ties dringen aan op het vinden van spoedige oplossingen. De EEG Commissioner voor 
EZ, Vicomte d'Avignon, heeft er een uitvoerig rapport over uitgebracht. De IATA 
heeft hier zeer positief op gereageerd. Wanneer al deze, niet door de luchtvaartmaat
schappijen te beheersen, kosten naar het Amerikaanse niveau zouden kunnen worden 
gebracht zou de totale besparing rond de 1 miljard dollar of wel 15% van de Europese 
kosten uitkomen. Oplossingen waar het Europese toerisme met grote interesse naar 
uitziet. Ondertussen dringen velen aan op een hberalisering van het charterbeleid bin
nen Europa van de Europese luchtvaartdiensten. 

Eén van de koplopers in dit verband is merkwaardigerwijze de Britse regering en de 
Britse Civil Aviation Authority. Op 17 maart 1980 dienden zij een nota in bij de 
Raad van Ministers van de Europese Gemeenschap tot bestudering van de intra-com-
munautaire tarieven en liberalisering van charters binnen dit gebied. 

Voor Nederland dient zich een dooi in het winterse Wirnaat ten aanzien van charters 
aan. Jammer genoeg is de tijd al weer zover voortgeschreden dat een soepeler beleid 
nauwehjks meer opgenomen kan worden in de 1981 programma's. 
Ondertussen is er wel beweging gekomen in de tariefstructuur op de Europese lijn
diensten die onder meer een verkorting van vooruitboekingen op Apex-tarieven in
houden. Deze tarieven zijn ook belangrijk verlaagd ondermeer op de routes tussen 
Amsfprrïam en '/\\:itKi>r<;t> bestemmingen f voorbeelden Swiccair t a r iovenY 

Op Stockholm is een Apex-tarief ingevoerd dat "slechts" f 700,— kost tegen een 
normaal tarief van f 1400,—. 

Beperkende voorwaarden zijn vliegen voor of na een bepaalde tijd van de dag, terug
reis voor middernacht van de zondag volgend op de uitreis etc. 
De druk wordt groot, de liberalisering is en route, maatregelen ter verbetering van de 
efficiency van het Europese hjnennet worden ter hand genomen. 

Kortom de kansen op uitbreiding van het toeristenvervoer door de lucht binnen Eu
ropa zullen hiermede belangrijk verbeteren. 
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Uitgerekend op Sinterklaas belegde de RLD een hearing over een wijziging in de be
palingen voor speciale tarieven op lijndiensten en een liberalisering van charters die 
inhoudt dat voor een belangrijk deel tegemoet gekomen wordt aan de wensen van de 
grote touroperators die blijkens het rapport Kappelhoff bereid zijn Nederland door 
middel van back to back charters in hun programma's op te nemen. 

Helaas moest ik tijdens deze hearing meedelen dat reeds in november een aantal tour
operators waaronder een belangrijk Frans bureau hun plannen ten aanzien van Neder
land hadden herroepen omdat zij van begin september tot half november hadden ge
wacht op de verwachte wijziging in de Nederlandse bepalingen en nu niet langer in 
staat waren te wachten met hun drukwerk en hun voorbereiding van de promotio
nele campagne. Voordat de nieuwe bepalingen rechtsgeldig zullen worden vrees ik 
dat er nog verschillende andere uit de boot zuilen vallen en dat ook in 1981 een grote 
derving van inkomsten voor de Nederlandse reisindustrie het gevolg zijn van een 
overheidsmaatregel ter bescherming van de lijndiensten. 

Intussen is op verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Mevrouw 
Smit-Kroes, een tweede rapport uitgebracht in opdracht van de Luchthaven en het 
NBT dat ondermeer ten doel had na te gaan hoe de scheiding tussen zaken- en toeris
tisch vervoer op charters gerealiseerd kan worden. 
Inmiddels is op 5 februari 1981 een beschikking afgekomen inhoudende bepalingen 
die een verruiming betekenen van het inkomende charterverkeer. 

Deregulation 

Het laatste deel is gewijd aan deregulation in de V.S. voor binnenlands luchtverkeer 
en voor de vluchten op de V.S. 

Op 8 juni 1978 deelde de Amerikaanse Civil Aeronautics Board, vergelijkbaar met de 
Nederlandse Rijksluchtvaartdienst, mede dat de IATA Traffic Conference Resolution 
en daarbij behorende overeenkomsten niet langer in het openbaar belang waren en 
niet langer door de CAB erkend zouden worden voor zover het vluchten naar en bin
nen de V.S. betrof. Daarmede heeft voor deze vluchten prijsconcurrentie in het lijn
dienst en het lijndienst-charterverkeer zijn intrede gedaan. "The American Govern
ment is striving towards a hegemony of the freedom by pushing forward the might of 
the marketplace". 

Op 21 augustus 1978, bevestigde President Carter van de V.S. formeel deze liberale 
Amerikaanse luchtvaartpolitiek. Onze regering, aldus de Amerikaanse president, pro
beert hiermede een levendige concurrentie in het leven te roepen, met het doel om 
lagere tarieven mogelijk te maken, om betere diensten naar meer steden te verkrijgen 
en tenslotte om de beperkingen op het charterverkeer te verminderen. 

In 1938 werd de Aviation Act door de Verenigde Staten ingevoerd omdat er naar hun 
mening een te uitgebreide concurrentie plaats vond, in 1978 werd deze concurrentie 
wederom de vrije loop gelaten ter bereiking van eerder genoemde doelen. 
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De zogenaamde Airline Deregulation Act werd op 24 oktober 1980 officieel aan
genomen. 

Hoe worden de resultaten van de thans twee jaar geldende deregulation ervarend Dit 
is belangrijk voor Nederland omdat het zeker niet uitgesloten geacht moet worden 
dat een zekere vorm van deregulation in Europa ingang zal vinden en dat wij uit het 
Amerikaanse voorbeeld lessen kunnen trekken. 

Zij die met de Amerikaanse reisindustrie bekend zijn, bevestigen dat het één van de 
meest belangrijke onderdelen van de wetgeving in de recente geschiedenis is. Het 
heeft een mate van competitie en vrij ondernemerschap onder de luchtvaartmaat
schappijen teweeg gebracht dat enkele jaren geleden nog volmaakt onmogelijk was. 

Maar als men tracht om gewaar te worden hoe de consument over de zaak denkt, 
dan ontmoet men reeds tegengestelde meningen en hangt het er van af welk type 
consument men naar zijn mening vraagt. De reiziger die van New York naar Los 
Angeles kan vliegen voor $ 125,— enkele reis, is ongetwijfeld opgetogen. De zaken
reiziger echter, die vaak gebruik moet maken van secundaire bestemmingen als New 
Haven of Bakersfield en tot de conclusie komt dat de grote luchtvaartmaatschap
pijen deze bestemmingen niet meer in hun netwerk hebben opgenomen en dit terrein 
hebben overgelaten aan de korte afstand, de zogenaamde Cummuter (forens) lucht
vaart, zal zeker klagen. 

Deregulation heeft een groot voordeel gebracht aan reizigers die van het ene grote 
bevolkingscentrum naar een andere vliegt, of aan de toerist die naar grote toeristen
centra vliegt zoals bijvoorbeeld Orlando bij Disney World in Florida. Het heeft ech
ter voor de reiziger naar de kleine steden groot ongerief veroorzaakt. Hij heeft moe
ten ervaren dat zonder de sterke arm van Uncle Sam, die een luchtvaartmaatschappij 
kan opdragen een dienst op deze bestemmingen te onderhouden, de "milk-plane 
doesn't stop there anymore". 

Het standpunt van de Airline Passenger Association, die hoofdzakelijk de belangen 
van de zakenreizigers dient, is dat het een mentaliteit onder de luchtvaartmaatschap
pijen creëert dat men in elke aparte firma moet vechten voor de klant. De maat
schappij die het het beste doet qua «rüs of au» route zzl het er ht het rli°z?M°:r- het 
beste vanaf brengen. De groep rond de bekende Ralph Nader in Washington merkt 
op dat de consument er heel wat slechter aan toe zou zijn als het oude geleide sys
teem in de laatste twee jaar van inflatie en recessie zou hebben bestaan. De lucht
vaart zou niet de flexibiliteit hebben kunnen opbrengen om in nieuwe markten te 
stappen en het zou eveneens moeilijk zijn geweest om verliesgevende bestemmingen 
te verlaten. Een spokesman van de groep Nader verklaarde dat deregulation koopjes 
oplevert op routes waar concurrentie heerst en het heeft de reiziger meer keuze
mogelijkheden gebracht. 

Voor de deregulation moesten de zgn. "interstate airlines", ondernemingen die ge
heel onder supervisie van de CAB stonden, voor elk onderdeel vergunning aanvragen, 
tot en met kleine tariefaanpassingen toe. 
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Op deze wijze kon men alleen concurreren op grond van dienstregeling en extra's aan 
boord. Ook moest toestemming gevraagd worden voor routeaanpassingen. De CAB-
policy was er een van bescherming van het bestaande en het weren van nieuwkomers 
— in feite een zeer on-Amerikaans denken. 

Tussen 1950 en 1974 ontving de CAB bijvoorbeeld 79 aanvragen van outsiders om 
aan het luchtverkeer op bepaalde routes deel te nemen. Allen werden afgewezen. 

De invoering van de 1978-wet geschiedt in delen. De CAB, de voornaamste autoriteit 
ten aanzien van regelingen binnen de burgerluchtvaart, zal in bepaalde fasen zijn 
werkzaamheden overdragen. In december 1981 zal de CAB het grootste deel van zijn 
zeggenschap over de binnenlandse luchtlijnen hebben overgedragen, zoals wie vliegt 
waarheen en wanneer. In januari 1983 wordt de beheersing van de binnenlandse 
luchttarieven losgelaten alsmede het toezicht op fusies en andere samenwerkingsver
banden van luchtvaartmaatschappijen. 

Op 1 januari 1985 zal de Amerikaanse Luchtvaartdienst ophouden te bestaan, tenzij 
het Congres het noodzakelijk vindt een kern te laten bestaan. 

Sommige CAB-functies zuilen door andere regeringsdiensten worden overgenomen. 
Voor het overgrote deel zuilen de internationale luchtverbindingen het terrein van 
bilaterale regeringsonderhandelingen en overeenkomsten worden. Binnenlands 
luchtverkeer zal echter zo vrij zijn als de Amerikaanse burger in het vrije gebruik van 
zijn auto. Een zekere invloed zal de reiziger wel ondervinden bij het beëindigen van 
de CAB-taak, namelijk de taak van consumentenbescherming en klachtenbureau. 

Een functie die door de CAB goed werd verricht, het aantal klachten van consumen
ten is echter met de invoering van de nieuwe wet drastisch afgenomen tengevolge van 
de scherpere concurrentie en de toenemende wens van de airline om tot een vergelijk 
met de klant te komen. 

De sterke concurrentie-toeneming geldt voor het kust tot kust verkeer, het verkeer 
van het Noord-Oosten naar Florida en tussen Europa en de V.S. Als gevolg van een 
en ander hebben vele koopjestarieven de slag overleefd en zijn er vele nieuwe aan 
toegevoegd. 

In 1978, een jaar van relatief vaste brandstofprijzen en een gezonde economie, heeft 
de Amerikaanse consument ongeveer 2,5 miljard dollar bespaard door goedkope ta
rieven te gebruiken. De luchtvaart behaalde echter recordwinsten, volgens de voor
zitter van de CAB de heer Cohen. Volgens de statistieken van de maatschappijen 
nam het gemiddelde vliegtarief vorig jaar — een jaar van inflatie en schrikbarend 
stijgende brandstofprijzen — toe met minder dan 50% in vergelijking van de kosten 
van levensonderhoud. De United States Travel Data Center, een onafhankelijke re
search organisatie in Washington, spreekt van een stijging van 41,2% in de luchtvaart
tarieven tussen augustus 1979 en augustus 1980. Dit cijfer is echter gebaseerd op de 
volle normale tarieven en niet op de speciale die zeker door 1/3 van alle Amerikaanse 
luchtreizigers worden benut. 
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Samenvattend enkele plussen en minnen voor de luchtreiziger terwijl de deregulation 
verder voortgaat: 

De Plussen 

Zeer aantrekkelijke tarieven voor het Coast to Coast verkeer, hoewel die niet zo laag 
zullen blijven als de huidige koopjes van $ 125,— per enkele reis, mede gelet op het 
eindigen van de huidige "bargains" per 31 oktober. 
Lagere tarieven op routes als New York-Chicago en New York-Washington, omdat de 
concurrentie daar beperkt was of waar werd vermeden eikaars prijzen aan te vallen. 
Nieuwe vervoerders zullen hun entree maken op deze routes, zoals Texas Internatio
nal en Midway Airlines en zij zullen zeker bijdragen tot een prijzenslag. 

Het verplaatsen van start- en landingsplaatsen, bijvoorbeeld van de luchthaven O'Hare 
bij Chicago naar Midway, een tweede luchthaven bij dezelfde stad, zal voor een aan
tal luchtreizigers heel wat gerieflijker zijn door minder congestie bij de luchthaven en 
door kortere reistijden van een aantal belangrijke voorsteden van Chicago naar Mid
way (aanpassing aan de wens van de consument). 

Doordat aan vele luchtvaartmaatschappijen (Amerikaans en internationaal) nieuwe 
"gateways" zijn toegestaan in het kader van de deregulatie, kunnen vele reizigers 
voor hun internationale vluchten directe, vlak bij hun woonplaats gelegen lucht
havens gebruiken, voorbeelden Atlanta-Brussel en binnenkort Amsterdam, Miami-
Amsterdam, etc. 

De cliënt zal waarschijnlijk ook kunnen profiteren van een doorbraak in de traditio
nele agentenverkopen, die op dit moment nog dezelfde prijs vragen voor hetzelfde 
type vervoerbewijs op dezelfde luchtvaartmaatschappijen. 
Ook daar gaat deregulatie grote invloed uitoefenen. Ik kom op de reisagent en dere
gulatie nog nader terug. 

De Minnen 

Meer passagiers op lange afstand vluchten wanneer dit maar even mogelijk is. Ver
mindering van comfort ten behoeve van de kosten-efficiency, meer overstappende 
passagiers in de steden met een dergelijke functie als Altanta, St. Louis en Chicago. 
Ingewikkelder ticketing en wellicht hogere reiskosten wanneer tariefongelijkheid en 
verschil in grootte van de aansluitende vliegtuigen het de reiziger moeilijker maken 
over te stappen tijdens zijn vlucht. 

Voor relatief korte afstanden toenemende afhankelijkheid van Commuter Airlines 
die met vliegtuigen werken die minder dan 56 zitplaatsen bevatten. Vele van deze 
maatschappijtjes laten zich weinig aan de klant gelegen liggen en vragen tarieven die 
vaak hoger liggen dan bij de erkende luchtvaartmaatschappijen. 
Het opheffen van diensten voor steden of routes die onvoldoende vervoer opleveren 
om kostendekkend te zijn. 
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Een toenemende noodzaak om zich uitgebreider op de hoogte te stellen in de war
winkel van tarieven, zowel bij de reisagent als bij de luchtvaartmaatschappij. 

Tot de critici van de deregulation behoorden oorspronkelijk ook een aantal topmen
sen uit de Amerikaanse luchtvaart zoals de president van TWA en de president van 
United Airlines. Zij zijn beiden bekeerd en geloven in de deugdelijkheid van deregu
lation. Andere autoriteiten hebben niet de resultaten gezien die men er van ver
wachtte. 

De twee eerste jaren zijn zeer verschillend geweest, 1979 leverde een fraaie winst op, 
het tweede was moeilijk door een aantal bekende oorzaken waaronder de sterk ge
stegen brandstofprijzen. 

In het eerste halfjaar van 1980 liepen de verhezen van de Amerikaanse luchtvaart 
op tot $ 475 miljoen, tegenover een winst in de eerste helft van 1979 van circa 250 
miljoen. 
De winnaars onder de groten zijn Eastern en Delta en verder een aantal kleinere car
riers, in het bijzonder de Commuter-Airlines. Verdeeldheid, onzekerheid, verwarren
de omstandigheden en toch grote voorstanders bij TWA, Delta, United Aklines, voor
namelijk door de sterk toegenomen flexibiliteit die deregulation hen verschaft. 

In de reisindustrie heerst onrust. In een gesprek met de voorzitter van de American 
Society of Travel Agents, de heer Stone, vertelde deze mij dat men zich zorgen maakt 
over de voorgenomen free market place die chaotische vormen kan aannemen. 
Hij meende dat te veel deregulation in een heel korte t i jd betekent dat men in een 
storm terecht gaat komen. 

Tijdens een gesprek met enkele toeristische deskundigen vertelde de tweede man 
van Eastern Airlines iets over de volgende fase van deregulation in de V.S., de fase 
waarvoor de heer Stone zijn beduchtheid uitsprak. 
Het is de deregulation van de retailer. Men werkt aan een systeem waarbij de tickets 
evengoed bij een kapper of een sigarenzaak kunnen worden gekocht dan bij een reis
agent. 

Eveneens kan men verwachten dat in de luchtvaart voor het eerst in de geschiedenis 
volume discounts zullen worden toegepast. De tussenpersoon loopt een flinke kans 
tussen kade en schip te vallen. De mogelijkheid is namelijk aanwezig dat de nieuwe 
tussenpersoon met lagere commissies genoegen zuilen nemen. 
Anderen kopen "en masse" in bij de luchtvaartmaatschappijen, gebruik makend van 
volume discounts en verkopen aan de reiziger met een kleine opslag. 

Spreker verklaart tot grote tevredenheid van de reisagenten en touroperators in de 
zaal dat zijn maatschappij bepaald nog geen voorstander is van fase 2 van de deregu
lation. 
Een spokesman van American Society of Travel Agents (ASTA) kondigde sterk ver
zet in Washington aan, zusterorganisaties van ASTA in diverse landen is gevraagd 
om bij hun regeringen pogingen aan te wenden tegen het voornemen van de verder-
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gaande deregulation en om te voorkomen dat deze naar andere landen geëxporteerd 
gaat worden. Een resolutie in deze geest werd in oktober in Nairobi aangenomen 
tijdens het Congres van UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Association). 
De resolutie verzet zich niet tegen de deregulation in het algemeen, maar dringt aan 
op matiging en een rustiger tempo van invoering. 

Uiteraard verzet de resolutie zich tegen beëindiging van het huidige exclusieve recht 
van agenten en touroperators om luchtvaarttickets te verkopen, tegen de eliminatie 
van normen voor reisagenten, tegen besluiten van de CAB om discounting op volume 
aan grootafnemers toe te staan en dergelijke. 

De UFTAA heeft aan de ASTA gevraagd om zoveel mogelijk materiaal te vinden over 
deregulation en over de argumenten die men daar gebruikt tegen verdergaande dere
gulation in de reisindustrie. De voorzitter van het Congres, de Brit Sutherland, waar
schuwde dat wanneer de V.S. kou zou vatten, de rest van de wereld kans heeft op 
longontsteking. Men was tijdens dit Congres de mening toegedaan dat men zich niet 
moest verzetten tegen aantasting van het "overregulated" systeem uit het verleden, 
maar men was zich algemeen bewust dat deregulation te ver en te snel ging. 

Tenslotte pleitte een lid van de CAB, de heer O'Nulia, tegen het voornemen van zijn 
organisatie tot volledige deregulation. 
Hij legde uit dat de CAB vorig jaar toestemming had gegeven tegen het ruilen van 
goederen en materiaal tegen vliegtuigstoelen en een vrije transfer van deze tickets. 
O'Nulia vreesde het ontstaan van een zwarte markt in discount airtickets, die de reis
industrie ten gronde zou voeren. 

Duidelijk wordt aangetoond hoe de Amerikaanse overheid in het verleden ontwik
kelingen heeft tegengehouden en verstarring heeft veroorzaakt en hoe nu opeens de 
grootste vrijheid niet groot genoeg is en eigenlijk gisteren al had moeten worden be
reikt. 

Dit pleit ook voor Nederland waar de Staatssecretaris van Economische Zaken voor 
de uitvoering van zijn toeristische nota aanzienlijke gelden kreeg toegewezen, maar 
waar hij in zijn beleid opbokst tegen een andere overheid die de luchtvaartbelangen 
moet dienen. 

Nederland is van oudsher een voorstander van vrijheden in de luchtvaart geweest. De 
nieuwe Amerikaanse politiek houdt derhalve een uitdaging in. 
De KLM heeft in maart 1978 de lang gezochte vergunning om op Los Angeles te 
vliegen en bovendien een vrije keuze voor nog een nieuwe Amerikaanse bestemming. 
Inmiddeld is voor Atlanta-Georgia gekozen en deze verbinding is in april 1981 tot 
stand gekomen. 

Overheidscontrole op tarieven wordt in de overeenkomst met de V.S. gelimiteerd tot 
luchtverkeer dat zijn oorsprong vindt in het eigen land. De Amerikanen waren bereid 
om veel verder te gaan op de weg van tarievenvrijheid dan de Nederlanders aankon
den, mede gezien in het licht van de policy van andere landen tegenover Nederland. 
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De V.S. verlangen bescherming tegen de overheid terwijl Nederland nog niet wilde 
afstappen van een aanvullende politieke bescherming door de regering. Inmiddels 
hebben België en West-Duitsland dit wel gedaan tegenover de V.S. Landen die hele
maal niets voelen voor de geschetste ontwikkelingen zijn onder meer Australië en 
Japan. Hoe lang wij de druk kunnen weerstaan is onzeker, maar wel is het duidelijk 
dat ook zij aan een liberalisering niet zullen ontkomen. Ook is het duidelijk dat het 
toerisme naar en van deze landen gediend is met aanpassing aan nieuwe omstandig
heden. 

Vooral de tarieven op Japan zijn een obstakel voor een nieuwe ontwikkeling in het 
toerisme. 
Langzaam maar zeker komen er zoveel gaten in het Japanse regeringsstandpunt (lage
re tarieven Singapore en Korean Airlines later wellicht naar Hong Kong en andere 
bestemmingen in het Verre Oosten) dat verwacht mag worden dat ook de Japanse 
overheden hun strakke standpunt moeten verlaten. 

De rol van de overheid in toerisme en luchtvaart is van zeer grote invloed, het zijn 
verschillende delen van de overheid die zich met het een en het ander bemoeien. 
Heel voorzichtig begint begrip voor de ander te groeien, ziet men in dat grote econo
mische belangen voor beiden op het spel staan en dat slechts door gezamenlijke en 
voorzichtige afweging van feiten de juiste beslissingen kunnen worden genomen. 
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D E A L G E M E N E LUCHTVAART A L S POTENTIEEL V E R V O E R 
MIDDEL VOOR DE B E N E L U X Z A K E N R E I Z I G E R [i] 

door 
Dr. P.A.H. Roosens 

Universitaire Faculteiten Sint Ignatius, Antwerpen 

Algemene luchtvaart en zakenluchtvaart 

Naast de traditionele vormen van luchtvaart, namelijk het massaal vervoer van passa
giers en vracht enerzijds [ 2 ] , de militaire vliegerij anderzijds, is na WO-II een derde 
luchtvaarttak zeer sterk opgebloeid: de lichte luchtvaart, ook kleine luchtvaart ge
noemd, privé luchtvaart en algemene luchtvaart (AL) [3]. 

Door de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart [4] wordt geschat dat 
de algemene luchtvaart [5] in 1979 op wereldniveau ongeveer 50 miljoen vlieguren 
realiseerde, wat praktisch twee derde betekent van alle in de wereld gepresteerde 
vlieguren door burgervliegtuigen [ 6 ] . 

Deze enorme realiteit van de algemene luchtvaart [7] is weliswaar ook waarneembaar 
in de Benelux, maar vertoont niettemin een aanzienlijke achterstand tegenover de 
situatie in de USA [ 8 ] . Zo bestaat in de Benelux de burgerluchtvaartvloot gemiddeld 
voor 88% uit toestellen van de algemene luchtvaart, maar comparatief uitgedrukt be
tekent dit minder dan 100 AL-toestellen per miljoen inwoners, tegenover meer dan 
700 in de USA. 

Verder waren er in 1979 in de Benelux 56 luchtvaartterreinen bruikbaar voor de AL, 
wat neerkwam voor België op 3,8 terreinen per miljoen inwoners, op 1,2 voor Neder
land en op 5,6 voor Luxemburg. Ter vergelijking: in 1979 stonden in de USA 69,7 
terreinen per miljoen inwoners voor de A L terbeschikking. 

De A L bestaat uit toestellen van zeer diverse aard, variërende van eenvoudige een-
motorige vliegtuigen tot de meest gesofistikeerde zakenjet. Overigens houdt de A L 
zich bezig met een uitgebreide waaier van aktiviteixen: vervoer, opleiding, toerisme, 
sport en luchtarbeid. Hieruit blijkt dat de A L wel deelneemt aan het 'luchtverkeer, 
maar met name niet steeds een vervoersfunktie hoeft te vervuilen [ 9 ] . 

In de mate de AL vervoer levert ten behoeve van de zakenreiziger, is meestal sprake 
van zakenluchtvaart (= ZL). Terwijl in de USA bijna 30% van de AL-vloot voor de 
ZL wordt gebruikt, bedraagt dit in de Benelux minder dan 10% . 
De zakenman-piloot, die zijn persoonlijk of gehuurd toestel zelf piloteert op zaken
reizen, is praktisch onbestaande in de Benelux, terwijl bedrijven die beschikken over 
eigen toestellen met bemanningen eveneens schaars zijn. 

De enige vorm van ZL die redelijk aktief in de Benelux bedreven wordt is de lucht
taxi. De aktiviteiten van de luchttaximaatschappijen zijn hoofdzakelijk beperkt tot 
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de drie nationale luchthavens van Amsterdam, Brussel, Luxemburg, en tot de regio
nale vliegvelden Eelde, Rotterdam, Maastricht, Luik, Charleroi, Antwerpen, Oost
ende. Er wordt vooral geopereerd met tweemotorige toestellen, zeer dikwijls voor
zien van turbo- of jetaandrijving. 

Men kan redelijkerwijze veronderstellen dat de quasi totaliteit van de ZL in de 
Benelux beperkt is tot bovengenoemde 10 luchtvaartterreinen [10] , die bovendien 
IFR-uitgerust [11] zijn, nachtlandingsmogelijkheden bieden en beschikken over 
douanevoorzieningen. 

Naar schatting worden door het collectief luchtvervoer op deze 10 terreinen drie
maal meer verplaatsingsbewegingen uitgevoerd dan door de ZL. en worden 100 maal 
meer passagiers vervoerd [12] . 

Tijdwinstmogelijkheden 

Hoofdtroef bij gebruik van de A L voor zakenreizen is ongetwijfeld de realiseerbare 
tijdwinst [13] tegenover de klassieke grondvervoermiddelen en het collectief lucht
vervoer. 

Teneinde de mogelijke tijdwinst te kunnen evalueren voor de zakenreis intra Benelux, 
kan een netwerk beschouwd worden met als knooppunten de steden die overeenstem
men met bovengenoemde 10 luchtvaartterreinen. Verbinding van deze knooppunten 
levert in totaal 90 routes op. Aangezien de heen en terug routes, bij wijze van vereen
voudiging, als identiek kunnen beschouwd worden, is het mogehjk het aantal ver
schillende routes te reduceren tot 45. 

Voor elk van deze routes kunnen vervolgens de kortst mogelijke realistische reistijden 
berekend worden voor elk beschikbaar vervoermiddel in de Benelux: wagen, spoor, 
CL en zakenvliegtuig (= Zvl). Dit laatste kan bovendien op gedifferentieerde wijze in 
de analyse ingebracht worden, onder vorm van: 

— eenmotorige toestellen (= Mono) met een gemiddelde kruissnelheid van 200 km 
per uur 

— lichte tweemotorige toestellen (= L.Multi) met een gemiddelde kruissnelheid 
van 250 km per uur 

— zware tweemotorige toestellen (= ZwMulti) met een gemiddelde kruissnelheid 
van 350 km per uur 

— zakenjets, met een gemiddelde kruissnelheid van 550-750 km per uur [14] . 

De berekende reistijden dienen, in het kader van dit artikel geihterpreteerd te worden 
als bloktijden, additioneel verhoogd met eventuele check in/out tijden die vóór en na 
het transport zouden vereist zijn [ 15 ] . 
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Met het oog op de verwerving van comparatief inzicht in de reistijdstruktuur der 
diverse modi, werden op elke route de reistijden gerelateerd tot de lineaire afstand. 
Hierbij werd voor elk vervoermiddel op concrete wijze het verband berekend tussen 
reistijden en lineaire reisafstanden. Uit de bekomen reistijdvergelijkingen [ 1 6 ] , zoals 
voorgesteld in grafiek 1, kan afgeleid worden dat het Zvl een relatief snel vervoer
middel is. Het blijkt evenwel dat de wagen de belangrijkste concurrent is voor de ZL 
op intra Beneluxreizen. 

Grafiek 1: Reistijdvergelijking der modi op enkele kortstetijd-routes in de Benelux: 
jaar 1976 
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De diverse drempelafstanden waarvoor de ZL tijdsrenderend wordt tegenover deze 
wagenconcurrentie zijn: 

— Mono: vanaf 93 km lineaire afstand 
- L.Multi: vanaf 85 km lineaire afstand 
- Zw.Multi: vanaf 77 km lineaire afstand 
— Jet: vanaf 72 km lineaire afstand 

Op 45 verschillende routes betekent dit dat de Mono tijdwinst oplevert voor 35 rou
tes, de L.Multi voor 38, de Zw.Multi voor 39 en de Jet voor 41 routes. Zelfs indien 
men de werkhypothesen voor de ZL aanzienlijk zou verslechteren, bhjft de ZL een 
relatief tijdsbesparende modus. Stel immers dat de vaste tijdsinput per ZL-vlucht ad
ditioneel verhoogd wordt met 60 minuten voor- en natransporttijd. De reistijdverge
lijkingen voor de ZL en de drempelafstanden voor tijdwinst tegenover de wagen wor
den derhalve: 

- Mono: y = 0,30x + 110 drempelafstand = 185 km 
L.Multi: y = 0,24x + 110 drempelafstand = 169 
Zw.Multi: y = 0,17x + 110 drempelafstand = 154 
Jet: y = 0 , l l x + 110 drempelafstand = 143 

Indien men een gelijkaardige analyse zou uitvoeren voor de zakenreis tussen de Bene
lux en de rest van Europa, waarbij de geselecteerde routes variëren tussen 200 en 
2000 km, dan resulteert uit de reistijdvergelijkingen van grafiek 2 een nagenoeg iden
tieke conclusie als voor de intra Benelux-zakenreis. Met name is het grondvervoer het 
traagste, en dit geldt vooral voor het spoor. Het snelste vervoermiddel is ongetwijfeld 
de zakenjet. 

Reiskosten 

Deze werden voor alle 45 routes tussen de 10 geselecteerde Benelux-centra berekend. 
De resultaten voor de diverse modi zijn alle gebaseerd op de kostendata van 1976. 

Voor de ZL werd volgende berekeningsbasis genomen: 

Klasse Gemiddelde kosten per uur Bemanning Passagiers 

Mono 3.000 BF (± 200 gulden) 1 3 
L.Mul t i 5.400 ( 360 gulden) 2 4 
ZwJVlulti 12.000 ( 800 gulden) 2 6 
Jet 40.000 ( 2680 gulden) 2 7 

In de weergegeven kosten per uur is de bemanning inbegrepen. Voor de reiskosten 
van de ZL dient opgemerkt te worden dat de kosten werden berekend enerzijds voor 
1 reiziger aan boord, anderzijds per passagiershoofd bij volledige zitplaatsbezetting 
exclusief bemanningszetels. 
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Inzake de wagen werd voor volgende mogelijkheden geopteerd [17] : 

5 BF per km (0,33 gulden): wagen met 4 zitplaatsen 
10 BF per km (0,67 gulden): wagen met 5 zitplaatsen 
15 BF per km (1 gulden): wagen met 5 zitplaatsen 
20 BF per km (1,33 gulden): wagen met 5 zitplaatsen 

Grafiek 2: Reistijdvergelijking der modi op enkele kortstetijd-routes Benelux -
Europa: jaar 1976 
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Verder wordt verondersteld dat de zakenreiziger zelf de wagen bestuurt aangezien, in 
tegenstelling tot de ZL, het rijbewijs als een meer waarschijnlijke hoedanigheid van 
de zakenreiziger mag beschouwd worden dan het vliegbewijs. 

Inzake het spoor en het CL werden de reiskosten berekend op basis van de relevante 
tariefgidsen. Het dient wel opgemerkt dat voor het spoor en het CL uitsluitend de 
eersteklastarieven in aanmerking werden genomen. 

Analoog met de werkwijze tot het bekomen van de reistijdvergelijkingen, konden 
ook de reiskosten voor elk vervoermiddel en elke route gerelateerd worden tot de 
lineaire afstand van de betreffende route. Dit resulteerde in de reiskostenvergelijkin
gen van de grafieken 3-4. 

Voor het geval de zakenman alleen reist verwijzen wij naar de reiskostenvergelijkin
gen in grafiek 3. Hieruit blijkt ondubbelzinnig dat de ZL het duurste transportmiddel 
is dat men kan kiezen in de Benelux, en het spoor het goedkoopste, zelfs in het door 
ons geselecteerde eerste klas tarief. 

Uitsluitend tegenover de duurdere wagenklasse — 15 en 20 BF per km — kan de Mo
no inzake reiskosten de vergelijking doorstaan. Uit grafiek 3 blijkt dat vanaf ongeveer 
260 km (100 km) de Mono inzake reiskosten goedkoper wordt dan de wagen van 
15 BF en 20 BF per km. Tegenover de andere wagenklasse en het spoor bl i j f t de Mo
no steeds duurder, temeer daar de richtingscoè'fficiënt voor de Mono groter is. 

Aangezien de richtingscoëffïciënt van de L.Multi (21,6) kleiner is dan die van de 
duurste wagenklasse (25,26) zal vanaf een bepaalde afstand ook de L.Multi goed
koper worden dan de betreffende wagenklasse. Deze afstand bedraagt ongeveer 500 
km, maar vermits de door ons onderzochte Hneaire afstanden in de Benelux gelegen 
zijn tussen ongeveer 50 km en 400 km, moet feiteHjk geconstateerd worden dat de 
L.Multi in de Benelux duurder is en bHjft tegenover zelfs de duurste wagenklasse. 

Voor het geval van de Zw.Multi en de Zakenjet — geen van beide weergegeven in gra
fiek 3 — moet vastgesteld worden dat de reiskosten in de Benelux steeds hoger Uggen 
dan bij om het even welk ander vervoermiddel. 

In de veronderstelling verder dat zowel de wagen als de ZL aan voUe zitplaatsbezet
ting gebruikt worden, toont grafiek 4 aan dat geen fundamentele wijzigingen optre
den ten opzichte van de 1-reizigerssituatie. 

Het spoor en de wagenklasse van 5 tot 10 BF per km zijn het goedkoopste, alhoewel 
deze laatste wagens van positie gewisseld zijn met het spoor en in absolute zin het 
goedkoopste worden. AHe ZL-categorieën zijn duurder dan de alternatieve modi, al
hoewel de reiskostendivergenties zelve in absolute zin zijn afgenomen. De Mono heeft 
zich ten aanzien van de wagen verslechterd, vooral omdat de Mono minder passagier
ruimte biedt dan de zakenauto. 
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Grafiek 3: Reiskostenvergelijking der modi op enkele 
lux: hypothese van 1 reiziger (jaar 1976) 

kortstetijd-routes in de Bene-

De vergelijkingen werden niet in grafiek gebracht van: 
Zw.Mul t i : y = 34,29 x + 4.000 
Jet: y = 73,09 x + 13.400 
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Grafiek 4: Reiskostenvergelijking der modi op enkele kortstetijd-routes in de Bene
lux: hypothese van volle reizigersbezetting bij Wagen en Z L (jaar 1976) 



Als typische karakteristiek, alleszins toch tegenover de andere modi in de Benelux, 
kan dus gesteld worden dat de ZL een duur transportmiddel is. Enkel het gebruik van 
de ZL aan volle zitplaatsbezetting kan dit dure etiket enigszins milderen. De oor
zaak van deze slechte positie van de ZL zijn de hoge gemiddelde uurkostenprijzen 
die, zelfs na uitspreiding over het aantal gevlogen km per uur, meestal hogere km-
prijzen opleveren dan de andere modi. 

Met andere woorden: de hoge snelheid van de ZL wordt teniet gedaan door de rela
tief hogere gemiddelde uurkosten. In de schaarse gevallen dat toch een lagere km-
kostenprijs optreedt, stellen meestal de geringe Benelux-afstanden de ZL niet in staat 
om de duurbetaalde bodemtijd van 20 minuten [18] in te halen. 

Voor de reiskostensituatie op de zakenreis Benelux-Europa kan verwezen worden 
naar de weergave van de reiskostenvergelijkingen in de grafieken 5-6. Hieruit blijkt 
alleszins dat in de 1-reizigerssituatie het spoor het goedkoopste is en de zakenjet het 
duurste. Bij volle capaciteit nochtans worden de lagere wagenklasse goedkoper dan 
het spoor. Het CL is zelfs over de ganse lijn duurder dan de ZL, zakenjet uitgezon
derd. 

Gegeneraliseerde kosten 

De monetaire kosten die door de zakenreiziger dienen gedragen te worden zijn twee
voudig: enerzijds de zuivere reiskosten, zoals omschreven in paragraaf "Reiskosten", 
en anderzijds de kosten voor het tijdverlies van de zakenreis, met name de zogenaam
de tijdskosten. 

De gegeneraliseerde kosten (= GK) kunnen dienvolgens gedefinieerd worden als de 
sommatie van reiskosten en tijdskosten. 

Over het algemeen wordt voor de waardering van deze tijdskosten gesteund op het 
uurloon van de zakenreiziger [19] . 

De zakenreiziger wordt verondersteld zich rationeel te gedragen, en derhalve de ver
voersmodus te selecteren die de laagste GK oplevert. Opdat de ZL zou verkozen wor
den dient dus: 

G K Z L < GKALT 

met ALT = alternatieve modus 

of: Reiskosten ZL + (Reistijd ZL x W) < Reiskosten ALT + (Reistijd ALT x W) 

met W = uurloonkosten zakenreiziger [20] 

f \i7 -> Reiskosten ZL — Reiskosten ALT 
of: W > 

Reistijd ALT - Reistijd ZL 
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Grafiek 5: Reiskostenvergelijking der modi op enkele kortstetijd-routes Benelux-
Europa: hypothese van 1 reiziger Gaar 1976) 



Grafiek 6: Reiskostenvergelijking der modi op enkele kortstetijd-routes Benelux-
Europa: hypothese van volle reizigersbezetting bij Wagen en Z L (jaar 
1976) 



Aangezien op basis van de paragrafen "Tijdwinstmogelijkheden" en "Reiskosten" de 
reiskosten en -tijden kunnen afgeleid worden vanuit de lineaire afstand van de zaken
reis, is het duidelijk dat met elke lineaire afstand ook een bepaalde drempelloonkos-
tenwaarde W overeenstemt. Indien de zakenreiziger hogere loonkosten heeft dan de 
bekomen W-waarde, dan stelt het zakenvliegtuig hem in staat de gegeneraliseerde 
kosten van de zakenreis te minimeren tegenover de alternatieve modus. 

De geïnteresseerde lezer, die m.b.t. de zakenreis intra Benelux de W-waarden zou be
rekenen voor de lineaire afstanden 50-100-200-300400 km, en voor de zakenreis 
Benelux-Europa op basis van de afstanden 200-500-1000-1500-2000 km, zou tot 
volgende bevindingen komen: 

- De W-waarden zijn normaliter positief, en degressief dalend naarmate de line
aire afstanden toenemen. 

- Sommige W-waarden zijn negatief, en resulteren uit het feit dat in de W-ver
gelijking de teller positief is een de noemer negatief. De ZL is in een dergelijk 
geval met name duurder dan de alternatieve modus maar tevens trager. 
De ZL staat dus in het absoluut nadeel, aangezien zij haar duurdere reiskosten 
niet kan verhalen met reistijdwinsten. Dit geval treedt soms op voor afstanden 
onder de 200 km. 

- Sommige W-waarden zijn negatief, waarbij de teller in de W-vergelijking nega
tief is en de noemer positief. De ZL is hierbij goedkoper dan de alternatieve 
modus en tegelijkertijd sneller. In dit geval geniet de ZL een absoluut voordeel, 
wat zich vooral kan voordoen tegenover zeer dure alternatieve modi, onder
meer voor de wagen 15-20 BF per km. 

- Tenslotte, in zeer schaarse omstandigheden, kan het voorkomen dat zowel tel
ler als noemer van de W-ongelijkheid negatief worden. In dit geval is het dus de 
alternatieve modus die duurder is en sneller dan de ZL. De W-ongelijkheid 
wordt derhalve omgekeerd, met name er wordt een loonkostendrempel bere
kend waaronder de ZL dient te blijven teneinde een minimering van de GK op 
te leveren. 

Afweging van deze W-waarden tegenover de gebruikelijke distributie der loonkosten
klassen [21] in de Benelux, leidt tot de conclusie dat de W-waarden gemiddeld hun 
hoogste frequentie bereiken in de top-loonkostenklasse, die slechts slaan op de mi
niem gedeelte van de populatie der gesalarieerden. Zo zitten de meeste W-waarden 
geconcentreerd in de loonkostenklasse ^ . 750 BF (50 gulden) per uur, die minder 
dan 2% van de loonkostentrekkers in de Benelux omvat. 

Gegeneraliseerde kostenminimering met het zakenvliegtuig is derhalve slechts princi
pieel mogelijk door een zeer kleine groep zakenreizigers - met name door deze met 
hoge kaderbetrekkingen [22] - en bijgevolg kan het zakenvliegtuig moeilijk be
schouwd worden als een sociaal vervoermiddel. 
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Indien echter voldaan wordt aan één of meerdere van volgende criteria, wordt de 
waarschijnlijkheid voor een ruimer gebruik van de ZL groter, aangezien het mogelijk 
wordt te verschuiven naar lagere loonkostencategorieën: 

— Gebruik van de goedkopere ZL-klassen zoals de Mono. Overeenkomstig de 
praktijk dient hierbij echter opgemerkt, dat de gebruiksmogelijkheden van de 
Mono vrij gering zijn in de ongunstige meteo omstandigheden van West-Europa 
| 2 3 ] . 

— Gebruik van de ZL aan volle zitplaatsencapaciteit. Deze gebruiksomstandig-
heden zijn nochtans moeilijker realiseerbaar bij de ZL dan tegenover de zaken-
auto, aangezien deze laatste over gemiddeld minder zitplaatsen beschikt dan 
het doorsnee zakenvliegtuig. Ook blijkt, uit contactname met bestaande ZL-
gebruikers, dat bezettingsgraden van 50% zelden overschreden worden bij 
zakenvliegtuigen. 

— Gebruik van de ZL als vervanging van vervoermiddelen met hoog voor-/natrans-
port en/of hoge frequentie intervallen tengevolge de dienstregelingen. Uiteraard 
is deze opmerking enkel geldig ten aanzien van het spoor en het CL [24] . 

— Gebruik van de ZL als vervanging van dure alternatieve modi, zoals de zaken-
wagens van 15 tot 20 BF per km. Gebruikers echter van dergelijke dure alter
natieven behoren meestal tot de hogere loonkostencategorieën, wat impliceert 
dat het hier slechts om een gering aantal zakenreizigers gaat. 

— Gebruik van de ZL als vervanging van trage alternatieve modi, zoals het spoor. 
Meestal echter wordt door zakenreizigers van dergelijke tragere vervoermidde
len relatief minder aandacht besteed aan tijdwinst [25] . 

— Gebruik van de ZL op relatief langere afstanden, met als uitzondering het CL 
dat door haar hogere kruissnelheden aan voordeel wint naarmate de afstanden 
toenemen. Niettemin zijn langere reisafstanden niet zo belangrijk, aangezien de 
gemiddelde Benelux-zakenreiziger zich niet verder dan 350 km van zijn vertrek
punt verwijderd [26] . 

i oeKomsiperspectieven 

De bevindingen van voorgaande paragraaf zijn gebaseerd op de reiskosten en -tijden 
van einde 1976 begin 1977. 
De vraag kan gesteld worden of de intermodale resultaten van deze periode 1976¬
1977 ook in de toekomst geldig zullen zijn; met name vallen er binnen onafzienbare 
tijd intermodale verschuivingen te verwachten. 

Bij een gelijkblijvend overheidsbeleid [27] in de Benelux en de rest van Europa, be
staan voorlopig geen indikaties dat de steeds maar stijgende reiskosten der diverse 
modi wezenlijk divergerend zouden evolueren. 
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Ook voor de reistijden zijn geen drastische veranderingen in het verschiet [ 28 ] . Het 
spoor zal wellicht iets sneller worden door het inzetten van snellere treinstellen. Zon
der nieuwe revolutionaire systemen, zoals de monorail en andere, zullen niettemin 
drastische reistijdverkortingen bij het spoor uitblijven [29] . De densiteit van het net 
[30] is bovendien dermate hoog, dat nauwelijks nog de mogelijkheid bestaat tot ver
dere uitbreiding van de infrastruktuur. 
Dezelfde opmerking geldt ook voor het autowegnet [31] dat praktisch niet meer uit
breidbaar is. Ook de snelheden zullen hierbij wellicht niet meer verhogen, ondermeer 
tengevolge van de snelheidsbeperkingen in de meeste Europese landen. 

Reistijdveranderingen bij het CL [32] zijn eveneens dubieus, vermits snellere toestel
len dan de huidige jets technologisch niet voor morgen zijn, tenminste toch niet op 
grote schaal [33] . Mede door de introduktie van de feeder diensten geloven wij 
nochtans wel dat het CL haar aanbod in Europa kan verbeteren, en op deze wijze 
reistijdverminderingen kan teweeg brengen. 

Ook bij de ZL kan de snelheid haast niet meer verhogen. De reistijd zou echter kun
nen verkort worden door het geschikt maken van meer infrastruktuur voor IFR-
gebruik, alhoewel dit in de naaste toekomst niet voor reëel mag geacht worden [34] . 

In de veronderstelling dus dat de reiskosten der diverse modi onderworpen zijn aan 
ongeveer dezelfde procentuele kostenstijgingen, en ook indien de reistijden onder
ling onveranderd blijven, dienen de in dit artikel beschouwde W-waarden met dezelf
de percentages verhoog te worden als de corresponderende procentuele kosten
stijgingen bij de modi. Indien deze kostenstijgingen reflecteren in identieke loon
kostenstijgingen, zullen de grenzen der loonkostenklassen met dit percentage dienen 
aangepast te worden. Het uiteindelijke resultaat is, dat de W-concentratie in de hoog
ste loonkostenklassen praktisch onveranderd bli jf t . De enige oorzaak voor fundamen
tele veranderingen inzake maatschappelijke haalbaarheid van de ZL, zou erin bestaan 
dat grotere percentages van de beroepsbevolking konden opschuiven naar de hoogste 
loonkostencategorieën. Aangezien dit diepgaande veranderingen vereist in de struk-
tuur van de funktionele inkomensverdeling — wat vooralsnog niet aan de orde is 
[35] — kunnen de conclusies met betrekking tot de W-concentratie als vrij stabiel 
geconsidereerd worden. 

Een onzeker toekomstbeeld vormt nochtans de dreigende olieschaarste.' Het is voor
lopig een open vraag in welke mate dit tekort tijdig kan gesubstitueerd worden door 
alternatieve energiebronnen. 
Wellicht zijn in de komende periode distributie- en andere beperkingen onvermijde
lijk [36J. 

De mogelijkheid mag hierbij niet uitgesloten worden, dat de diverse vervoersmodi 
op differentiële wijze zouden behandeld worden, met vermoedelijke voorkeur voor 
het collectief vervoer. Alhoewel tegenover het CL het relatief gering energieverbruik 
per eenheid vervoersprestatie in het voordeel pleit van de ZL [37] , is deze laatste 
niettemin gehandicapt door haar onbekendheid bij de overheid. 
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Ook hoort de ZL, met uitzondering van de luchttaxi, niet tot het domein van het 
openbaar vervoer, dat meestal met collectief vervoer wordt geihdentifïceerd. Wat de 
mogelijke implicaties van dit alles zouden zijn op de onderlinge verschuivingen van 
reistijden en -kosten tussen de ZL en de andere vervoersmodi valt nauwelijks te voor
spellen. 

Slotbeschouwingen 

Ondanks het feit dat de algemene luchtvaart in behoorlijke mate vertegenwoordigd is 
in de Benelux, is het gebruik ervan voor zakelijke verplaatsingen — meestal zaken
luchtvaart genoemd — weinig ontwikkeld. 

Bij deze zakenluchtvaart valt op dat zij een snel, maar tevens duur vervoermiddel is. 
Deze dure reiskosten staat echter buiten proporties tot de behaalde tijdwinst, zodat 
overwegend slechts de duurste loonkostentrekkers dit excessief verschil kunnen goed
maken. 

Het kan derhalve gesteld worden, dat het voor de Benelux-zakenreiziger zeer moei
li jk is en zal zijn in de naaste toekomst, om de zakenluchtvaart te rechtvaardigen van
uit een minimering van de gegeneraliseerde kosten, en in de mate van wel, dan toch 
maar binnen het kader van een ganse reeks strikt te volgen gebruikspatronen. 

Natuurlijk zou men, buiten de reistijd en reiskosten, ook rekening kunnen houden 
met de andere attributen waardoor een vervoermiddel kan gekenmerkt worden. Men 
denke hierbij aan de frequentie, infrastruktuur, bagageconsideraties, beschikbaarheid 
over een wagen op de bestemmingsplaats, veiligheid, betrouwbaarheid en punktuali-
teit, comfort en nog andere. 

Voor de analyse hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk I I I uit het proefschrift 
waarop bovenstaand artikel gebaseerd is [38] . De hoofdconclusie hierbij is alleszins 
dat de zakenluchtvaart weinig penetratiekansen heeft op de markt der zakelijke 
spoor- en wagenreizigers. Dit valt bijzonder ongunstig uit voor de zakenluchtvaart, 
want deze markt maakt ongeveer 85% uit van alle zakenreizen. Uitsluitend tegenover 
het collectief luchtvervoer — dit is ongeveer 10% van de markt der zakenreizen — 
heeft de zakenluchtvaart positieve concurrentiemogelijkheden, tenminste in die om
standigheden waarin het zakenvliegtuig tijdwinst kan realiseren tegenover het collec
tief luchtvervoer. 

Uit de grafieken 1 en 2 van dit artikel blijkt dat aan deze voorwaarde niet steeds kan 
voldaan worden. 
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Integendeel: de huidige tendens tot loonkostenmatiging schijnt zelfs te wijzen op een ver
dere ontvolking van de hoogste loonkostencategorieè'n. 
Sinds begin 1980 worden bevoorradingsproblemen en uitzonderlijke prijsstijgingen waar
genomen. Uit Aerokurier, Frankfurt, Deutscher Aeroclub EV, jan. 1980, blz. 44. 
Vooral zakentoestellen met zuigermotoren verbruiken relatief weinig, in de grootte-orde 
van 300 Kcal per zetel-km. Ter vergelijking: een modern lijnvliegtuig zoals de Boeing 737 
verbruikt 504 Kcal per zetel-km. 
ROOSENS, Proefschrift, blz. 132-182. 
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PAST, PRESENT POSITION AND PROSPECTS 
OF T H E A I R L I N E INDUSTRY 

by 
E. Beekman 

KLM Royal Dutch Airlines 

It is certainly not the most favourable moment to speak about the airline industry. 
But this of course is true for many lines of business. 
To a certain extent the airline industry is still in a comparatively better position 
since it is a growing industry. However, i t has the characteristics of maturing. Growth 
is declining. During the two decades 1929 - 1949 average annual growth was no less 
than 30%. Over the next twenty years 1949 - 1969 the annual growth was 14%. In 
the last decade 1969 - 1979 growth came down to 10% annually. For the next decade 
until recently the most likely growth rate was considered to be 7%. Nowadays, under 
the influence of the presently downward trends in traffic ( — 3% for USA carriers and 
a marginal increase of international traffic), the estimate for the eighties is a growth 
of 5 to 6%. 

However, percentages tell only part of the story. In volume, the industry will increase 
its performance from nearly 1.2 trillion passenger kilometers in 1979 to 2 trillion 
passenger kilometers in 1989 and from not yet 30 billion freight tomkilometers to 
over 50 billion freight tomkilometers. 

This volume increase will requhe a dramatic increase of capacity. The total number 
of aircraft of commercial airlines by June 1980 was 9000, consisting of 5800 jet air
craft (1/6 being wide-bodies), 2000 turbo-propjets and 1200 piston aircraft. This 
fleet will drastically change in size and in types. Half a year ago Boeing estimated the 
total needs for the eighties at 4600 new aircraft. This estimate was based on a 7% 
growth and may have to be brought down to approximately 4000 new aircraft cor
responding with an annual growth of 5.5%. About 2/3 of these aircraft will be added 
to the world fleet and 1/3 will be for replacement. The capacity of the average air
craft will increase dramatically: from 160 seats to 220 seats in the average. 
Larger units (+ 38% ) , higher aircraft utilization (+ 11% ) , higher speed, better load 
factors (+ 6% ) wil l cause the' number of aircraft to increase only modestly, say by 
30% over 10 years, which means higher efficiency and not too much increase in air
craft movements. 

The amount of money involved in these 4000 new aircraft during the eighties can be 
estimated at 95 billion 1979 constant dollars. 
Providing for spares, ground equipment and buildings one would have to add some 
25 billion 1979 constant dollars. However, taking inflation into account — aircraft 
prices go up by 10% annually —, one comes to the staggering amount of approxima
tely 200 billion in current dollars. 
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This prompts the questions: Can the industry buy the aircraft and can it fly them? 
Money and energy are the constraints. 
Of these two, energy, at least for the next decade, seems to pose less of a problem as 
maybe the capital-requirements. 
The prospects for the continuous avaüability of kerosene are positive. So are the pros
pects for a higher degree of fuel efficiency in our industry. As said before, over the 
next decade the performance of the airline industry is likely to grow by 5 to 6% an
nually. The fuel consumption would then increase by approximately 4% annually due 
to savings by improved technology as well as in the engines as in the frame construct
ion and through operational savings. Notwithstanding these savings, the fuel con
sumption in absolute figures will increase substantially, namely from 1.6 million bar
rels a day in 1979 to approximately 2.3 million barrels a day in 1989. Total world 
production of crude in 1979 was approximately 50 million barrels a day. So the air
line share will be something like 3.2%. Should crude production not increase, then 
the share would rise to 4.6%. 
Increased production of other sources of energy, like coal, which can be used on the 
ground, makes it possible to shift a higher portion of crude oils to the airline indus
try but, most likely, at a higher price. 
It should be mentioned here, that substantial fuel savings could be obtained additio
nally through improvements in routing and air traffic control. 
In Europe we fly 15% more kilometers than necessary on a straight point to point 
basis. In the U.S. this excess distance flown is only 3%. I f Europe would be brought 
to the U.S. level of excess distance, the industry would presently save 14 million bar
rels annually, or 2% of total world airline consumption. In other areas of the world 
we find similar inefficiencies, mostly for military and political reasons. On top of 
that I should mention the waste of fuel because of holdings in the air or on the run
ways of the airports because of congestion. 
In summary the fuel problem seems to be solvable. 

Now let us try the 120 or, i f you wish, the 200 billion dollar question. Will the air
lines be able to finance such amount within the decade? 
Looking at the 1979 and 1980 results of the industry, there is some reason for scep
ticism. In 1978 the industry (scheduled domestic + international) still earned $ 2.4 
billion net profit. 1979 will probably be slightly negative and the picture for 1980 
is gloomy: a net loss close to $ 2 billion is a possibility. U.S. carriers lost $ 375 mil
lion net in the first half year and IATA carriers anticipate a loss over 1980 of close 
to one billion dollars. 
The causes are well-known. Fuel price increases boosted the fuel bill of the scheduled 
airlines (international + domestic) in 1979 by $ 5 billion and may increase the fuel 
bill for 1980 by $ 9 billion. Altogether the gallon price for kerosene will rise from a 
1978 average of $ 0.47y2 to a 1980 average of $ 1.12, or by 65c/ over a quantity 
of 21 to 22 billion gallons annually. 

The industry could not pass all of the $ 14 billion through to their customers. In the 
first place there is the effect of the time-lag. 
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International carriers need some 3 to 4 months before their fuel price increase can be 
charged to then passengers and cargo shippers. The U.S. carriers domestically have a 
much shorter time-lag. World-wide we may assume a time-lag of about 3 months in 
1979 has cost the industry $ 1.3 billion and a time-lag of maybe 2 months in 1980 
may cost $ 1.5 billion. 
In 1979, a number of passengers were not fully accepting the fare increases and 
shifted to lower fares. In 1980, the fare and rate increases coincide with the reces
sion, resulting in world-wide traffic performance approximately equal to that of 
1979. 

Since aircraft orders have a lead-time of close to two years and capacity dispositions 
were based on close to 10%growth, the lower traffic figures have led to overcapacity. 
Due to overcapacity and also deregulation and liberalization by the U.S. government, 
there is fiercer competition. This erodes the allowed and announced fare increases 
even more. 

Speaking about yield, it is interesting to note that over the last 10 years (1969-1979) 
yield per revenue ton-kilometer for all scheduled carriers increased by 6.5% annually. 
This is a rather low figure, as compared to general inflation and the price increase of 
the cost package of the ahline industry, which I estimate to be higher than general 
inflation. 
I t is not possible to obtain comprehensive figures concerning price increases of the 
airline-cost package, but, based on the data which you will find in my paper (see 
Annex), I am inclined to put this price increase at 10 to 11% annually. Neither is i t 
possible to get an overall view on productivity improvements. 
Based on some indicators, I made a questimate of a 4% annual productivity increase 
of the airline industry. So I think i t is justified to present the following formula for 
the scheduled ahline industry over the 1969-1979 period: 10.5% annual price increa
se of costs minus 4% annual productivity increase gives a 6.5% annual yield increase. 
This means that the airlines passed their productivity gains through to their clients, 
thus softening for them the burden of the higher costs. Another proof of this same 
phenomeon you find in the yield statistics of U.S. carriers. Applying the GNP defla
tor on these yields, an analyst recently calculated that the U.S. passenger paid 20% 
iess in real aoiiars in 1979 than he paid for his ticket in 1969. 

But now, I feel, I have to return to the 120 or 200 billion dollar question. Two 
studies have been made on this subject, one by ATA and another by IATA * ) . 
From both studies, although entirely different in methodology and scope, can be 
derived that a cashflow of approximately 12% of revenue would be needed to arrive 
at a long term debt to equity ratio of 60/40, assuming external debt financing with
out additional equity financing for the uncovered portion of the investments. 

*) ATA - Air Transport Association of America. 
IATA — International Air Transport Association. 
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This 12% cashflow requirement may be lowered somewhat since the fuel allowances 
have increased revenue and capital-turnover, so that a minimum of 10% cashflow 
seems to be acceptable. 
The 1979, 1980 and probably 1981 years may only produce an average cashflow of 
5% of revenue. The last decade, however, has produced cashflows, varying from 14.7 
(1969) to 5.7 (1975) with an average of 9.2% for the scheduled carriers (interna
tional). 
Thus a target figure of 10% seems obtainable, more so i f price increases and more 
particularly fuel price increases could fully and immediately be passed through to 
the consumers. For that purpose one could wish that fuel price increases, i f any, 
would be announced annually well beforehand. This would improve the stability of 
our industry. 

Furthermore the airline industry should try to retain in the years to come the bene
fits obtained from further productivity improvements, thus restoring their disrupted 
cashflow and net results. 
The signals and the direction of improvements are aheady perceivable. In the U.S. we 
see, as a consequence of deregulation, a restructuring of the airline industry: the 
regional- and commuter airlines penetrating and taking over shorter haul connections 
from the trunks, flying them with smaller aircraft and with lower overhead costs and 
sometimes in greater frequencies, improving load factors and utilization. By this, the 
hub and spoke system will be made still more efficient. *) 

On the other hand we see that the bigger carriers ground their superfluous less effi
cient aircraft or sell them. We see that with flexibility, characteristic for the U.S., 
the number of employees can be reduced within a relatively short time-span. We also 
see some mergers being effected, hopefully to the benefit of the industry. Non-U.S. 
carriers are also diligently working at plans to economize, decreasing their staff or at 
least halting staff increases, here and there giving up unprofitable routes, grounding, 
selling or chartering out some of then superfluous aircraft. In isolated cases we even 
see employees being willing to accept less favourable labour conditions. 

Over the years to come one may expect continuous productivity improvements 
through higher load factors, fuel efficiency, ongoing automation etc. Yield-manage
ment becomes more and more important. The introduction of the business class, 
which has been quite successful, is a important ingredient in mixing the various fares 
in optimal proportions. 

As pointed out in the beginning, governments also should cooperate to improve the 
efficiency in routing and ah control. 

*) Het "hub and spoke system" duidt op het feit, dat de meeste luchtvaartmaatschappijen 
een lijnennet hebben bestaande uit van een cenUaal punt uitgaande lijnen. 
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I f in Western Europe we had only the 3% excess distance of the U.S., instead of our 
15% , carriers flying those routes could save the capacity of 86 Boeing 727 aircraft 
or $ 800 million operating cost annually. 

Since the industry will have suffered a two or three years set-back, this wil l , in my 
opinion, also be reflected in the orders to the aircraft manufacturers: not only in 
the number of aircraft, but, possibly, also in the proportion of wide- to narrow-
bodies, which Boeing has put at 50 - 50 for this decade, but which may change in 
favour of the narrow-bodies. 

I have tried to give a comprehensive picture of our fascinating industry. This picture is 
a total or, i f you wish, average picture. The performance of the individual airlines 
varies widely from that picture. I have not considered it my duty to go into that type 
of analysis in which analysts are experts. 

Let me end by giving some figures about the structure of our industry. Although 
the industry is comprised of more than 300 airlines, spread over more than 100 
countries, 2/3 of the revenue ton-kilometers (domestic + international) are perform
ed by airlines of only 7 countries: U.S. (35%), U.S.S.R. (12%), U.K. (5%), Japan, 
Canada, West-Germany and France (together 15%). 25 out of the 313 carriers in the 
same way absorb 2/3 of the business. 
In international traffic, the airlines of the U.S., U.K., France, Japan, West-Germany 
and the Netherlands together have a 50% share of the traffic. 
Geographically, there has been a shift in the share of international traffic in the last 
decade. The North-American share decreased from 31 to 20% and Europe decreased 
from 44 to 40%. The Far East went up from 11 to 22%. 
This indicates that geo-economically there is a shift to lower cost countries, which is 
a warning signal for all those carriers and their employees who could, up to now, 
sustain high costs because of their better know-how and efficiency. This advantage 
does not last for ever. 

With respect to ownership, we can distinguish three positions: privately owned, 
mixed enterprise and government owned. Excluding the Soviet Union, 65% of traf
fic is performed by private or mixed enterprises. This percentage indicates that an 
important majority of the airlines has to fight for and has as an objective: profita
bility. 
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Annex 

PRICE DEVELOPMENT INDICATIONS 1969 - 1979 

Labor price increase U.S. airlines (ATA) 9.9 % pei annum 

Labor price increase (calculated in U.S.$ 
international + domestic according to a 25% sample (ICAO) 10.4 % per annum 

Fuel price increase 26 % per annum 
Airport charges and related costs per landing (ICAO) 18 % per annum 
Aircraft costs of comparable aircraft 9 % per annum 
General price index for developed countries over 10 years 

approx. 8 % per annum 

PRODUCTIVITY INDICATORS 1969 - 1979 

Atkm *) per aircraft ICAO + 4 % per annum 
(aircraft output) 

Rtkm **) per employee ICAO + 6.9 % per annum 
(employee output) 

Passenger carried per employee ICAO + 5.8 % per annum 
Atmiles per gallon U.S. ATA + 2 % per annum 

(fuel efficiency) 
Atkm per liter KLM + 3.7 % per annum 
Cost per Rtkm constant prices - 2.7 a - 3.7 % per annum 

(Overall check on average cost of performance) 

*) Atkm = available tonkilometeis, i.e. tonnes of capacity available for carriage of passengers, 
baggage, freight and mail, multiplied by the number of kilometers flown. 

**) Rtkm = revenue tonkilometers, i.e. total tonnage of paid traffic carried, multiplied by the 
number of kilometers flown. 
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EUROPARUBRIEK 

door 
Mr. J.G.W. Simons 

DE EUROPESE VERVOERSINTEGRATIE 
1 februari 1981 - 1 mei 1981 

Ten geleide, 

"Het Nederlandse voorzitterschap is vastbesloten alles te doen om de langzaam voort-
kruipende EG-vervoerspolitiek te doen versnellen", zo verklaarde de voorzitter van 
de Raad van Vervoersministers, de heer Ir. D.S. Tuijnman op 19 februari in de ver
gadering van de Commissie voor Vervoer van het Europees Parlement, onder leiding 
van de afgevaardigde, de heer Seefeld. 
Ondanks de voorbereiding op een informele zitting te Amsterdam op 16 februari 1981 
mocht dit evenwel nog niet lukken tijdens de zitting van de Raad op 26 maart 1981. 

Wel kwam in een teleurstellende vergadering echter in alle duidelijkheid het politieke 
trauma van de EG-vervoerspolitiek op tafel, namelijk de spoorwegtekorten. Werd in 
het verleden met velerlei omwegen over dit onderwerp beraadslaagd, het is nu einde
li jk duidelijk genoemd. Het is te hopen, dat nog op de voorziene Raadszittingen van 
dit jaar — op 18 juni a.s. en onder het Engelse voorzitterschap in december — een 
doorbraak op dit punt kan komen. Daarbij is de afspraak over de prioritaire werk
zaamheden die in het tijdvak tot eind 1983 moeten worden besproken, een goede 
steun in de rug. Laten we hopen, dat de staking van de Europese ambtenaren die 
zich concentreert op het Secretariaat-Generaal van de Raad ook geen roet in het eten 
gooit. 
Hoe het ook zij, niet alleen om verdragstechnische redenen, maar ook uit het oog
punt van Nederlands en Belgisch handels- en vervoersbelang is het noodzakelijk, dat 
de discussie in de EG over het vervoerspolitieke beleid voortgang vindt. 
Al was het alleen maar om te voorkomen, dat men zich steeds meer gaat toeleggen 
op het laten toenemen van beperkingen op het wegvervoer, heffingen op het water
vervoer en bevoordelen van het spoorvervoer, niet om vervoer te stimuleren, doch 
alleen om elders tekorten op te heffen. 

Duidelijk is geworden, dat de nieuwe Directeur-Generaal voor het DG-Vervoer in 
ieder geval een Engelsman zal worden. De heer Dousset neemt sinds het vertrek van 
de heer Le Goy deze post waar, doch bij de Europese Commissie ligt reeds een voor
stel van de Engelse Regering met drie zware kandidaten. 
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Algemeen 

De Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen hield op 26 maart 1981 in 
Brussel zijn 698ste zitting. 
Alvorens hierop in te gaan dient eerst de onnauwkeurigheid omtrent de Raad die ver
meld staat in het vorige nummer, te worden rechtgetrokken. Het betreft *) de juri
disch niet juiste formulering van deze instelling. 
In artikel 4 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt de 
vervulling van de aan de Gemeenschap opgedragen taken verzekerd door o.a. een 
raad. In het vijfde deel van het verdrag over de instellingen van de Gemeenschap staat 
in de tweede afdeling van hoofdstuk 1 beginnende met artikel 145 een aantal bepa
lingen omtrent de Raad. 
Eigenlijk dient deze instelling dus met de twee woorden "de Raad" te worden aan
geduid. 
Gemakshalve spreekt men echter over de Raad van Ministers van de Europese Ge
meenschappen gewijd aan vervoersvraagstukken. 

Welnu, op de zitting van 26 maart 1981 bracht de voorzitter verslag uit van de ont
moeting die hij op 19 februari 1981 te Brussel heeft gehad met de Commissie voor 
Vervoer van het Europees Parlement, tijdens welke hij met name heeft gesproken 
over de voornemens van de voorzitter om vooruitgang te boeken bij de tenuitvoer
legging van de verschillende acties van het communautaire vervoerbeleid. 

Bovendien wees de voorzitter op het belang dat de leden van het Europees Parlement 
hechten aan de onderstaande gebieden: 

— de verbetering van de infrastructuur op vervoergebied 

— de scheepvaart, met name voor concurrentie van de landen met staatshandel en 
de bescherming van de kusten tegen de verontreiniging van de zee 

— de liberalisatie van de voorschriften op het gebied van het luchtvervoer binnen 
de Gemeenschap. 

Bij de voortzetting van zijn besprekingen van de vorige zitting heeft de Raad de on
derstaande lijst goedgekeurd van de voornaamste onderwerpen die in het tijdvak tot 
eind 1983 prioritair moeten worden besproken: 

— verbetering van de situatie bij de spoorwegen 

— nieuwe vorderingen op het gebied van de harmonisatie van de mededingings
voorwaarden 

— tenuitvoerlegging van acties op het gebied van de vervoersinfrastructuur 

— ontwikkeling van het gecombineerd vervoer 

— vergemakkelijking van de formaliteiten bij grensoverschrijding 

*) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr 1, 17e jaargang 1981, blz. 72. 
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— verbetering van werking van de vervoermarkt, met name van het internationaal 
vervoer 

— verbetering van de doeltreffendheid en veiligheid van het vervoer 

— sociale vooruitgang op vervoergebied 

— voortzetting van de werkzaamheden op het gebied van de scheep- en luchtvaart 
overeenkomstig de conclusies die de Raad tijdens zijn vorige zitting heeft be
reikt 

— oplossing van de vraagstukken die zich kunnen voordoen in verband met het 
intracommunautaire vervoer via derde landen. 

Deze lijst waarvan de volgorde niet de prioriteit van de te behandelen onderwerpen 
aangeeft, zal als basis dienen voor de toekomstige besprekingen van de Raad op ver
voergebied. 

Na een fundamentele bespreking van het spoorwegbeleid in de Gemeenschap heeft de 
Raad het comité van permanente vertegenwoordigers opgedragen voort te gaan met 
de bestudering van een aantal onopgeloste vraagstukken en, in het licht van de op
merkingen die verscheidene delegaties tijdens het beraad hebben gemaakt, een ont-
werp-resolutie van de Raad op te stellen zodat de Raad hierover in zijn volgende zit
ting een besluit kan nemen. 

De Raad heeft de desbetreffende besprekingen van zijn vorige zitting, met name van 
23 november 1978 en 4 december 1980 voortgezet en geconstateerd dat hij nog 
steeds geen besluit kan nemen. Hij acht het noodzakelijk, het voorstel van de Com
missie nog diepgaander te bespreken en heeft het comité van permanente vertegen
woordigers opgedragen de werkzaamheden ter zake te bespoedigen, zodat het hem op 
zijn volgende zitting verslag kan uitbrengen. 

De Raad heeft zijn besprekingen van 4 december 1980 voortgezet en opnieuw de 
vraagstukken behandeld in verband met een eventuele verhoging van het communau
taire contingent voor het vervoer van goederen over de weg tussen de lid-staten. 

Een aantal delegaties wees op het economisch en politiek belang van een uitbreiding 
van het communautaire contmgent. Andere delegaties beklemtoonden evenwel dat 
er aanzienlijke vooruitgang moet worden gemaakt met het spoorwegbeleid van de 
Gemeenschap en met de harmonisatie van de mededingingsvoorwaarden. 

Aan het slot van het debat constateerde de voorzitter, dat de Raad zich tijdens deze 
zitting over dit punt niet kan uitspreken; de Raad droeg het comité van permanente 
vertegenwoordigers op, voortgang te maken met de werkzaamheden ter zake, met 
name aan de hand van het Commissievoorstel. 
De Raad heeft van gedachten gewisseld over de wachttijden aan de grensovergangen 
bij het intracommunautaire vervoer, met begrip van de doorvoer door derde landen, 
en heeft de Commissie verzocht om de Raad vóór eind 1981 een verslag voor te leg
gen met eventuele voorstellen voor maatregelen waardoor de wachttijden aan de 
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grensovergangen kunnen worden verkort, waarbij echter rekening moet worden ge
houden met de noodzakelijke controle en de aard van de vervoerde goederen. 

De heer Kontogeorgis, lid van de Commissie belast met vervoervraagstukken, ver
klaarde, dat zijn instelling van plan is om hierover binnenkort een ontwerp-richtlijn 
in te dienen. 

De Raad heeft het besluit betreffende de opening van onderhandelingen tussen de 
Gemeenschap en derde landen over de opstelling van voorschriften voor bepaalde 
vormen van gecombineerd rail/wegvervoer van goederen vastgesteld; voorts heeft hij 
de onderhandelingsrichtsnoeren voor de Commissie vastgesteld. 

Doel van deze onderhandelingen is, te komen tot overeenkomsten tussen de Euro
pese Gemeenschap en derde landen: 

- waardoor kan worden voorkomen dat het gecombineerd vervoer binnen de 
Gemeenschap aan uiteenlopende regelingen wordt onderworpen, al naar ge
lang het traject binnen de Gemeenschap of tussen lid-staten en derde landen 
wordt afgelegd 

- die een intensiever gebruik van deze techniek op het gebied van het internatio
nale goederenvervoer over de weg tussen lid-staten en derde landen stimuleren 

- die, door het verkeer te ontlasten, bijdragen tot verbetering van de verkeers
veiligheid en tegelijkertijd een onderdeel vormen van een actie ter bescherming 
van het milieu. 

Ingevolge het besluit van 4 december 1980 heeft de Raad het besluit houdende vast
stelling van de voorschriften voor het verzamelen van gegevens over de activiteiten 
van vervoerders die deelnemen aan de lijnvaart tussen de lid-staten en het Verre 
Oosten vastgesteld. 

Overeenkomstig dat besluit verzamelen de lid-staten gegevens over onder meer de 
geëxploiteerde lijndiensten, het vervoerde aantal tonnen en de vrachttarieven voor 
de lijnvaart tussen de havens van de Gemeenschap en Japan, Taiwan, Hong-Kong, 
Maleisië, Singapore, de republiek Korea, de Philippijnen en Thailand. Het inzamelen 
van deze gegevens zal geschieden tussen 1 juli 1981 en 31 december 1982. 

De Raad heeft voorts akte genomen van een verklaring van de Commissie over de 
zomertijd, over de vervoersbetrekkingen met Oostenrijk, over de ontwerp-richtlijn 
betreffende de aanpassing van het nationale belastingstelsel voor bedrijfsvoertuigen, 
over de vrijdom van rechten voor brandstof in de reservoirs van bedrijfsvoertuigen 
en over de prijsvorming voor het internationale vervoer per spoor. 

De Commissie voor Vervoer heeft met de vertegenwoordigers van de EG-Commissie 
van gedachten gewisseld over de resultaten — of het ontbreken van resultaten — van 
de vergadering van de Ministers van Vervoer van 26 maart 1981. 
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Na afloop van de beraadslagingen gaf de heer Seefeld namens de Commissie uiting 
aan zijn voldoening over de verklaring van de Raad inzake een zeer korte lijst van 
prioriteiten die voor het einde van het jaar dient te worden besproken en die met 
name een onderwerp bevat dat de Commissie voor Vervoer bijzonder ter harte gaat, 
namelijk het grensoverschrijdende handelsverkeer en de daaruit voortvloeiende pro
blemen. De Commissie voor Vervoer hoopt dat voor deze problemen spoedig een 
oplossing zal worden gevonden. 

De beraadslaging werd niettemin gekenmerkt door een gevoel van teleurstelling, aan
gezien de Raad geen enkel bindend besluit heeft genomen over de prioriteiten van 
deze lijst. De parlementaire commissie dringt er voorts op aan, dat alles in het werk 
wordt gesteld om het Europese vervoerbeleid uit het slop te halen en zij verzoekt de 
Raad op korte termijn duidelijke richtsnoeren vast te stellen en een tijdschema voor 
de te nemen besluiten aan te geven. 

Voor het eerst in de geschiedenis van het Europees Parlement en van het Economisch 
en Sociaal Comité zijn twee voor vervoerproblemen bevoegde instanties van deze 
beide instellingen van de Europese Gemeenschap op 23 april 1981 onder voorzitter
schap van de heer Horst Seefeld en mevrouw M. Weber bijeengekomen, ten einde na 
jarenlange en tevergeefse afzonderlijke bemoeiingen voor de totstandkoming van een 
Europees vervoerbeleid, gezamenlijk te beraadslagen over nieuwe middelen en wegen 
om dit doel te bereiken. 

De leden van de beide instellingen verwijten de Raad op het gebied van de vervoer-
politiek bij nietszeggende gebaren te blijven, zonder vooropgesteld plan te werken 
en tot nog toe weinig of niets te hebben gedaan om tegemoet te komen aan de inte
gratiebehoeften van de bevolking van de lid-staten. 

Vraagstukken op het gebied van het goederenvervoer over de weg, de infrastructuur, 
het luchtverkeer, de harmonisatie van de concurrentie, maar ook symbolische maat
regelen die geen kosten met zich brengen, zoals vereenvoudigingen bij het grens
overschrijdende verkeer, dienen eindeHjk te worden aangepakt en opgelost. 
De beide instellingen eisen derhalve, dat de Raad zijn tot weinig verbindend besluit 
van 26 maart 1981 in een concrete vorm, met een passend tijdschema, en een Raads
bes lu i t t e r 7»Ve ï i i t v a a r r l i q t • 

De Europese Commissie heeft haar 14e algemeen verslag over de werkzaamheden van 
de Europese Gemeenschappen in 1980 uitgebracht *) . 

De voornaamste ontwikkelingen in het vervoerbeleid worden door de Commissie als 
volgt samengevat: 

In de loop van het jaar heeft de Commissie vaart gezet achter de uitwerking van voor
stellen op de hoofdgebieden van het gemeenschappelijk vervoerbeleid, in de lijn van 

*) Veertiende Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen 
in 1980. 
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haar mededeling aan de Raad van 1973 *) en van het prioriteitenprogramma voor de 
periode 1978 - 1980 * * ) . 

Ingevolge het verzoek van het Parlement ***) heeft de Commissie in oktober de 
Raad een mededeling toegezonden betreffende de prioriteiten en het tijdschema voor 
door de Raad te nemen besluiten tot eind 1983 * * * * ) . In haar mededeling dringt de 
Commissie vooral aan op de totstandkoming van een vervoerinfrastructuurnet, de 
sanering van de spoorwegen en hun onderlinge samenwerking in communautair ver
band, de verbetering van de vervoerdiensten binnen de Gemeenschap, de verruiming 
en de bevordering van de belangen van de Gemeenschap in de betrekkingen met 
derde landen, de inachtneming van overwegingen van sociale aard en een verstandig 
energieverbruik. 

De Raad van zijn kant heeft concrete resultaten geboekt met de goedkeuring van een 
richtlijn voor de invoering van één datum voor het begin van de zomertijd in alle lid
staten in 1981 en 1982 en de goedkeuring van een nieuw rijbewijsmodel. Deze twee 
besluiten zijn niet alleen voor de vervoersector, maar voor alle inwoners van de Ge
meenschap van belang. 

Vervolgens geeft het verslag een gedetailleerde opsomming per onderwerp zoals de 
infrastructuur per spoor, over de weg en over de binnenwateren. 

De werking van de markt zoals de marktobservering, toegang tot de markt, de onder
linge aanpassing van de structuren waaronder het rijbewijs, voorschriften van sociale 
aard, de zomertijd, het spoorwegbeleid en het multimodaal vervoer in het bijzonder 
wat betreft het gecombineerd vervoer. Het zeevervoer komt aan bod, alsmede het 
luchtverkeer en uiteraard ook de derde landen. 

Tenslotte wordt kort ingegaan op de werkzaamheden van het Raadgevend Comité 
voor vervoer. 

In het aanvullend memorandum bij de programma-rede 1981 *****) wordt over het 
vervoer gesteld, dat de Commissie aan de Raad een belangrijke beleidverklaring in
zake prioriteiten en een werkprogramma voorlegt met het oog op de besluiten die de 
Raad voor de periode 1981 - 1983 moet nemen. 

In dit verband dient bijzondere aandacht te worden besteed aan de bij de Raad in
gediende voorstellen voor een regeling betreffende de financiering van de vervoer-
infrastructuur, voor meer ruimte voor een flexibel en economisch vervoer tussen de 
lid-staten, voor de ontwikkeling van een communautair beleid betreffende het ver
voer per spoor, alsmede voor het luchtvervoer en de scheepvaart. 

*) Supplement 16/73 - Bull. EG. 
**) Elfde Algemeen Verslag, nr. 362. 
***) P.B. nr. C 39 van 12-2-1979. 
****) P.B. nr. C 294 van 13-11-1980 en Buil. 10-1980, punt 2.1.88 en Memorandum 1980, 

nr. 113. 
*****) Commissie van de Europese Gemeenschappen aanvullend memorandum bij de program

ma-rede 1981. 
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Spijtig was overigens, dat in de rede die de heer Gaston Thorn, voorzitter van de 
Commissie voor het Europees Parlement heeft uitgesproken bij de indiening van het 
Algemeen Verslag over 1980 niet eenmaal het vervoer wordt genoemd *) . 
Het Parlement zelf liet zich ook niet onbetuigd, met name de Transportcommissie. 
Er kwamen een aantal contacten tot stand. Op 18 maart 1981 vond een bijeenkomst 
plaats van de Transportcommissie vergezeld van de Britse leden van de Transport
commissie uit het Europees Parlement met de Vervoerscommissie van het Lagerhuis. 

Aansluitend heeft de heer Seefeld overleg gepleegd met Sir Donald Kaberry, voorzit
ter van de Commissie voor Industrie en Handel van het Lagerhuis, daarna met de heer 
Norman Fowler, Minister van Vervoer van het Verenigd Koninkrijk. Tijdens deze 
bijeenkomst verklaarde de heer Fowler, dat het onderhouden van goede betrekkin
gen met de Commissie van Vervoer van het Europees Parlement één van de essentiële 
taken van het voorzitterschap van het Verenigd Koninkrijk zou zijn in de tweede 
helft van 1981. 
Spreker verklaarde in het algemeen zeer ingenomen te zijn met de invloed van het 
Europees Parlement op communautaire aangelegenheden. Voorts zegde hij toe, dat 
het Verenigd Koninkrijk zich serieus zal inzetten voor de voorsteUen, die nog bij de 
Raad op behandeling wachten. 
De volgende dag heeft de heer Seefeld Lord Trefgarne, Staatssecretaris van Lucht- en 
Scheepvaart ontmoet. 

Op 6 april 1981 vond er een gemeenschappelijke bespreking plaats van de Transport
commissie van het Europees Parlement met de Transportcommissie i van de Deutsche 
Bundestag te Straatsburg. Tijdens deze bespreking is onder andere afgesproken, dat 
deze twee Commissies regelmatig hun inzichten zuUen uitwisselen. 

Besproken is het prioriteitenprogramma van de Europese Commissie tot 1983, de 
infrastructuur, problematiek van de maten en gewichten, de luchtveiligheid en de 
luchtvaartpolitiek. Er bleek een positieve houding te bestaan tegenover het 40-ton 
gewicht voor bedrijfsvoertuigen als compromis-oplossing. Sommige leden waren dui
delijk voorstanders van een voltooiing van het Rijn-Main-Donaukanaal nu er al hoge 
investeringen zijn gedaan. 

Van de zijde van de Deutsche Bundestag werd er op aangedrongen om uniformere en 
striktere criteria aan te leggen voor de geluidscommissie en de gasuitstoot door motor
voertuigen. 

Met de nieuwe Griekse commissaris, de heer Kontogeorgis, verantwoordelijk voor ver-
voers- en visserijbeleid, had de parlementaire commissie op 29 januari 1981 een eerste 
gedachtenwisseling. De commissaris bleek door de omstandigheid dat hij vrijwel on
middellijk na zijn ambtsaanvaarding de visserijportefeuille van wijlen commissaris 
Gundelach moest overnemen, nog nauwelijks aan de vervoerspolitiek te zijn gekomen. 

*) Voorlopige uitgave rede, uitgesproken voor het Europees Parlement door de heer Gaston 
Thorn, voorzitter van de Commissie. Luxemburg, 11 februari 1981. 
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Hij maakte de afgevaardigden echter duidelijk de door zijn ambtsvoorganger gestelde 
prioriteiten voor de vervoerspolitiek in de jaren tot en met 1983 te willen overnemen, 
t.w. de totstandkoming van een op communautaire behoeften afgestemd vervoers-
infrastructuurnet, meer ruimte voor flexibel en produktief vervoer tussen de lid
staten overeenkomstig de behoeften en tegen de laagste totale kosten, sanering van en 
samenwerking tussen de spoorwegondernemingen in communautair verband, het 
doen floreren van de koopvaardijvaart op wereldniveau, ontwikkeling van mogelijk
heden voor efficiënte luchtvaartdiensten, bevredigende behandeling van alle vormen 
van vervoer en hun gebruikers in een ruimer internationaal verband, rationeel gebruik 
van energie, sociale maatregelen in de vervoerssector. 

Het Europees Parlement nam in haar zitting van 13 maart 1981 een resolutie *) inhou
dende advies inzake het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschappen 
aan de Raad voor een resolutie betreffende de prioriteiten en het tijdschema voor 
door de Raad tijdens deze periode tot eind 1983 op vervoersgebied te nemen beslui
ten. 

Zoals bovengemeld heeft de Raad al een prioriteitenlijst aanvaard. 
De toelichting die bij deze resolutie is gevoegd bevat een bijlage, die interessant kan 
zijn voor diegene die een overzicht wil hebben van de voorstellen van de Commissie, 
welke in behandeling zijn bij de Raad en wel op 1 januari 1981. 
Het zijn er wel geteld 34. 

Het oudste voorstel dateert van 1962 en gaat over de afmetingen en gewichten van 
bedrijfsvoertuigen. De laatste wijziging van dit voorstel is overigens van 1971 en wel
licht zou na tien jaar op dit punt overeenstemming kunnen worden gevonden. 

In haar vergadering van eind april hechtte de Commissie voor Vervoer uit het Euro
pees Parlement haar goedkeuring aan het verslag van de heer Travaglini, waarin wordt 
ingestemd met de door de Commissie voorgestelde voorlichtings- en raadplegings
procedure voor de betrekkingen en overeenkomsten met derde landen op het gebied 
van het vervoer over de weg en via de binnenwateren * * ) . 

De Commissie adviseert het Parlement vast te stellen, dat het voorstel aan de her
haaldelijk geuite wens van het Parlement voldoet om een grotere overeenstemming 
tussen de lid-staten in de betrekkingen met derde landen te bewerkstelligen. Toch 
moet zij tot haar leedwezen constateren, dat de ontwikkelingen van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid tot dusver niet in overeenstemming is geweest met het 
belang van dit beleid. 
Zij is ervan overtuigd, dat de invoering van de voorgestelde procedure ongetwijfeld 
zal leiden tot een versterking van zowel de positie van de lid-staten als van de Ge
meenschap als dusdanig, op het gebied van hun extern verkeersbeleid. 

*) Notulen van de zitting van het Europees Parlement van 13-3-1981, PE 72.056. 
**) Europees Parlement PE 72.288 van 26-3-1981; zie ook Tijdschrift voor Vervoersweten-

schap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 77. 
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De nu voorgestelde informatie en overlegprocedure is niet van toepassing op over
eenkomsten welke in het kader van internationale organisaties worden afgesloten. 

Ook de C ommissie van het Europees Parlement vindt zulks overbodig, aangezien het 
merendeel van de werkzaamheden reeds onder de bevoegdheden van de Gemeenschap 
valt en, zo niet, dan reeds op informele wijze een informatieoverleg wordt georgani
seerd. 

De Commissie voor Vervoer uit het Europees Parlement acht de invoering van de 
voorgestelde procedure van uitzonderlijk belang voor het bevorderen van het com
munautair transito-vervoer door bepaalde derde landen, voornamelijk Oostenrijk en 
Zwitserland. 
Tenslotte wordt de Commissie herinnerd aan de suggesties en aanbevelingen die in 
diverse andere verslagen van het Parlement reeds zijn opgesomd *) . 

Ook hechtte de parlementaire commissie haar goedkeuring aan het verslag van de 
heer Janssen van Raay over de invoering van een systeem ter observering van de 
markten van het goederenvervoer in de Gemeenschap * * ) . 

In de ontwerp-resolutie ten behoeve van het Europees Parlement wordt het toege
juicht, dat er in tegenstelling tot de oorspronkelijke voorstellen thans per kwartaal 
gegevens beschikbaar zullen zijn, waardoor het belang van het systeem voor de lopen
de marktobservering aanzienlijk wordt verbeterd. 

De Commissie voor Vervoer uit het Parlement meent evenwel, dat niet mag worden 
volstaan met de observering van de markt alleen. De Raad dient ook de instrumenten 
ter regulering van de markt te creëren. Indien men niets doet, zijn de kosten voor het 
observeringssysteem uiteindelijk toch geldverspilling. 

Gereed is gekomen, het ontwerp-verslag over de mogelijkheden voor energiebesparing 
op het gebied van het vervoer, waarvan de heer Albers, rapporteur is * * * ) . 

In de ontwerp-resolutie wordt er met klem op gewezen, dat alles in het werk moet 
worden gesteld, het aardolieverbruik in het verkeer in een aantal fases tot 20 a 35% te 
doen verminderen. 
De Commissie zou dan ook in de toekomst in al haar relevante voorstellen, meer nog 
dan in het verleden, rekening moeten houden met mogelijke repercussies ten aanzien 
van het aardolieverbruik. 
De huidige onderzoekwerkzaamheden moeten over het algemeen als toereikend wor
den beschouwd. 
Het is dan ook wenselijk, dat onderzocht wordt het aantal verplaatsingen te beperken 
door een uitgebreide toepassing van telecommunicatie. 

*) Zie o.a. het Europees Parlement Doe. 1-684/80; Doe. 1-601/80; PE 72.191. 
**) Europees Parlement PE 71.830 van 26-3-1981; zie tevens Tijdschrift voor Vervoersweten-

schap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 75. 
***) Doe. Europees Parlement PE 72.602 van 94-1981; zie tevens Tijdschrift voor Vervoers-

wetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 78. 
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Het is ook noodzakelijk, maatregelen te treffen ter bevordering van het openbaar ver
voer. 
Ook het gecombineerd spoor/wegvervoer en binnenwater/wegvervoer zou kunnen 
worden geïntensiveerd, in het bijzonder voor het goederenvervoer waar zuiniger ver
voermiddelen voorrang dienen te genieten, evenwel er op wijzend, dat maatregelen 
uit hoofde van een transfer van het goederenvervoer van de weg naar het spoor of de 
binnenwateren weloverwogen moet zijn en rekening dient te houden met de recht
matige belangen van de verbruikers. 

Ook dient de Commissie een noodplan uit te werken in geval van een ernstige ener
giecrisis. Er dient eveneens een communautair vergunningstelsel voor het goederen
vervoer te worden ontworpen, dat gericht is op het gebuik van vervoermiddelen met 
minder energieverbruik. 

Snelheidsbeperkingen voor het vervoer over de weg worden aanbevolen met dien ver
stande dat een vlotte doorstroming van het verkeer niet moet worden bemoeilijkt, 
aangezien dat ook weer aanleiding geeft tot brandstofverspilling. 
Op de brandstofverspilling in de luchtvaart, ingevolge een gebrekkige planning en 
samenwerking is reeds in een verslag van de heer Janssen van Raay *) gewezen. 

De rapporteur is ervan overtuigd, dat de energieconsumptie gevoelig kan worden ge
reduceerd door de aanleg van een coherent verkeersinfrastructuurnetwerk en de eli
minatie van talrijke knelpunten. 

De Commissie zou concrete voorstellen moeten formuleren ter financiering van be
oogde energiebesparingsprogramma's. 
Ze zou ook een prijsregulerend belastingstelsel moeten ontwerpen ter bevordering 
van het gebruik van energiebesparende vervoermiddelen, zonder dat concurrentie-
distorsies optreden of de arbeidsmarkt in het gedrang komt. 
Onderzocht dient te worden of belastingfaciliteiten voor reisonkosten kunnen wor
den vervangen door het ter beschikking stellen van openbare vervoerbewijzen. 
Onderzoek dient te worden verricht naar alternatieve energiebronnen en aandrijvings
middelen. 

De Commissie wordt uitgenodigd over het thema van energiebesparingen een memo
randum op te stellen. 

Tenslotte eindigt de resolutie met het innemen van het standpunt, dat de moeilijk
heden bij de energievoorziening aanleiding moeten zijn om het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid nieuwe stimulansen te geven. 
De toelichting bij deze resolutie is opvallend kort, doch de rapporteur heeft gewerkt 
naar aanleiding van de resultaten van de openbare hoorzitting. Voor het volledig ver
slag van deze hoorzittingen wordt dan verwezen naar het desbetreffende docu
ment * * ) . 

*) Doe. 1-274/80, P.B. nr. C 197 van 4-8-1980. 
**) Doe. Europees Parlement Doe. PE 69.952. 
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De heer Doublet heeft zijn ontwerp-verslag over het voorstel van de Commissie van 
de Europese Gemeenschappen voor een verordening van de Raad tot wijziging van 
verordening nr. 1191/69 betreffende het optreden van de lid-staten ten aanzien van 
met het begrip openbare dienst, verbonden verplichtingen op het gebied van het ver
voer per spoor, over de weg en over de binnenwateren bij de vervoerscommissie in
gediend *) . 
De desbetreffende ontwerp-resolutie is zeer kort, want het voorstel wordt goedge
keurd. 

Ook niet zo verwonderlijk, omdat de onderhavige verordening slechts één artikel be
vat, dat artikel 3, lid 2 van de verordening van 1969 verandert, in die zin, dat een bij
lage wordt bijgevoegd, waarin een aantal criteria staan opgesomd, die in acht moeten 
worden genomen bij de beoordeling, wat moet worden verstaan onder "overeenkom
stige voorwaarden een toereikende vervoersvoorziening waarborgen". 

Parlementaire vragen 

De heer De Keersmaeker is nieuwsgierig naar de studie-opdrachten inzake de commu
nautaire vervoerproblematiek die de Commissie sedert 1959 heeft verstrekt aan bui
tenstaanders (schriftelijke vraag nr. 1770/80) * * ) . 

De Commissie kan niets anders doen dan antwoorden, dat er een honderdtal studies 
zijn verricht door studiebureaus of particuliere deskundigen en dat in het kader van 
een schriftelijke vraag, gedetailleerde gegevens hierover niet zijn te verstrekken. In
dien er belangstelling is voor een bepaalde studie wil de Commissie de gewenste bij
zonderheden wel mededelen. 

Wat de financiën betreft, is de Commissie bereid cijfers te verstrekken in het kader 
van de werkzaamheden van de Commissie voor Begrotingscontrole. 

Wel ontlokt de heer De Keersmaeker de Commissie een uitgebreid antwoord met zijn 
schriftelijke vraag (nr. 1769/80) ***) over de harmonisering van de concurrentie
voorwaarden inzake het vervoer. 

Nu onlangs het Europees Parlement de harmonisatie ais een voorafgaande voorwaarde 
heeft gemaakt voor iedere verhoging in de toekomst van het communautair contin
gent voor het vervoer over de weg tussen de lid-staten wil de heer De Keersmaeker 
weten in hoeverre een en ander wel waar is, zoals het ongelijk zijn van de concurren
tievoorwaarden tussen het weg- en spoorwegvervoer, de financiële uitkeringen aan de 
spoorwegmaatschappijen, de opgelegde tarief-, sociale en exploitatieve verplichtingen. 

De Commissie stelt in haar antwoord, dat het onderwerp concurrentie alle nodige 
aandacht krijgt. 

*) Europees Parlement PE 72.289 van 30-3-1981. 
**) P.B.nr.C 78/26 van 6-4-1981. 
***) P.B.nr.C 88/6 van 214-1981. 
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Een alomvattende en volledig betrouwbare beoordeling van al datgene wat de con
currentievermogens kan beïnvloeden, is echter onmogelijk te geven. 

Er is een reeks voorstellen gedaan voor, op harmonisatie gerichte maatregelen, die 
een doeltreffende en gelijke behandeling in de Gemeenschap moeten bevorderen. 

Wat betreft de financiële uitkering aan de spoorwegmaatschappijen, verwijst de Com
missie naar het tweejaarlijks verslag inzake de economische en financiële situatie van 
de spoorwegondernemingen *) . 

In de loop van 1981 hoopt de Commissie de Raad het nieuwe verslag voor de jaren 
1978 en 1979 voor te leggen. 

Zowel tussen de takken van vervoer onderling als tussen de lid-staten bestaan ver
schillen in concurrentievoorwaarden en concurrentievermogens van de vervoeronder-
nemingen. Gezien de uiteenlopende oorzaken en vergaande gevolgen kunnen de re
geringen hier slechts in beperkte mate hun invloed doen gelden. De Commissie stelt, 
waar mogelijk, maatregelen voor die dit soort regeringsmaatregelen meer onderling 
verenigbaar maken. 

Zowel indicatieve als verplichte tarieven spelen een belangrijke rol bij de regeling van 
de vraag en het dienstenaanbod op de markt, doch kunnen op zich niet de verschil
len in bedrijfsvoering, bedrijfskosten, landen en takken van vervoer verhelpen. 

Met een consequente inzet gelooft de Commissie te helpen de tot nu toe bij het 
voorzien in de vervoerbehoefte bestaande moeilijkheden, die voortvloeien uit vrees 
voor ongelijke concurrentievoorwaarden op te lossen. Iedere stap vooruit stimuleert 
dan tot verdere vooruitgang om zo tot eenheid van beleid in plaats van over en weer 
afwachten te komen. 

Infrastructuur 

In de Commissie voor Vervoer van het Europees Parlement heeft de rapporteur de 
heer W. Helms een ontwerp-verslag ingediend over de vervoersrelaties van de Gemeen
schap met Oostenrijk en de financiële bijdrage voor de aanleg van een autosnel
weg * * ) . 
De in dit verslag opgenomen ontwerp-resolutie begint met het belang te onder
strepen van de verbetering van de vervoersrelaties tussen de Gemeenschap en Oosten
rijk in het kader van de intensivering van de betrekkingen met de EFTA-landen, met 
name gelet op de toetreding van Griekenland. 

Bij de toelichting wordt erop gewezen, dat de betrekkingen van de EEG met Oosten
rijk op het gebied van het vervoerbeleid steeds zeer goed zijn geweest en gekenmerkt 
door wederzijds vertrouwen en besef van wederzijdse afhankelijkheid. 

*) Com (79) van 7-9-1979. 
**) Doc. COM (80) def. van 114-1981 Europees Parlement; Doe. PE 72.191. 
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Met name op het gebied van het spoorwegbeleid en de directe spoorwegtarieven be
staat sedert lange tijd een goede samenwerking. 
Indien zich onlangs enkele moeilijkheden hebben voorgedaan, dan is dit te wijten aan 
het feit, dat het vervoerbeleid van de Gemeenschap nog geen oplossing heeft gevon
den voor enkele belangrijke vraagstukken, zoals de harmonisering van de bijzondere 
belastingen in het wegvervoer, van de belangrijkste technische voorschriften, namelijk 
van de maten en gewichten van vrachtwagens en van de vergoedingsregeling voor de 
kosten van het weggebruik. 

In de onderhandelingen met Oostenrijk, zo gaat de ontwerp-resolutie verder, zouden 
dan ook alle vraagstukken aan de orde moeten worden gesteld die zich op het gebied 
van het vervoer met betrekking tot dit land voordoen. 

De Commissie dient dan ook zo spoedig mogelijk aan de Raad een formeel voorstel 
voor een besluit over de opening van onderhandelingen met Oostenrijk en over richt
snoeren voor de onderhandelingen op dit terrein, voor te leggen. 

Tenslotte bepleit de ontwerp-resolutie een eventuele financiële bijdrage van de Ge
meenschap voor de aanleg van de "Innkreis-Pyhrn-autosnelweg" bij de thans te openen 
onderhandelingen aan de orde te stellen en wenst dat de daarvoor benodigde finan
ciële middelen, verdeeld over een periode van ten hoogste vijfjaar, in de communau
taire begroting worden opgenomen. 

In de toehchting wordt gesteld, dat genoemde autosnelweg de belangrijkste verkeers
verbinding voor het vervoer over de weg van de Gemeenschap naar Griekenland, Tur
kije en het Nabije Oosten vormt. 
Steeds vaker wordt voor de desbetreffende transporten, de autoweg door Oostenrijk 
gekozen, met name omdat het vervoer over zee door de blokkering van de havens van 
de landen van het Nabije Oosten minder goed kan concurreren en spoorwegverbindin
gen niet bestaan. 

Ook door de toetreding van Griekenland tot de EEG zal de uitwisseling van goederen 
sterk toenemen en slechts een deel van dit extra vervoersvolume zal per trein kunnen 
worden vervoerd. 

Men mag Oostenrijk, dat siecnts doorvoerland is, niet alleen dit alles laten oplossen. 
Er moet een bepaald bedrag waarvan de Commissie in de orde van grootte van 370 
miljoen ERE spreekt, aan de financiering van deze autosnelweg worden deelgenomen. 

Aangezien het vraagstuk zeer dringend is, dient de beslissing over de deelname van de 
EEG niet te worden uitgesteld tot dat de Instellingen van de Gemeenschap een be
sluit hebben genomen over het algemene probleem van de financiële bijdrage voor de 
uitbreiding van het vervoersnet van de EEG. 

De werkgroep Vervoer uit de Socialistische fractie van het Europees Parlement heeft 
het ontwerp-voorstel van de heer Loo goedgekeurd, om aan de Raad en de Europese 
Commissie te vragen om een gemeenschapsbelang toe te kennen aan de realisatie van 
de Rijn-Rhóneverbinding. 
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De Europese Commissie zou de financiële bijdrage van de EEG moeten bestuderen 
en in de Begroting 1982 daarvoor een desbetreffende post opnemen. 
Ook heeft men gediscussieerd over de problemen van de Alpenovergang, dat in bij
zijn van zowel de Oostenrijkse als de Zwitserse socialisten. 
In het Europees Parlement is door een aantal socialisten waaronder de heren Loo, 
Albërs en Seefeld, een ontwerp-resolutie ingediend over de rivierverbindingen in 
Europa *) . 

In deze ontwerp-resolutie wordt voorgesteld, dat het Europees Parlement de conse
quenties trekt naar aanleiding van het toenemend belang van het Middellandse Zee
gebied voor de Europese Gemeenschap. Dat zal onvermijdelijk een uitbreiding van 
de handelsstromen tussen de landen van Noord- en Zuid-Europa tot stand brengen. 

Op lange termijn zal de nieuwe mediterrane dimensie ook de handel en de interna
tionale samenwerking tussen de beide oevers van Middellandse Zee versterken. Het is 
wel wenselijk tussen de Noordzee en de Middellandse Zee nieuwe verkeerswegen te 
scheppen, welke de beide geografische gebieden zo economisch mogelijk met elkaar 
verbinden. 
Het gebruik van waterwegen is daartoe geëigend, aangezien het brandstof bespaart 
in het bijzonder bij het vervoeren van bulkgoederen. De gedachte ligt dan ook voor 
de hand om een "Europa van het water" te ontwikkelen. Daarom moet onderbreking 
van de bouw van waterwegen, vooral in Frankrijk worden vermeden. 

Zo is in de verbinding van de Noordzee en de Middellandse Zee via de Rijn en de 
Rhone nog 200 kilometer te bouwen; de verbinding tussen Midden-Europa en de 
Italiaanse havens Triëst en Montfalcone moet worden gestimuleerd, terwijl ook de 
Rijn-Mam-Donauverbinding van meer betekenis zal worden, omdat het westelijke en 
het oostelijke deel van de Middellandse Zee daardoor met elkaar zijn verbonden. De 
resolutie eindigt met een verzoek aan de Commissie en de Raad om de totstandbren
ging van de Rijn-Rhöneverbinding te onderzoeken en het communautair belang ervan 
te erkennen, in het bijzonder de mogelijke vormen van communautaire deelname aan 
dit project en hiervoor ondermeer een begrotingspost te creëren. 

Het Europees Parlement heeft zich in de aprilvergadering uitgesproken over de rol 
van de Gemeenschap in de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur aan de hand 
van een verslag van rapporteur Klinkenborg. Als de adviserende Commissie het rap
port Klinkenborg in zijn geheel accepteert, staat zij achter de voorstellen van de 
Europese Commissies, om een gemeenschappelijke of gecoördineerde infrastructuur 
te bewerkstelligen en financiële hulp van de zijde van de EEG te geven voor projecten 
van communautair belang. 

Onderstreept wordt nog eens dat een Europese Planologie van Infrastructuur ook de 
zee- en luchthavens moet omvatten, naast een specifiek financieringsfonds, dat coör
dineert met die van het Regionaal Fonds en de Europese Investeringsbank. 

*) Zittingsdocument Europees Parlement 1980-1981; PE 71.865 van 11-2-1981. 
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Bovendien wordt de Europese Commissie gevraagd om de prioriteitenlijst van de 
Europese projecten te stimuleren en op te zetten. De huidige procedures van con
frontatie van nationale projecten werkte niet bevredigend. Meestal kwamen daarin 
projecten ter sprake die reeds op het nationale vlak waren besloten en waar de Ge
meenschap niets meer aan kon veranderen. 

Ook de verbetering in 1978 van de procedure, bracht nog geen soulaas. De Finan
cieringsinstrumenten, zoals het Regionaal Fonds, Investeringsbank en het "Instru
ment Ortoh" waren een gedeeltehjke oplossing daar zij slechts bruikbaar zijn, wanneer 
de projecten voldeden aan de karakteristieken van deze fondsen, zoals slechts voor 
enkele regio's, wat betreft het Regionaal Fonds, terwijl de investeringsbank die pro
jecten kon ondersteunen die uit het oogpunt van het bankwezen rendabel zouden 
zijn. 
Op grond van deze situatie komt men tot de volgende overwegingen in het rapport: 
het is gerechtvaardigd om een speciaal gemeenschappelijk infrastructuurfonds op te 
richten, nu er duidelijk projecten zijn van Gemeenschapsbelang. De rapporteur, de 
heer Klinkenborg, waarschuwt wel tegen de tendens om te perfectionistisch te zijn 
in de kosten-/batenanalyses, omdat de Europese prioriteiten nu eenmaal niet door 
de computer kunnen worden bepaald. Ten tweede zou een prioriteitenlijst van Euro
pese projecten moeten worden opgesteld. Het is de taak van de Europese Commissie 
dit te doen. Daarin zouden zowel de grote wegen binnen de Gemeenschap, de intra
communautaire grensovergangen, de doorvoerwegen als de grote communicatiewegen 
met derde landen, moeten worden opgenomen. Er zijn voorbeelden van projecten die 
reeds door verschillende parlementariërs zijn genoemd. Zoals de autoweg Straatsburg-
Luxemburg-Brussel, de verbinding Ierland-Noord-Schotland, het kanaal Milaan-Adri-
atische Zee, de kanaaltunnel, het Rijn-Rhönekanaal en de havens van Dublin en 
Triëst. Er moeten bindingen geschapen worden tussen de infrastructuurpolitiek en 
de transportpolitiek in het algemeen. 

De infrastructuurplanning moet derhalve rekening houden met de richting waarin het 
vraagstuk van kosten van de weg, de technische harmonisatie, de veiligheid van het 
vervoer, en de coördinatie tussen de verschillende transporttechnieken is voorge
schreven, ofschoon op diverse gebieden nog geen beslissingen zijn gevallen. Ook kan 
de infrastructuurpoUtiek in het algemene beleidskader van de Gemeenschap doorwer
ken, zoals de invloed die de infrastructuur kan hebben op een algemeen energie
beleid. 

Medio maart keurde de Transportcommissie van het Europees Parlement unaniem het 
ontwerp-verslag over de bouw van een Kanaaltunnel dat was opgesteld door rappor
teur, de heer De Keersmaeker * ) , goed. 

In de ontwerp-resolutie wordt allereerst gewezen op de acties die de heren Berkhou
wer en de Boy es vorig jaar voor de Kanaaltunnel in het Parlement ondernamen * * ) . 

*) Het Europees Parlement PE 66.737 van 26-1-1981. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 3,16e jaargang 1980, blz. 281. 
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In de ontwerp-resolutie wordt gewezen naar de preambule van het Verdrag van Rome, 
waarin staat dat de lid-staten vastberaden zijn, de grondslagen te leggen voor een 
steeds hechter verband tussen de Europese volkeren. 

Uiteraard bevestigt het Parlement zijn volledige steun voor de aanleg van een vaste 
Kanaaloeververbinding, waarvan de voordelen merkbaar zullen zijn in de gehele Ge
meenschap. 

Het verbinden van twee lid-staten door een dergelijk groot infrastructuurproject zal 
als zodanig aan de communautaire activiteiten in het algemeen een politieke en psy
chologische stimulans geven. 
Nu een en ander technisch uitvoerbaar is en ook een aantal geprojecteerde plannen 
financieel haalbaar zijn gebleken, moet alles in het werk worden gesteld om de nog 
bestaande voornamelijk politieke problemen op te lossen. 

Het parlement oordeelt gunstig over het beginsel van een financiële bijdrage door de 
Gemeenschap en derhalve zal de Raad het voorstel uit 1976 voor bijstand van pro
jecten van communautair belang spoedig moeten aannemen. Daarnaast zijn ook mid
delen te vinden in het kader van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds, het 
nieuwe economische instrument (instrument Ortoli) door de EGKS en de Europese 
Investeringsbank. 

Niettemin zou ook in het belang van de Gemeenschap zijn om een communautaire 
bijdrage krachtens een speciale verordening te creëren. Zij verzoekt de Commissie 
dan ook na te gaan of dit alleen in de vorm van leningen kan gaan, doch ook de 
mogelijkheid van een communautaire garantie voor minimum-rente tijdens de bouw 
van een vaste Kanaaloeververbinding moet tot de mogelijkheden behoren. Tegen eind 
1981 zal zij daarvoor een speciaal rapport moeten opstellen. Bovendien is de Kanaal
oeververbinding een uiterst nuttig precedent voor het uitvoeren van andere grote in
frastructuurprojecten zoals een brug over de Straat van Messina en het Rijn-Rhóne-
Kanaal. 

Van de alternatieven voor een vaste oeververbinding zou er één — in de onlangs ten 
behoeve van de Commissie verrichte studie opgenomen — tot lagere investerings- en 
onderhoudskosten resulteren dan de ontwikkeling en onderhoud van bestaande me
thoden om het Kanaal over te steken *) . 
De zodoende vrijkomende kapitaalmiddelen zouden logischerwijze de Britse en Fran
se regering in staat stellen om de uitgaven voor het regionaal en sociaal beleid te 
verhogen. 

Er wordt zonder vooruit te lopen op de beraadslagingen en de uiteindelijke beslis
sing uitdrukkelijk op enige aspecten van het spoorwegtunnelproject gewezen, zoals 
dat door de SNCF en British Rail wordt bepleit: Het maakt snelle vrachtdiensten tus-

*) Studie van Coopers en Lybrand, nr. 12, 3.9. 
Communautair belang bij de aanleg van een vaste Kanaaloververbinding , 
studie verricht door Coopers en Lybrand Associates en Setec Economy. 
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sen de provinciale centra in geheel Europa en de provinciale centra in het Verenigd 
Koninkrijk mogelijk. 
Het huidige spoorwegtunnelproject l i jk t , vergeleken met het project van 1975, duide
lijke voordelen te hebben uit kosten, milieu- en energieoverwegingen. 
Het is een stimulans voor het communautaire spoorwegbeleid, dat in de afgelopen 
jaren enigszins is verwaarloosd zonder de situatie van het wegvervoer belangrijk te 
wijzigen. 

Zij spreekt de welgemeende hoop uit, dat de Franse en de Britse regering gezien het 
risico dat in perioden van inflatie de geraamde kosten worden overschreden, kans 
zullen zien zonder onnodig uitstel over dit project tot overeenstemming te komen. 

In de toelichting bij de ontwerp-resolutie is te lezen dat de leden van het Europees 
Parlement sinds 1970 een groot aantal mondelinge en schriftelijke vragen hebben 
ingediend, teneinde de discussie te stimuleren en de belangstelling voor de Kanaal
tunnel te doen herleven. 

Het begint met een schriftelijke vraag (nr. 426/70) van de heer Oele, terwijl in de 
loop van de jaren de namen van Seefeld, Osborn en Berkhouwer verscheidene malen 
voorkomen. 

Er wordt in de toelichting de ontwikkeling van de gedachte aan een vaste Kanaal
oeververbinding omschreven, zoals de oorsprong in 1802, het plan van 1975 en het 
opgeven daarvan, tenslotte de herleving van de gedachte aan een vaste Kanaaloever
verbinding in 1979. Verder bevat de toelichting een beknopte omschrijving van elk 
van de door Coopers en Lybrand onderzochte alternatieven, terwijl ook een beschrij
ving wordt gegeven van het oorspronkelijke rapport van de SNCF en British Rail. 

De Coopers studie concludeert, dat alle projecten voor een periode van 50 jaar ren
dabel beloven te zijn in geval van geringe groei, tegen een rentevoet van 5,7% of min
der. 

De rapporteur van het Europees Parlement wijst er echter op, dat de studie van Coo-
pers/Lybrand en van Setec geen van beide een onafhankelijke schatting hebben ge
maakt van de kosten, maar slechts de door de promotors van de projecten gemaakte 
schattingen weergeven. Bij de beschrijving van hei standpunt van de Britse en Franse 
regering meldt de rapporteur, dat vanuit het standpunt van de Franse regering gezien 
twee essentiële voorwaarden moeten worden vervuld, alvorens zij in het openbaar 
haar steun aan een Kanaaloeververbinding kan toezeggen, nl. overeenstemming tus
sen de beide nationale spoorwegmaatschappijen en een politiek gebaar van de Britse 
regering. 

Ook de gevolgen voor de Europese Gemeenschap zijn onderzocht en met name de in 
1976 voorgestelde verordening voor communautaire bijstand aan infrastructuurpro
jecten, de regionale gevolgen en de voordelen voor andere lid-staten, waarbij ook de 
nadelige uitwerking op korte termijn voor de Belgische havens ter sprake komt, welke 
nadelen echter op lange termijn grotendeels worden gecompenseerd door de verbeter
de en snellere toegang tot de Britse markt. 
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De paragraaf over de financiering van een Kanaaloeververbinding is — gezien het be
lang van dit element — verrassend kort gebleven en bevat niet meer dan reeds in de 
ontwerp-resolutie is opgenomen. 

Parlementaire vragen 

In de parlementsvergadering van 11 maart 1981 werd de Raad door de heer Cronin *) 
gevraagd, welke voortgang zij heeft gemaakt in het steunen van infrastructuurprojecten 
van Gemeenschapsniveau. Het antwoord is een verwijzing naar de Raadszitting van 4 
december 1980, waarbij de Raad haar voornemen heeft bevestigd om op dit vlak 
voortgang te maken, zoals ook aan het Europees Parlement is meegedeeld. 

Zowel de Raad (schriftelijke vraag nr. 1535/80) als de Commissie (nr. 1534/80) wor
den door mevrouw Vayssade schriftelijk gevraagd naar de financiering van wegen
bouwprogramma's in Lotharingen **) door de Gemeenschap. 

Gelijkluidend aan de Raad is de vraag aan de Commissie voor een verklaring over de 
mening van de Prefect van het departement Meurthe-et-Moselle welke indruist tegen 
het recht op controle en de begrotingsbevoegdheden van het Europees Parlement. 

De Commissie wenst geen oordeel uit te spreken over het standpunt van een natio
nale ambtenaar, doch verstrekt de volgende toelichting: 

— de EFRO-steun wordt voor een bepaald project toegekend en uitgekeerd naar 
mate betalingen worden verricht. In sommige gevallen is dan de steun een ver
goeding en wordt hij op de begroting van de betrokken lid-staat geboekt; in 
andere gevallen is er een speciale bijdrage voor het project en maakt als zodanig 
deel uit van een financieringsplan. 

De Rekenkamer moet volgens haar bevoegdheden toezicht uitoefenen op het gebruik 
van de EFRO-middelen en het is dus niet aan de Commissie om hier een uitspraak 
over te doen. 

De Raad gaat veel dieper in op deze vragen en stelt zelfs, dat de door de Prefect be
schreven procedure in grote lijnen overeenkomt met de procedure zoals in artikel 7 
en 8 van de verordening tot oprichting van de EFRO met betrekking tot de acties van 
dit Fonds vermeld staat * * * ) . 

Het Europees Parlement heeft de gelegenheid gehad om advies uit te brengen over het 
voorstel voor een verordening van 1975 en de wijziging ervan in 1979. Het heeft 
bovendien actief deelgenomen aan de overlegprocedure aan het slot waarvan de ge
wijzigde verordening is goedgekeurd. 

*) Vraag H-690/80, volledig verslag Europees Parlement van 11-3-1981, voorlopige uitgave 
blz. 176. 

**) P.B. nr. C 60/13 c.q. C 60/14 van 19-3-1981. 
***) P.B. nr. C 36 van 9-2-1979 (bijgewerkte versie van de tekst van de verordening als bekend

gemaakt in P.B. nr. L 35 van 9-2-1979, blz. 12). 
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Zij is dus volledig op de hoogte van de vastgestelde procedure, zoals ook de Raad op 
de hoogte is van het advies van het Europees Parlement hierover. 

Weer een keer tevergeefs doet een Parlementslid, de heer Cronin met een schriftelijke 
vraag (nr. 1872/80) *) een beroep op de Commissie om een lokaal project — nu een 
pijpleiding voor gas van Cork naar Dublin — te steunen. Het antwoord van de Com
missie is duidelijk: de Gemeenschap kan financiële steun verlenen voor investeringen 
zoals bedoeld. Het zal duidelijk zijn, dat een project pas definitief in aanmerking kan 
komen, wanneer is vastgesteld, dat het aan alle terzake vastgestelde eisen voldoet. 

Wegvervoer 

In het Publicatieblad is de verordening nr. 305/81 van de Raad van 20 januari 1981 
tot wijziging van verordening nr. 3164/76 betreffende het communautaire contin
gent over het goederenvervoer over de weg tussen de lid-staten voor de Raad getekend 
door de voorzitter, de heer A.A. van der Klauw, verschenen * * ) . 

Het protest, dat de spoorwegen van de 10 lid-staten hebben kenbaar gemaakt bij de 
Europese Commissie, mocht dus niet meer baten. 
Volgens deze groepering bepleit de huidige economische situatie in genendele een 
vergroting van het communautaire contingent, nu immers de spoorwegen nog capaci
teit beschikbaar hebben. 
Zonder dat men vooraf een meer bevredigend functioneren van de vervoersmarkt 
heeft bereikt, zal volgens de Groep van 10 spoorwegen geen communautaire contin
genten voor het wegvervoer of welke liberalisatiemaatregelen ook moeten worden ge
nomen. 

Eind januari heeft de Transportcommissie van het Europees Parlement met grote 
meerderheid het verslag van de heer Carossino over de maten en gewichten van be
drijfsvoertuigen aangenomen. 

Dit verslag erkent de noodzaak in de EEG om het maximale laadgewicht op een zo
danig niveau vast te stellen, dat enerzijds rekening wordt gehouden met het energie
vraagstuk en anderzijds met de belangen van de vervoerders. Logisch zou het zijn, 
wanneer men het op 42 tot 44 ton zou gaan bepalen. Toch heeft de rapporteur rekenmg 
gehouden met de weerstanden die dit oproept: een voorstel voor een voorlopige op
lossing op 40 ton voor bedrijfsvoertuigen met vijf assen. Zo zou de vervoerssector 
worden gestimuleerd zijn brandstof nuttig te gebruiken door vol af te laden in plaats 
van tot nu toe met meestal 38 ton. Door de grote meerderheid waarmee het rapport 
is aangenomen, kan men gevoegelijk aannemen, dat een aantal parlementariërs van 
die landen, o.a. vooral Frankrijk, Duitsland en Engeland toch bereid zal zijn het 
nationaal te aanvaarden. 

*) P.B. nr. C 87/30 van 6-4-1981. 
**) P.B. nr. L 34/1 van 6-2-1981. 
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Overigens zij er aan herinnerd, dat het Commissie-voorstel niet beoogt, dat de natio
nale normen komen te vervallen, doch dat het wegvoertuig, geconstrueerd volgens 
EEG-richtlijnen, vrij is om in de gehele EEG volbeladen te rijden. 

Wil overigens het compromis van 40 ton kans van slagen hebben, dan dient de Euro
pese Commissie wel haar oorspronkelijk voorstel van 44 ton te wijzigen, anders kan 
de Raad op dit punt geen besluit nemen. 

De ontheffing van het wettelijke voorschrift inzake de tachograaf voor andere dan 
bedrijfsvoertuigen maakt onderwerp uit van een ontwerp-resolutie, ingediend door de 
heer Cottrell en anderen *) . 

Deze parlementsleden zijn erop uit om met name in het Verenigd Koninkrijk een 
versoepeling te krijgen van de voorschriften, dat bepaalde categorieën voertuigen 
onder de regels vallen, ondanks het feit, dat zij niet voor commerciële doeleinden 
of voor enigerlei geldelijk oogmerk worden gebruikt. Het betreft hier dan in het bij
zonder voertuigen voor het vervoer van eigen paarden of bepaalde aanhangwagens van 
particulieren, die worden gebruikt voor het reizen naar en van plaatsen van culturele 
evenementen die geen aanwijsbare commerciële belangen nastreven. 

De Europese Commissie gaat Italië voor het Europese Hof van Justitie dagen, daar zij 
nog steeds een groot aantal verordeningen en richtlijnen niet heeft opgevolgd, zoals 
de verordeningen nr. 74/561 en nr. 74/562 over de voorwaarden voor toegang tot het 
beroep van het wegvervoer van reizigers en goederen, die op 1 januari 1977 moesten 
zijn ingevoerd. 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft zich gebogen over het voorstel van de be
schikking van de Raad betreffende de aanvaarding door de Gemeenschap van een 
ontwerp-resolutie van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer, inzake de 
invoering van een CEMT-vergunning internationale verhuizingen. Voor de samenvat
ting van het desbetreffende voorstel zij verwezen naar het vorige nummer * * ) . In 
haar advies ***) stemt het Comité in met het door de Commissie ingediende voorstel 
omdat thans voorgeschreven formaliteiten voor internationale verhuizingen zouden 
worden afgeschaft. 

In de CEMT-ontwerp-resolutie is er dan ook sprake van het multilateraal karakter van 
internationale verhuizingen, welke regeling de eerste richtlijn van 25 juli 1962 vervangt. 
Dit soort vervoer is onderworpen aan bilaterale contingenten. 

Daarbij zij aangetekend, dat het CEMT-stelsel niet het dwingende karakter van de be
schikkingen van de EEG-Raad heeft. En nu sommige lid-staten verdenkingen hebben 
tegen de ontwerp-resolutie op bepaalde punten is er het risico, dat door de variabele 
draagwijdte van de resolutie in de verschillende lid-staten verwarring kan ontstaan. 

*) Zittingsdocumenten, Europees Parlement 1981-1982, PE 72.756 van 84-1981. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 83. 
***) P.B. nr. C 353/22 van 31-12-1980. 
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Ook de concurrentieverhoudingen voor de vervoerondernemingen van de Gemeen
schap zullen niet dezelfde zijn als die voor vervoerondernemingen uit derde landen, 
waarvoor de ri j- en rusttijden meestal soepeler zijn geregeld. Er is het risico van sto
ringen in en van onzekerheden over de in de Gemeenschap geldende bepalingen voor 
verhuistransporten, omdat de verhuisvergunning, althans wat de duur betreft door 
elke lid-staat kan worden vastgesteld. Door het uitwerken van een document dat in 
alle aangesloten landen met inbegrip van de lid-staten van de Gemeenschap zou gelden 
kan worden bereikt, dat de formaliteiten vereenvoudigd worden. Een goede exploi
tatie van de voertuigen voor internationale verhuistransporten is mogelijk, doordat 
toegestaan wordt dat deze voertuigen vracht innemen die bestemd is voor een land 
dat op de terugreis ligt wanneer deze reis transitoverkeer door een of meer bij de 
CEMT aangesloten landen omvat. 

In het Europees Parlement is bij de Commissie voor Vervoer een ontwerp-verslag tot 
stand gekomen over de voorstellen van de Commissie tot wijziging van verordening 
nr. 3164/76 betreffende het communautair contingent voor het goederenvervoer over 
de weg en de harmonisatie richtlijnen inzake de vergunningen voor het goederen
vervoer *) . Dit ontwerp-verslag **) komt tot goedkeuring van de Commissie-voor
stellen omdat er nu een doeltreffende organisatie van het goederenvervoer mogelijk 
is. Immers de bestaande richtlijnen kunnen aanleiding geven tot bijzondere pro
blemen, als de trekker en de aanhangwagen eigendom zijn van verschillende onder
nemingen of wanneer zij in verschillende lid-staten zijn geregistreerd. Sommige lid
staten eisen een bilaterale vergunning voor het vrachtvoertuig, andere alleen een ver
gunning voor de trekker en weer andere voor beide. Daarom wordt het standpunt van 
de Commissie gesteund, dat maatregelen moeten worden getroffen om de procedures 
te harmoniseren. De oplossing bestaat hierin dat de vergunningen alleen ten behoeve 
van het trekkend voertuig moeten worden afgegeven omdat dat het enige deel is van 
een samenstel van voertuigen waarvan de nationaliteit in alle lid-staten op dezelfde 
wijze wordt vastgesteld. De controle bij grensoverschrijding wordt hierdoor vereen
voudigd. 

Parlementaire vragen 

De Commissie moet in haar antwoord op een schriftelijke vraag (nr. 1741/80) van de 
heer Seefeld over de toepassing van de sociale voorschriften inzake het vervoer over 
de weg ***) toegeven, dat de communautaire sociale voorschriften niet in alle lid
staten op dezelfde manier worden toegepast. Dat stond ook al te lezen in de jaarlijkse 
verslagen over de uitvoering van verordening nr. 543/69 * * * * ) . Daarvoor zijn een 
aantal redenen te noemen. 

*) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 82. 
**) Europees Parlement, PE 71.207 van 9-2-1981. 
***) P.B. nr. C 73/27 van 24-1981. 
****) P.B. nr. L 77 van 29-3-1969, blz. 49. 
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Ten eerste de verschillende structuren van de nationale administratieve en rechter
lijke instanties; ten tweede de historisch bepaalde specifieke ontwikkelingen in de 
sociale wetgevingen en tenslotte kan niet ontkend worden dat de opvattingen van de 
regeringen over de mate waarin bedoelde voorschriften moeten worden toegepast, 
gecontroleerd en gesanctioneerd, graduele verschillen vertonen. Tegen één lid-staat is 
in verband met de uitvoering, de bij artikel 169 van het EEG-verdrag bedoelde pro
cedure ingeleid. Voor andere gevallen wordt dat nagegaan. 

De Commissie zal trachten om met name de regeringen van de lid-staten verbetering 
te laten aanbrengen in de situatie. Zij heeft dan ook op de Raadszitting van de mi
nister van Verkeer op 4 december 1980 een verklaring afgelegd. Daarnaast bli jf t de 
voorlichting van de belanghebbenden en betrokkenen een permanente opdracht van 
de bevoegde overheidsinstanties, de werkgevers- en werknemersorganisaties. 

De heer Gendebien is verbaasd over de nonchalance waarmee de Commissie zijn 
schriftelijke vragen over de regeling betreffende de tachograaf in Ierland in het ver
leden heeft beantwoord. Hij komt daar dan nu (schriftelijke vraag nr. 1488/80) *) op 
terug. 

De Commissie geeft hierop een uitgebreid antwoord en somt alle feiten op, waaruit 
blijkt dat de Commissie overeenkomstig de bepalingen van het Verdrag tegen de Ierse 
regering een procedure voor inbreuk heeft geopend. In het kader van de aan de uit
oefening van haar functies verbonden bevoegdheden en rekening houdend met ob
jectieve, niet van de goede wil van de Ierse regering afhankelijke, omstandigheden 
heeft zij deze procedure opgeschort. 

De Commissie zegt tenslotte, dat zij bli jf t toezien op de nakoming van de indertijd 
door de Ierse Regering aangegane verbintenissen en zal, mocht deze regering de op 
haar rustende verplichtingen niet nakomen, de procedure voor overtredingen over
eenkomstig de regels van artikel 169 van het Verdrag voortzetten. 

Door een schriftelijke vraag (nr. 1841/80) van mevrouw Gaspard **) wordt de aan
dacht nog eens gericht op de harmonisatie van de veiligheidsnormen voor auto's. 

De Commissie onderschrijft in haar antwoord de visie, dat het dringend geboden is, 
nu de automobielindustrie in een crisis verkeert, dat op zijn minst de veiligheids
normen voor auto's in de Gemeenschap worden geharmoniseerd. De Commissie 
wijst erop, dat zij in 1972 aan de Raad een voorstel heeft voorgelegd, inzake de 
technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens * * * ) . Dit voorstel was 
volledig en omvat alle categorieën. 

Bij de goedkeuring door de Raad in december 1976 ****) werd echter de verplichte 
controle beperkt tot bepaalde categireën. 

*) P.B. nr. C 87/3 van 16-4-1981. 
**) P.B. nr. C 73/35 van 2-4-1981. 
***) P.B. nr. C 119 van 16-11-1972. 
****) P.B. nr. L 47 van 18-2-1977. 
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Personenwagens werden o.a. uitgesloten. De uiterste datum voor de inwerkingtreding 
van de bepalingen van deze richtlijn is vastgesteld op 1 januari 1983. 

De Commissie heeft toen bij bovengenoemde raadszitting medegedeeld, dat zij in het 
licht van de ervaringen in de lid-staten, waar uitgebreide technische controlesystemen 
worden toegepast, het recht wil' voorbehouden voorstellen in te dienen om de ver
plichte technische controle tot andere voertuigcategorieën uit te breiden. 

De Commissie zal dit vraagstuk opnieuw bestuderen bij het onderzoek van de globale 
strategie voorgesteld in de resolutie over de auto die het Europees Parlement op de 
zitting van januari 1981 heeft aangenomen. 

Mevrouw Boserup komt met een schriftelijke vraag (nr. 1210/80) terug op het advies 
van de Commissie aan de Deense Regering over de opleiding van bestuurders in het 
wegvervoer * ) . 

In het advies van 12 juni 1980 **) met betrekking tot de uitvoering door de Deense 
Regering van de Richtlijn over het minimumniveau van de opleiding van bestuurders 
in het wegvervoer, betreurt de Commissie het te moeten constateren, dat het ministe
riële Deense besluit de bovengenoemde richtlijn op een paar punten niet volgt. 

De Commissie stelt, dat het juist is, dat de Deense Regering in sommige van de leem
ten had voorzien, doch dat de Deense Regering deze niet onder de aandacht heeft ge
bracht van de Commissie, toen zij deze raadpleegde. Andere punten, welke genoemd 
zijn, zijn echter niet terug te vinden in de Deense regeling of worden daarin op onbe
vredigende wijze behandeld. Met het oog hierop is de Commissie van mening, dat 
haar advies van 12 juni 1980 nog steeds opgaat, voorzover het deze punten betreft. 

Tenslotte heeft mevrouw Mechthild von Alemann met een schriftelijke vraag (nr. 
1707/80) ***) als haar mening geventileerd, dat leerlingen van de in de grensgebieden 
gevestigde rijscholen de gelegenheid moeten krijgen zich rechtstreeks met het verkeer 
in het buurland vertrouwd te maken. 

De Europese Commissie heeft haar in het antwoord erop gewezen, dat de Raad van 
van Ministers in december 1980 de eerste richtlijn over het invoeren van een EG-rij-
bewiis heeft goedgekeurd. In een tweede stadium moet de Raad beslissingen nemen 
om tot een grote harmonisatie te komen voor de normen voor rijexamens. Dan is het 
mogelijk om het bedoelde probleem aan te pakken. 

Intussen kunnen de lid-staten wel onderling maatregelen nemen om tot een grotere 
verkeersveiligheid in de grensgebieden te komen. 

De Commissie kan niet binnen afzienbare t i jd stappen ondernemen om te komen tot 
een wederzijdse erkenning van de diploma's van erkende rijschool-instructeurs. 

*) P.B. nr. C 67/3 van 26-3-1981. 
**) P.B. nr. L 172 van 5-7-1980, blz. 32. 
***) P.B. nr. C 67/20 van 26-3-1981. 
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Binnenvaart 

Ook in deze periode is op het gebied van de binnenvaart niet veel, dat vermeldens
waard is, gebeurd. 

Op voorstel van de heer Loo heeft de werkgroep vervoer van de Socialistische fractie 
in het Europees Parlement een resolutie goedgekeurd, die de Raad en de Europese 
Commissie vragen om aan de Rijn-Rhóneverbinding een communautair belang toe te 
kennen, hetgeen dan uiteraard inhoudt, dat daaraan financiële consequenties moeten 
worden verbonden. 
In de Begroting 1982 zou dit zijn beslag moeten krijgen. 

Ook is in het Europees Parlement een groep onder leiding van de heren Couste, af
gevaardigde van het Departement Rhöne, Loo, adjunct-burgemeester van Marseille 
en Pflimlin, burgemeester van Straatsburg ontstaan, die de voorzitter van de Trans
portcommissie op 6 maart 1981 en brief heeft gestuurd over een zogenaamde inter-
fractie werkgroep voor de binnenwateren *) . 

De heren bepleiten de oprichting van een gemengde studiegroep in het Europees 
Parlement, samengesteld uit de Europese Parlementsleden, die zich voor de water
wegen interesseren. Deze studiegroep zou de beginselen van een samenhangend com
munautair beleid inzake de waterwegen moeten vaststellen en de andere parlements
leden, alsmede de Europese Commissie en de Raad moeten wijzen op het belang van 
de waterwegen, te meer nu het eigenlijke vervoer enerzijds en de energie-sector ander
zijds grondig onderzoek vereisen naar hun samenhang. 
Brandstofbesparing bij dit soort vervoer kan worden verwacht, terwijl indirect de 
waterwegen zullen worden gebruikt voor het vervoer van steenkool in het kader van 
de nagestreefde diversifiëring van de energiebronnen. 

Parlementaire vragen 

Een tweede infrastructuuronderwerp, namelijk het Rijn-Main-Donaukanaal, was the
ma van een schriftelijke vraag (nr. 1395/80) van de heer Albers aan de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen * * ) . 

De heer Albers is benieuwd of de Commissie kennis heeft genomen van het akkoord, 
dat gesloten is tussen de Bondsrepubliek Duitsland en Oostenrijk voor een doorvaart 
naar de Noordzee via het nog in aanleg zijnde Rijn-Main-Donaukanaal en of niet in de 
geest van een gemeenschappelijk vervoerbeleid wenselijk ware, dat wordt onderhan
deld over een akkoord tussen de Europese Gemeenschap en Oostenrijk ter zake van 
een vrije doorvaart via het Rijn-Main-Donaukanaal. 

De heer Kontogeorgis geeft in zijn antwoord namens de Commissie te kennen, dat zij er 
van op de hoogte is, dat de Bondsrepubliek Duitsland en de republiek Oostenrijk via 

*) Document Europees ParlementPE 72.494 van 26-3-1981. 
**) P.B. nr. C 67/6 van 26-3-1981. 
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onderhandelingen tot een akkoord betreffende het vervoer over de binnenwateren 
zijn gekomen. 
Zij heeft dan ook met de Duitse autoriteiten contact opgenomen, teneinde kennis te 
kunnen nemen van de inhoud van het akkoord en om het te kunnen bestuderen. 

Voor wat het tweede gedeelte van de vraag betreft, wijst de Commissie erop dat dit 
vooral een in juridisch opzicht delicate zaak is. 
Bedoeld overleg met de Duitse autoriteiten zou bepaalde aanwijzingen moeten op
leveren. 

De Commissie wijst erop, dat zij op grond van het nauwe verband tussen het gemeen
schappelijk vervoersbeleid en de betrekkingen met derde landen in meer algemene zin 
een voorstel bij de Raad *) heeft ingediend voor een beschikking betreffende de in
stelling van een informatie- en overlegprocedure inzake de betrekkingen en overeen
komsten met derde landen op het gebied van het vervoer per spoor, over de weg en 
over de binnenwateren. 

Spoorwegen 

In het vorige nummer **) is weggevallen de aanduiding waar een tweetal verorde-
ningsvoorstellen van de Commissie zijn te vinden. Het betreft hier het voorstel voor 
een verordening van de Raad tot vaststelling van de termijn en de voorwaarden voor 
de verwezenlijking van het financiële evenwicht van de spoorwegondernemingen, als
mede het voorstel voor een beschikking van de Raad tot wijziging van de Beschikking 
betreffende de sanering van de toestand bij de spoorwegondernemingen en de harmo
nisatie van de voorschriften voor de financiële betrekkingen tussen ondernemingen 
en de staten (75/327/EEG) * * * ) . 
In het vorige nummer is reeds een korte samenvatting gegeven. 

Het komt niet vaak voor, dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg op ver
voersgebied uitspraken moet doen. Meestal heeft dat dan nog betrekking op de soci
ale zijde van de vervoerspolitiek. Zo ook deze keer. 
Het Hof is in een tweetal zaken gevraagd of de Britse spoorwegen zich niet schuldig 
maken aan discriminatie tussen mannen en vrouwen. 
De eerste zaak betreft de schadeloosstelling bij vrijwillig ontslag, welke wel aan man
nen wordt gegeven vanaf zestig jaar en vrouwen vanaf vijfenvijftig jaar. 

Een werknemer van de spoorwegmaatschappij had in het verleden zonder succes ge
vraagd met pensioen te kunnen gaan op 58-jarige leeftijd. Dit werd op grond van de 
"Sex-Discrimination Act van 1975" geweigerd, omdat deze wet juist op het gebied 
van de pensionering een uitzondering maakt. 

*) Zie Tijdschrift voor Vervoers weten schap nr. 1,17e jaargang 1981, blz. 77. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1,17e jaargang 1981, blz. 87 
***) Com (80) 906 def. van 20.1.1981; P.B. nr. C 37/7 e.v. van 20-2-1981. 
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De Engelse beroepsinstantie vraagt nu het Europese Hof van Justitie een prejudiciële 
uitspraak over de Britse wet en het systeem van de Britse spoorwegen op dit punt. 

De tweede zaak gaat over reductietarieven toegestaan aan het personeel. Deze gunsti
ge tarieven vervallen bij pensionering, althans wat betreft de familieleden van vrouwe
lijke werknemers. Het Hogerhuis, waar de zaak dient, heeft ook hier het Luxemburg
se Hof om toetsing aan het EEG-recht gevraagd. 

De Transportcommissie van het Europees Parlement heeft tijdens haar vergadering 
van eind januari — publicatie is begin februari verschenen — naast het gesprek met de 
nieuwe Europese commissaris voor vervoer, de heer Kontogeorgis, ook met de tien 
directeuren-generaal van de Europese spoorwegen gesproken. Dit gesprek werd als 
"zeer open" beschreven. 
Er zij aan herinnerd, dat de Europese Commissie met nogal wat kritiek de samenwer
king tussen de spoorwegmaatschappijen heeft bekeken. Om die reden eisen zowel de 
Commissie als de Parlementariërs een meer efficiëntere en uitgebreidere actie op dit 
gebied. 

Door het Europese Parlementslid, de heer Cottrell is een ontwerp-resolutie ingediend 
betreffende de toekomst van de spoorwegen in de EEG * ) . 

Het Europees Parlement zou moeten laten weten, dat zij zeer verontrust is over de 
verslechtering van de concurrentiepositie van de spoorwegen. Met name die in het 
Verenigd Koninkrijk. Zij zou zonder voorbehoud van mening moeten zijn, dat een 
verdere achteruitgang van de omvang van de communautaire spoorwegen ontoelaat
baar is en ervoor moeten waarschuwen dat als de lid-staten een achteruitgang gedogen, 
dit ongetwijfeld economische en strategische gevolgen voor de toekomst heeft. 

De Eusopese Commissie zou derhalve moeten worden verzocht met spoed een voor
stel te doen ter verbetering en versterking hiervan. De Raad zou de lid-staten er met 
veel nadruk op moeten wijzen, dat het gehele communautaire vervoerswezen op het 
spel wordt gezet, wanneer de spoowegen achteruit zouden gaan en het Europees Par
lement wordt verzocht de Raad er op te attenderen, dat rekening moet worden ge
houden met de noodzaak van een efficiënt gebruik van communautaire energie
bronnen. 

Parlementaire vragen 

Een parlementaire vraag over de verbetering van de spoorwegverbindingen met Italië, 
met name voor de migrerende werknemers en hun gezinnen van een aantal Italiaanse 
Parlementsleden onder leiding van de heer Buttafuoco, (schriftelijke vraag nr. 1414/ 
80) **) is niet zozeer interessant voor de lezer van deze rubriek vanwege de vraag-

*) Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1980-1981; PE 70.194 van 18-12-1980. 
**) P.B. nr. C 56/4 van 16-3-1981. 
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stelling, doch wel omdat de vraag op 6 november 1980 gesteld, op 27 januari 1981 — 
dus ruimschoots na de indiensttreding van de nieuwe Europese commissaris, de heer 
G. Kontogeorgis — nog door de heer Burke namens de Commissie wordt beantwoord. 

De Commissie is van mening, dat bepaalde spoorweginfrastructuren te kort schieten 
en niet aan de huidige eisen van het vervoer beantwoorden. 
Zij verwijst daarbij naar haar memorandum over de rol van de Gemeenschap bij de 
ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur *) . 

Ook bij Beschikking 75/327/EEG van de Raad van 20 mei 1975 **) zijn maatregelen 
beschreven om de lid-staten ertoe te brengen meerjarige programma's voor investe
ringen in infrastructuur en rollend materieel op te stellen. Voor wat betreft de tarief
maatregelen, welke grotendeels thuishoren in het kader van de bedrijfsautonomie van 
de spoorwegen, is de Commissie niet van plan tussenbeide te komen. 

Zeescheepvaart 

Gepubliceerd is het advies van het Europees Parlement inzake het voorstel van de 
Commissie van de Europese Gemeenschappen aan de Raad voor een richtlijn betref
fende het doen naleven, ten aanzien van schepen die de havens van de Gemeenschap 
aandoen, van internationale normen inzake de veiligheid van de scheepvaart en de 
voorkoming van verontreiniging * * * ) . r 

Het Parlement wijst in haar advies op de ingewikkelde aard van de problemen en de 
enorme belangen die ermee zijn gemoeid. Internationale samenwerking is vereist, ten
einde trapsgewijs tot de nodige voorzieningen en oplossingen te komen. Vooral nu de 
Gemeenschap als eerste handelsmogendheid ter wereld over een zeer omvangrijke 
vloot beschikt, stelt het Parlement met leedwezen vast, dat in weerwil van steeds 
meer internationale conventies, toch het aantal ongevallen ter zee is toegenomen. Zij 
richt dan ook een dringende oproep tot de betrokken regeringen om onverwijld over 
te gaan tot bekrachtiging van nog niet geratificeerde conventies, waarbij bijzondere 
regels voor de Noordzee in acht moeten worden genomen en vergelijkbaar met die 
welke momenteel ten uitvoer worden gelegd in de Oostzee en de Middellandse Zee. 

In afwachting van de ratificatie procedures zouden de lid-staten deze internationale 
conventies terstond in de praktijk moeten toepassen en ook zouden de zeevaart
conferences deze veiligheidsnormen al in hun voorschriften moeten opnemen. 
Een doelmatig preventief beleid kan alleen gunstige effecten sorteren wanneer een 
strikte naleving en getrouwe toepassing van de internationale conventies worden ge
waarborgd. 

*) Bulletin EG-Supplement 8/79. 
**) P.B. nr. L 152 van 12-6-1975, blz. 3. 
***) P.B. nr. C 28/52 van 9-2-1981. 
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Het Parlement is dan ook tevreden over het voorstel van de Commissie nu de essentie 
bestaat uit de omvorming van een recht tot de plicht van identificeren van substan
daardschepen door de havenstaten. 

Ook is de Gemeenschap de mogelijkheid geboden op doeltreffende wijze op te treden 
tegen alle vaartuigen, welke niet aan de internationale minimumnormen op het ge
bied van veiligheid en sociaal welzijn voldoen. 
De veiligheidsnonnen zouden echter kunnen worden uitgebreid met voorschriften in
zake de minimale vakbekwaamheid van de bemanningsleden. 

Het is dan wel zaak, zegt het Europees Parlement, dat de voorgestelde procedures in 
alle zeehavens strikt worden uitgevoerd. Aldus kan worden voorkomen, dat in de Ge
meenschap "goedkope" havens, verleggingen in de verkeersstromen en distorsies in 
de mededinging ontstaan. 
Zij beklemtoont de betekenis van de uitbreiding van het geografische toepassings
gebied van de Gemeenschapsprocedure. 
Wel is zij het oneens met de Europese Commissie, dat er in communautair verband 
geen bijkomende maatregelen wenselijk zouden zijn. 

De specifieke situatie van de lid-staten van de Gemeenschap vereist zelfs stringentere 
maatregelen, zoals een verplichte aanwezigheid van loodsen aan boord van olietan
kers in de drukbevaren EEG-wateren. 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft zich in haar vergadering van 25 en 26 maart 
1981 o.a. uitgesproken over het voorstel voor een verordening van de Raad betref
fende het doen naleven van bepaalde internationale normen op het gebied van de 
veiligheid in de havens van de Gemeenschap. 
Ook waarschuwt het Economisch en Sociaal Comité voor de mogelijkheid dat er 
"ports of convenience" oftewel "goedkope havens" kunnen ontstaan waar de nor
men minder strikt worden toegepast. 
Zij wil de ratificatie-procedure versnellen, terwijl er een systeem moet worden ge
schapen, waarbij systematisch de schepen door de havenautoriteiten kunnen worden 
gecontroleerd op het gebied van de veiligheid. Tevens zou er een harmonisatie van de 
straffen die bij inbreuken worden toegepast tot stand moeten komen, teneinde te 
vermijden, dat er vluchthavens in de Gemeenschap ontstaan. 

Wel staat het ESC gereserveerd tegenover het Europese Commissie-voorstel om de 
nationale overheden, wat betreft de technische punten en het technisch onderzoek, 
gebruik te laten maken van classificatiemaatschappijen. 
Dit moet volgens het Economisch en Sociaal Comité een directe politieke verant
woordelijkheid in de lid-staten blijven. 
Er zouden veiligheidsmaatregelen moeten komen voor schepen van minder dan 500 
ton, terwijl de sociale voorschriften gemeenschappelijk moeten worden geregeld. 

Het voorstel voor een beschikking over een Gemeenschapsinformatiesysteem ter ver
mijding en bestrijding van olieverontreiniging van de zee kreeg de goedkeuring van 
het Economisch en Sociaal Comité. 
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Toch beschouwt het Economisch en Sociaal Comité dit voorstel als een zeer be
scheiden stap in de strijd tegen de verontreiniging: nog andere maatregelen moeten 
volgen, zoals een internationaal verzekeringsfonds om de autoriteiten in de regio, die 
getroffen zijn, schadeloos te stellen, opdat terstond de noodzakelijke acties kunnen 
worden ondernomen. 

Iedereen die aan hoge risico-activiteiten meedoet, zou aan een dergelijk fonds moeten 
bijdragen. Tevens zou er een permanente dienst in alle kwetsbare gebieden gereed 
moeten staan. Het Economisch en Sociaal Comité gaat zelfs zo ver, dat zij ook een 
werkgelegenheidsaspect inbrengt; door jonge mensen, die een baan zoeken en werk
lozen zouden inschalen als part-timers, die in geval van acuut gevaar in een team zou
den kunnen worden opgenomen. 
Tussen haakjes zij vermeld, dat op initiatief van British Petroleum op 30 maart 1981, 
een dergelijke interventiebasis tot stand is gekomen. 

Op 10 februari 1981 bracht de Europese Commissie een advies uit aan de regering 
van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de uitvoering van Richtlijn 79/225/ 
EEG van de Raad inzake het loodsen van schepen op de Noordzee en in het Kanaal*). 

De Europese Commissie heeft zich ervan kunnen vergewissen, dat de Bondsrepubliek 
haar verplichtingen inzake de ten uitvoerlegging van de bovengenoemde Richtlijn, 
volledig is nagekomen. Wel wordt erop gewezen, dat de oude Loodswet het bezit van 
de Duitse nationaliteit vereist. Nu de vertegenwoordigers van de Bondsregering heb
ben toegezegd, de desbetreffende voorschriften te zullen wijzigen en nu al niet meer 
zullen inroepen tegen onderdanen van andere lid-staten, is er geen bezwaar, mits deze 
toezegging ter kennis wordt gebracht aan de bevoegde autoriteiten en aan het publiek 
via officiële publikaties, welke aan de Europese Commissie moeten worden mede
gedeeld. 

Gepubliceerd is de Beschikking van de Raad van 26 maart 1981 tot vaststelling van 
de wijze waarop gegevens verzameld worden over de activiteiten van de vervoerders 
die deelnemen aan de lijnvaart tussen de lid-staten en het Verre Oosten * * ) . Het be
treft hier de nadere gegevens omtrent de wijze waarop de informatie over de vaart op 
het Verre Oosten dient te worden verzameld * * * ) . 

De gegevens voor elk halfjaar dienen zo spoedig mogelijk en niet later dan 3 maanden 
na het verstrijken van de periode aan de Commissie te worden gezonden. De te ver
zamelen gegevens betreffen de geëxploiteerde lijndiensten, met de naam van de maat
schappij en de vlag, met de aanduiding of zij wel of niet lid zijn van een conference. 
Daarnaast dienen te worden opgegeven, de vervoerde lading, de vrachttarieven, terwijl 
ook de informatiebronnen en de te volgen methode te worden vermeld. Voor de op
somming van de landen wordt naar het vorige nummer van dit tijdschrift verwezen. 

*) P.B. n r .L 64/14 van 11-3-1981. 
**) P.B. nr. L 88/32 van 2-4-1981. 
***) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 89. 
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Wat betreft, de te vervoeren lading, dient te worden opgegeven de bestaande lading, 
vervoerd van het land van inlading, van oorsprong of van verscheping in het inko
mend verkeer en naar het land van lossing en/of bestemming in het uitgaand lijnver-
keer, alsmede het toaal aantal containers en/of totaalgewicht van de goederen in con
tainers vervoerd. 

Tenslotte is te vermelden, dat de Europese Commissie een contract heeft gesloten 
met een adviesbureau om een studie te verrichten inzake de huidige en toekomstige 
rol van de Transsiberische Spoorlijn in het containervervoer tussen de Gemeenschap 
en het Verre Oosten. 
Dit met name, om de invloed van de Sowjetunie te beoordelen, wat betreft de vracht
penningen. De ministers hebben afgesproken, dat zij gezamenlijke stappen zullen 
ondernemen, wanneer de informatie uit de lid-staten daartoe aanleiding mocht geven. 

Schrijver dezes meent te weten, dat het Nederlandse Parlement eind 1981 de Ge
dragscode voor lijnvaartconferences zal ratificeren. 
In de tweede helft van 1982 zal dit ook door de Duitse regering gebeuren, terwijl de 
andere lid-staten voor 1982 - 1983 zijn genoteerd. 
Japan, dat niet onbelangrijk is in deze, voorziet om in het voorjaar van 1982 te kun
nen ratificeren, ofschoon de onderhandelingen met de Europese Gemeenschap niet 
al te best schijnen te vlotten. Dit is ook het geval met het vinden van een gemeen
schappelijk EEG-standpunt ten opzichte van het UNCTAD-secretariaat-voorstel over 
de open registervloten. 

Tijdens de dertiende algemene vergadering van de Raad van Europese Rederijen en de 
Raad van de Europese en Japanse Redersverenigingen, welke eind maart in Wenen 
werd gehouden, hebben de deelnemers zich uitgesproken tegen de UNCTAD-voor-
stellen, wat betreft de ladingverdeling van het bulkvervoer. Alleen een open markt 
kan het bulkvervoer redden. 
Een en ander veronderstelt dan wel een vrije toegang tot de markt. 

In maart heeft de Raad van Liberiaanse Reders weer van zich laten horen door de 
publicatie van een tweetal rapporten waarin de voorstellen van het UNCTAD-secre
tariaat betreffende de opheffing van de goedkope vlag in het zeevervoer worden be
streden. Vooral de sociale en economische gevolgen van een dergelijke maatregel 
zullen zo negatief zijn, dat een vrachtprijsverhoging onvermijdelijk is. 
De zogenaamde vrije vloot is een toeleverancier van arbeidsplaatsen voor de minder 
ontwikkelde landen. Zij is uit dien hoofde ook een belangrijke bron van deviezen 
voor die landen. Het gaat meer om het nemen van veiligheidsmaatregelen op schepen, 
waarover wordt gesproken. Daarbij wordt aangetekend, dat de Liberiaanse regering 
al zeer strikt is in haar controle van veiligheidsmaatregelen. 

Het komt niet dagelijks voor, dat de hoofdredacteur Emanuele Gazzo in het hoofd
artikel van het blad "Agence Europe" uitwijdt over vervoerszaken. 
In een aprilnummer *) geeft hij een analyse van de problemen en mogelijkheden, die 

*) Agence Europe nr. 3117 van 10-4-1981. 
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de toetreding van Griekenland tot de EEG oplevert, nu Griekenland zon grote han
delsvloot inbrengt en de Gemeenschapsvloot 26% van de wereldhandelsvloot gaat ver
tegenwoordigen. 
De hoofdredacteur gaat ervan uit, dat de Grieken niet voor niets trampreders zijn en 
dat ze voldoen aan een werkelijke vraag op de markt. Het is dan ook zaak, dat de Ge
meenschap de zeevaart niet aan te strikte regels bindt. Dit geldt uiteraard niet voor de 
veiligheids- en sociale maatregelen. Ook zouden de regels omtrent de zeevaartconfe
rences niet al te grote problemen moeten stellen. 
Van de andere kant zou de Gemeenschap dan haar invloed op de zeevaart kunnen uit
oefenen in de onderhandelingen op wereldniveau met andere woorden de heer Gazzo 
verwelkomt Griekenland met zijn grote vloot zeer in het uitgebreide Europa. 

Parlementaire vragen 

Met een schriftelijke vraag (nr. 1356/80) van mevrouw Ewing wordt de Raad uitge
nodigd zich te uiten over de problematiek van de Griekse vloot * ) . De Raad wijst er 
in zijn antwoord op, dat de Griekse regering tijdens de toetredingsonderhandelingen 
heeft verklaard, dat zij de huidige communautaire wetgeving op het gebied van het 
zeevervoer kon aanvaarden zonder dat er overgangsovereenkomsten behoefden te 
worden gesloten. Een aantal andere maatregelen wordt momenteel in het kader van 
de Raadsinstanties voorbereid met deelneming van de Griekse delegatie. 

De Raad wijst erop, dat - in tegenstelling met het gestelde door de vragensteller -
volgens de laatste gegevens slechts 19% van het Griekse brutotonnage ouder is dan 
20 jaar. 

Wat betreft de sloop- en nieuwbouwregelingen voor schepen, moet de Raad opmer
ken, dat na het oriënterend debat over een mededeling van de Commissie aan de 
Raad betreffende een zodanige actie ter zake, geen enkel formeel voorstel van de 
Commissie is ontvangen. 
Overigens heeft deze vraag vele raakvlakken met de vraag die in het vorige nummer 
**) omtrent hetzelfde onderwerp al is behandeld. 

Naleving van veiligheids- en milieuvoorschriften door onder goedkope vlag varende 
schepen is onderwerp van schriftelijke vraag (nr. 1696/80) van de heer Lipkowski. 
Wat betreft de middelen, die de Gemeenschap heeft om naleving te verzorgen, ant
woordt de Europese Commissie, dat zij op 2 juli 1980 een voorstel heeft ingediend 
voor een richtlijn van de Raad betreffende de toepassing van de internationale nor
men voor de veiligheid van het zeevervoer * * * ) , waarbij bepaald wordt dat elke lid
staat moet zorgen voor de inspectie van de schepen die zijn havens aandoen. 

*) P.B. nr. C 67/5 van 26-3-1981. 
**) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 91. 
***) Doc. Com (80) 360. 
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In haar mededeling aan de Raad op dezelfde datum *) heeft de Commissie een plan 
voorgesteld voor de bestrijding van de vervuiling van de zeeën door koolwaterstoffen 
met daarbij een ontwerp-beschikking, waardoor het mogelijk zou worden een com
munautair informatiestelsel op te zetten. 
Naar de mening van de Commissie zou de goedkeuring en invoering van deze maat
regelen zeer sterk bijdragen tot de naleving van de internationale normen. 

De uit andere hoofde bekende dominee Paisley heeft zich met schriftelijke vraag (nr. 
1475/80) tot de Europese Commissie gericht om een tegemoetkoming te krijgen in 
de vrachtkosten voor de Noordierse landbouwproduktenverwerkende bedrijven * * ) . 

De Commissie, die zich bewust is van het ongunstige effect van de hoge vervoerskos
ten voor de Noordierse veehouders moet evenwel vaststellen, dat de hoge vervoers
kosten voor een aanzienlijk deel toe te schrijven zijn aan de te hoge kosten van 
goederenbehandeling in de Noordierse havens. Het verbeteren en creëren van voor
zieningen voor behandeling en opslag van graan en veevoeder in de havengebieden 
is het beste middel om dit specifieke probleem doeltreffend op te lossen. 

Tenslotte is het aanvullend antwoord gepubliceerd op een schriftelijke vraag van de 
heer Glinne over toelating van vrouwelijke leerlingen aan de Hogere Zeevaartschool 
te Antwerpen * * * ) . De Belgische regering nuanceert deze zaak door erop te wijzen, 
dat de toegang tot de afdeling Dek-officieren van de Hogere Zeevaartschool ook 
voor vrouwen is toegelaten. 
Evenwel de afdeling "Werktuigkundigen" is in verband met de voorwaarde dat men 
een praktische stage aan boord moet hebben gelopen, waarbij werkzaamheden dienen 
te worden verricht, die verboden zijn voor vrouwen, omdat zij gevaarlijk of ongezond 
zijn, bl i j f t daarentegen gesloten. 

De Europese Commissie neemt zich voor te onderzoeken of deze uitsluiting in over
eenstemming is met de richtlijn van 1976 * * * * ) . 

Luchtvaart 

Op 12 februari 1981 is het protocol getekend, waarmee de Eurocontrolconventie is 
gewijzigd. In de oorspronkelijke conventie van 1960 was de controle van het lucht
verkeer in het hogere luchtruim een taak voor het Europese instituut Eurocontrol, 
doch in feite is deze controle nooit door de nationale organisaties overgedragen. 

De gewijzigde conventie die in 1983 van kracht moet worden, moet nog door de 
nationale parlementen worden geratificeerd. Gezien de discussie in het Europees 
Parlement *****) zou dit wel eens op moeilijkheden kunnen stuiten. 

*) Doc. Com (80) 361. 
**) P.B. nr. C 56/11 van 16-3-1981. 
***) P.B. nr. C 73/1 van 2-4-1981. Voor vraagstelling zie Tijdschrift voor Vervoersweten

schap nr. 4,16e jaargang 1980, blz. 423. 
****) P.B. nr. L 39 van 14-2-1976, blz. 40. 
*****) Zie Tijdschrift voor Vervoerswetenschap nr. 1, 17e jaargang 1981, blz. 92. 
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De hoofdtaak van Eurocontrol zal in 1983 worden: het ontwikkelen van luchtver-
keers-controlesystemen volgens een gezamenlijk basisconcept. De organisatie zal ook 
verantwoordelijk zijn voor het coördineren van onderzoek- en ontwikkelingspro
gramma's in het proefcentrum Bretigny in Frankrijk en het opleiden van luchtver
keersleiders en technici op het Eurocontrol-instituut in Luxemburg. 

Wat er met het luchtverkeersleidingscentrum bij Maastricht gebeurt, is nog open. 
Voor het moment heeft het de controle over het hogere luchtruim van België, Luxem
burg, het noorden van Duitsland en Nederland. 

In het Europees Parlement is een aantal ontwerp-resoluties ingediend. 
De eerste gaat over Uberaliseringsmaatregelen in de sector luchtvrachtvervoer, inge
diend door de heer Cottrell en Lord Bethell *) . 

Nadat in deze ontwerp-resolutie eerst wordt herinnerd aan de uitspraak van 17 ok
tober 1980, waarin het Parlement een etapsgewijze toepassing van de mededingings
voorschriften op de Europese luchtvaart bepleit, komt daarna de plicht van de par
lementariërs ter sprake om te reageren op het aandringen van het publiek op meer 
concurrentie, zonder de financiële positie van de luchtvaartmaatschappijen in gevaar 
te brengen. 

De Commissie zou moeten nagaan of in de sector luchtvrachtvervoer, in het bijzon
der wat betreft kleine zendingen, liberaliseringsmaatregelen kunnen worden inge
voerd. 

De tweede ontwerp-resolutie betreft verbetering van de afhandeling op de interna
tionale luchthaven van Brussel * * ) . Deze resolutie is ingediend door een vrij groot 
aantal leden, de eerstgenoemd is heer Moorhouse en o.a. Seefeld en Janssen van 
Raay behoren tot de ondertekenaars. 

Schijnbaar hebben de parlementariërs er last van dat alles op de luchthaven Zaven-
tem niet loopt zoals gebruikelijk. In de ontwerp-resolutie spreken ze de bezorgdheid 
uit over het toenemende ongemak en oponthoud in de afgelopen maanden op de 
internationale luchthaven van Brussel. 
Er wordt een beroep gedaan op de Belgische regering om onmiddellijk maatregelen 
ter verbetering van de situatie te nemen, zodat — zo eindigt de resolutie — 'bezoeicers 
de indruk krijgen, dat zij welkom zijn". 

Ook de Raad van Europa heeft zich althans wat de parlementaire vergadering betreft, 
voor meer efficiëntie en meer concurrentie in het Europese luchtruim uitgesproken. 

Een desbetreffende resolutie ingediend door Björck en o.a. de Nederlanders Cornelis-
sen en Portheine * * * ) . 

*) Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1981-1982 PE 72.333 van 12-3-1981. 
**) Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1981-1982 PE 72.636 van 31-2-1981. 
***) De Raad van Europa, Document 4672 van 27-1-1981. 
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De parlementaire vergadering verwijst in de motie naar het verschil in de tarieven tus
sen USA en Europa bij dezelfde afstanden. Een en ander als gevolg van de omwegen 
die in Europa moeten worden gevlogen (in Europa 15% en in USA 3% ). De hogere 
landingsrechten en ove'rvliegrechten. Daar ook de extra omwegen kerosine kosten en 
een geïntegreerd luchtvrachtsysteem een efficiënt gebruik van het luchtruim kan be
werkstelligen, komt de vergadering ertoe de regeringen van de Raad van Europa op te 
roepen tot meer samenwerking teneinde de productiviteit van de Europese luchtlijnen 
te vergroten en dat het tot een meer rationeel gebruik van het Europese luchtruim 
komt. 

Parlementaire vragen 

Vlak voor het ondertekenen van het Eurocontrol-protocol, kreeg mevrouw Lizin nog 
een antwoord op haar schriftelijke vraag (nr. 1503/80) *) aan de Raad betreffende de 
veiligheid in het luchtverkeer. 
Zij had in november gevraagd of de Raad er zich van bewust is, dat er gevaren ont
staan, wanneer er een overeenkomst wordt gesloten die Eurocontrol in feite zijn be
voegdheden zou ontnemen. 
De Raad, zo zegt zij in haar antwoord, beschikt niet over gegevens ter toetsing van de 
bewering, dat de Europese samenwerking op het gebied van de veiligheid van het 
luchtverkeer achteruit is gegaan. 

Het luchtverkeer is niet minder veilig geworden. De Raad ziet verder met belangstel
ling uit naar het resultaat van de besprekingen van de organen van Eurocontrol, dit 
is alles wat de Raad erover heeft willen zeggen. 

Een vraag van de heer Megahy (schriftelijke vraag nr. 1802/80) **) aan de Europese 
Commissie betreft de sluiting van luchthavens wegens slechts weer. 
De geachte afgevaardigde wil weten hoeveel dagen per jaar gemiddeld de luchthavens 
van Luxemburg, Brussel, Straatsburg en Frankfurt wegens slecht weer gesloten waren. 
Schijnbaar heeft ook deze afgevaardigde weieens in de knel gezeten, gezien de vlieg
velden waar hij naar vraagt. 

De Commissie beschikt niet over de gevraagde gegevens. 

Mevrouw Ewing heeft zich met een schriftelijke vraag (nr. 2105/80) ***) uitgespro
ken voor goedkope luchtvaarttarieven en zij wil weten hoe de Europese Commissie 
goedkopere luchtvaarttarieven in de Gemeenschap denkt te waarborgen. 

De heer Kontogeorgis deelt in zijn antwoord mede, dat men bezig is met een onder
zoek in te stellen naar verschillende tarieven voor lijndiensten in de Gemeenschap. 
Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal zij de passende maatregelen, waar
toe zij bevoegd is, nemen. 

*) P.B. nr. C 60/8 van 19-3-1981. 
**) P.B. nr. C 67/25 van 26-3-1981. 
***) P.B. nr. C 93/15 van 23-4-1981. 
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De aandacht wordt gevestigd op het onderwerp voor een resolutie van de Raad be
treffende prioriteiten tot 1983 *) . 

Voor iedereen die veel per vliegtuig reist in Europa, is interessant de vraag van de heer 
Seefeld (schriftelijke vraag nr. 1528/80) **) over de verplichting in Italië en Frankrijk 
om een zogenaamde carte de débarquement in te leveren. De Europese Commissie 
zegt dat het Europese Hof van Justitie zich in 1980 en wel op 3 juli in de zaak 
157/79 (PIECK) duidelijk heeft uitgesproken. 

De communautaire regels eisen, dat personen van de lid-staten bij het binnenkomen 
van een lid-staat alleen naar een identiteitsbewijs of paspoort kunnen worden ge
vraagd. 
Elk andere administratieve maatregel moet als niet geldig worden beschouwd, zelfs 
wanneer de controlerende ambtenaar aan de grens is opgedragen, persoonsgegevens 
te noteren. Een feit dat een "carte de débarquement" wordt geëist, komt in feite 
neer op een bijkomstige formaliteit; immers een weigering van de reiziger om deze 
kaart in te vullen komt neer op een weigering van toelating. Een en ander verdraagt 
zich derhalve niet met de geest van het verdrag. 

Twee lid-staten hebben dit jaar reeds de "carte de débarquement" laten vervallen. 
De Commissie bl i j f t er bij Italië en Frankrijk op aandringen dit ook te doen. 

D I V E R S E N 

Gehandicaptenvervoer 

De Vervoerscommissie van het Europees Parlement wil voor bejaarden en invaliden 
een uniforme vervoerpas instellen, die beide groepen in alle lid-staten van de Ge
meenschap ten goede kan komen. Er wordt gedacht aan reducties en speciale voor
zieningen bij het openbaar vervoer voor gehandicapten. De desbetreffende resoluties, 
die werden ingediend door de heren Coppieters, Van Minnen en mevrouw Viehoff-
Maag, verzoeken de gehandicapten en oudere burgers om een inkomen te geven dat 
voldoende is om de uitgaven voor hun vervoer op te vangen. Ook moeten hun boven
dien faciliteiten worden geboden, die specifiek op hun vervoerproblemen zijn inge
steld. Ook zouden de vervoertarieven voor deze categorieën, vooral als het gaat om 
plaatsen in vliegtuigen en treinen die anders onbezet zouden blijven, drastisch om
laag moeten. 

Afgelegen gebieden 

In het Europees Parlement is door een groot aantal Engelse en Ierse Parlementariërs 
onder leiding van de heer Burvis een ontwerp-resolutie ***) ingediend over de 

*) Com. (80) 582 def. van 21-10-1980. 
**) P.B. nr. C 63/8 van 23-3-1981. 
***) Zittingsdocumenten, Europees Parlement PE 72.452 van 17-3-1981. 
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vervoerproblemen in de afgelegen gebieden van de Gemeenschap. De ontwerp-reso
lutie wijst erop, dat het Parlement voorstander is van een ontwikkeling van een ge
meenschappelijk vervoerbeleid, dat de kosten voor het vervoer van goederen vanuit 
afgelegen gebieden dikwijls hoog zijn. Vroeger heeft het Parlement al gewenst, dat 
het communautaire vervoersrecht volledig rekening houdt met de afgelegen gebieden, 
doch de bestaande wetgeving bijvoorbeeld ten aanzien van de rijtijden, schept moei
lijkheden. Zij dringt er bij de Europese Commissie op aan het bestaande vervoers
recht te herzien en voorstellen te doen om te verzekeren, dat de transportkosten 
niet overdreven hoog zijn of worden. De Raad wordt verzocht bij de ontwikkeling 
van de wetgeving op dit gebied rekening te houden met vooral de problemen van 
landen zoals Griekenland, Denemarken, Ierland en uiteraard de gebieden Noord-
Ierland, Wales en Zuid-Italië. 
Ook zullen er bij de toetreding van Spanje en Portugal moeilijkheden gaan optreden, 
waaraan de Commissie en de Raad aandacht dienen te besteden. 

Zeehavens 

Een aantal zeehavens, waaronder Rotterdam en Antwerpen, heeft via de Europese 
vereniging voor haveninformatica een gezamenlijk contract afgesloten over de ont
wikkeling en het instellen van een systeem van automatische gegevensuitwisseling. 
Daarmee kunnen de bewegingen van schepen en lading beter worden doorzien en 
gevolgd en zullen permanent alle gegevens over schepen, die de havens aandoen, 
beschikbaar zijn. 
Dit systeem wordt opgezet op initiatief van en met fondsen van de Europese Ge
meenschap. Het doel is zo een effectiever operationeel gebeuren en grotere veilig
heid op zee te bewerkstelligen. Zij studeert ook op de mogelijkheden voor het op
zetten van een permanent gegevensverwerkend systeem tussen alle Europese zee
havens. 

Zomertijd 

De Europese Commissie heeft bij de Raad een ontwerp-verordening ingediend, 
welke vanaf het jaar 1983 tot het jaar 2000 de zomertijd regelt. Als systeem is 
gekozen, dat men hetzij voor het Westeuropese of Grieks-Orthodoxe Paasfeest de 
zondag daaraan voorafgaande als veranderingsdatum aanhoudt. 
Dat wil zeggen, dat men voor 1983 27 maart, 1984: 25 maart, 1985: 31 maart, 
1986: 23 maart, 1987: 29 maart, 1988: 27 maart, 1989: 19 maart, 1990: 25 maart, 
1991: 24 maart, 1992: 29 maart, 1993: 28 maart, 1994: 27 maart, 1995: 26 maart, 
1996: 31 maart, 1997: 23 maart, 1998: 29 maart, 1999: 28 maart en dan in het 
jaar 2000: 26 maart heeft gekozen. 
Voor wat betreft de overgang van zomer- naar wintertijd kiest men voor de tweede 
zondag van oktober, derhalve variërend tussen 8 en 14 oktober. Dit is een compro
mis tussen de verschillende data die nu heersen, gaande van de laatste zondag in 
december tot eind oktober in Engeland en Ierland. 
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De Commissie verzoekt de Raad de verordening voor eind 1981 aan te nemen, opdat 
de transportondernemingen en uitgevers van agenda's hun voorbereidingen kunnen 
treffen. De zomertijd, die zondag 29 maart 1981 is ingegaan, betekende dat voor de 
eerste keer de 10 lid-staten gezamenlijk op dit punt tot actie zijn overgegaan. 
Het vormt evenwel nog geen enkele tijdszone. Immers Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk zijn in vergelijking met het vasteland een uur later met uitzondering van 
Griekenland, waar het verschil twee uur is. 

Ook bijna alle andere Westeuropese landen en verschillende Oosteuropese landen zijn 
op dezelfde dag op de zomertijd overgeschakeld. 

Parlementaire vragen 

De Westduitse Parlementsleden Van Aerssen en Von Wogou hebben de Europese 
Commissie gevraagd (schriftelijke vraag nr. 1630/80) *) om, in verband met de ver
spilling van motorbrandstof bij de acht belangrijkste Duits-Oostenrijkse grensover
gangen, waarvan berekend is, dat een verkeersopstopping van 3 km leidt tot 18.000 
liter extra verbruik, (althans volgens de berekeningen van de Oostenrijkse automo
bielclub) om de grenscontrole soepeler te laten verlopen, teneinde deze zinloze ener
gieverspilling tegen te gaan. De Europese Commissie laat weten dat de lid-staten en de 
betrokken derde landen op locaal niveau de nodige maatregelen dienen te nemen om 
het verkeer aan de grenzen te bespoedigen. Een groep uit de verschillende Commis
siediensten onderzoekt de grensproblemen met inbegrip van de mogelijkheden om 
bepaalde hinderpalen uit de weg te ruimen. Deze groep zal binnenkort een rapport 
indienen. 

De schriftelijke vraag (nr. 1749/80) van mevrouw Quin aan de Europese Commissie 
betreft havengelden * * ) . 

De Commissie heeft geen studie gemaakt van de havengelden in de lid-staten en kan 
derhalve niet bevestigen of sommige lid-staten havengeldsubsidies verstrekken, zo 
luidt het wel zeer korte antwoord van de Commissie op de desbetreffende vraag. 

De heer Danseaux is met zijp schriftelijk'; ''raas (nr. !970/80"* ***"* benien'vd "?a** 
de bewegwijzering en wel de taal waarin de plaatsen, vooral in het buitenland worden 
aangegeven. De Commissie toont begrip voor de bezorgdheid van het Parlementslid 
over de duidelijkheid van verkeersborden. Er zijn evenwel andere organisaties zoals de 
Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT) en de Economische Com
missie voor Europa van de Verenigde Naties te Génève, die zich bezighouden met de 
bewegwijzering voor geografisch grotere gebieden, dan de Gemeenschap. Daarom 
overweegt de Commissie geen initiatieven. 

*) P.B. nr. C 78/12 van 6-4-1981. 
**) P.B. nr. C 67/24 van 26-3-1981. 
***) P.B. nr. C 93/14 van 23-4-1981. 
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De heer Cecovini komt met schriftelijke vraag (nr. 1415/80) *) via het onderwerp 
harmonisatie van de regelingen voor vervoertarieven binnen de Gemeenschap weer 
terug op de "Uebersee Ausnahme-tarieven" die door de Duitse spoorwegen worden 
toegepast. 

In haar antwoord stelt de Commissie, dat de tarieven in het goederenvervoer door de 
ondernemingen zelf dienen te worden vastgesteld. 
De commerciële autonomie van de vervoersondernemingen wordt beperkt door de 
geldende concurrentieregels. Verdere inperking daarvan door de overheid mag alleen 
in dienst van het algemeen belang staan. 
Er is overigens een voorstel betreffende de prijsvorming bij het internationale goede
renvervoer per spoor ingediend, en waarover de Raad zich reeds op 24 juni 1980 voor 
de eerste maal heeft beraden. 

De Commissie kan dus geen harmonisatie van het tariefstelsel voor de spoorwegen 
op communautair vlak in overweging nemen. 

Overigens kunnen de thans binnen de Gemeenschap geldende spoorwegtarieven niet 
leiden tot met knelpunten te vergelijken artificiële mededingingsbelemmeringen bij 
de infrastructuur. 

Tenslotte heeft de Commissie herhaaldelijk haar standpunt over de zogenaamde zee
haventarieven bekend gemaakt. Met name de antwoorden op de schriftelijke vragen 
(nr. 1321/77 en nr. 453/78) **) van de heer W. Callewaert waren op dit punt duide
lijk. 

De Commissie draagt geen kennis van nieuwe elementen in de ontwikkeling van deze 
tarieven op basis waarvan zij haar tot nu toe economische standpunt zou moeten 
wijzigen. 

In de parlementsvergadering van 11 maart 1980 heeft de heer Albers het gemeen
schappelijk vervoersbeleid en de betekenis van het ontbreken van een gemeenschap
pelijk havenbeleid daarin voor het voetlicht gebracht * * * ) . 

Het antwoord van de Commissie was, dat de zeehavens in Europa op hun zitting van 
9 en 10 december 1980 tot de conclusies kwamen, dat er geen ernstige storingen 
tussen de havens bestonden, ondanks het feit, dat ze op verschillende wijze worden 
geadministreerd en gefïnancieerd. 

De Commissie is met de havens van mening, dat een gemeenschappelijk vervoers
beleid welke zichzelf ontwikkelt, een genoegzame situatie zal opleveren voor de ver
houdingen tussen de havens. 

*) P.B. nr. C 49/18 van 9-3-1981. 
**) P.B. nr. C 157 van 3-7-1978, blz. 7 en P.B. nr. C 297 van 11-2-1978, blz. 4. 
***) Vraag H-786/80, volledig verslag Europees Parlement van 11-3-1981, voorlopige uitgave 

blz. 65. 
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