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T e n geleide 

Bij deze bundel opstellen, aangeboden aan Prof. Dr. H.C. Kuiler bi j het aanvaarden 
van zijn emeritaat, gaan de gedachten uit naar ' con t inu ï te i t ' . De cont inu ï te i t van de 
onderneming is een bekende thematiek. Niet aldus de cont inuï te i t van een t i jdschrif t , 
laat staan van zijn redactiecommissie. I k zou niet weten van welke wetenschappelijke 
discipline men daarbij de hulp zou moeten inroepen. Gelukkig heeft ons t i jdschrif t 
zo'n hulp niet nodig. Terugblikkend op de verstreken 22 jaar sinds de start, durf i k 
voor het eigen t i jdschrif t de stelling aan, dat de cont inu ï te i t van het voorzitterschap 
van de redactiecommissie voor een zeer belangrijk deel de continuiteit van het t i jd 
schrift verklaart. Vanaf de eerste aflevering in 1960 is prof. Kuiler voorzitter van de 
Redactiecommissie geweest. Aan hem was i n belangrijke mate de goede start van het 
t i jdschrif t te danken zoals dat in de eerste 5 jaren van zijn bestaan onder de naam 
'Verkeer' verscheen en nu alweer 17 jaar bekendheid geniet als het 'Tijdschrift voor 
Vervoerswetenschap'. 

Aan Kuiler's brede gezichtsveld is het te danken geweest, dat vanaf het eerste 
begin het zo uitgebreide terrein van verkeer, vervoer en haven ook brede weerspiege
ling kon vinden in het t i jdschrif t . Talloze suggesties voor te behandelen onderwerpen 
en te benaderen auteurs bracht h i j ter tafel. Tal van bijdragen kwamen van zi jn eigen 
hand. Direct al in 1960 nr. 1, onder de t i te l 'Ponctiforme economie, vervoersecono-
mie en ruimtelijke economie'. Z i j n meest recente artikel (in 1979 nr. 1) betrof 
'Some aspects o f the consequences o f the changing world transport pattern for 
maritime transport'. Ui t 1962 dateert z i jn 'Vervoer en economische groei', in 1967 
bracht hij 'Deltahavens, polen in een krachtenveld', in 1973 'Een deltahaven, 
complex geheel in een complexe regio' en in 1977 'Transportation in a changing 
wor ld ' . Dc telde voorts 8 boekbesprekingen, een aantal 'Aantekeningen' en enkele 
inleidingen voor themanummers. 

Onder zi jn leiding hebben de redactievergaderingen al die 22 jaar een eigen waarde 
gehad. Onvoorspelbaar is voor iedere vergadering altijd gebleven o f Kuiler ons zou 
attenderen op de jongste ontwikkelingen van de luchtvaarttarieven, öf zi jn visie zou 
geven op conferences in de zeescheepvaart, öf de situatie op spoorweggebied ter 
sprake zou brengen, öf een gedachtenwisseling zou ontlokken over interessante 
hoofdstukken van een pas verschenen boek over zeehavens, öf de Westeuropese 
Montan-driehoek opnieuw tot uitgangspunt zou nemen voor bepaalde ontwikkel in
gen die hem op dat moment het meest bleken te boeien. A l t i j d kwamen en komen er 
interessante gedachtenwisselingen en blikverruimingen ui t voort, niet zelden gevoed 
ook door ervaringen opgedaan tijdens een recent door hem bijgewoond internationaal 
congres. 

Wie zou willen vaststellen, dat bij Kuiler's belangstellingen niet o f nauwelijks van 
een blinde hoek o f van een gesloten boek op vervoers- en havengebied mag worden 
gesproken, vindt die niet ook een bewijs daarvan in de bijdragen die te zijner ere in 
deze speciale aflevering van ' z i jn ' t i jdschrift z i jn samengebracht? 'Het is toch weer 
een goed nummer geworden' hebben we hem nogal eens horen zeggen als hi j in de 
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redactievergadering de laatst verschenen aflevering doorliep. 'Nutt ig ook voor de 
studenten en trouwens voor iedereen die een goed overzicht zoekt'. A l die jaren 
heeft z i jn leiding in het teken gestaan van het 'voor'; voor de studenten, voor 
geïnteresseerden i r i de bedrijven en bi j de overheid, voor de lezers, de afnemerskring. 
Met dit nummer is de tegenrichting aan de orde, want ditmaal staan het 'van' en het 
'door' voorop. Be denk, dat het b i j Kuiler maar weinig verschil zal uitmaken. We 
zullen er zelfs b i j deze aflevering (gemakshalve: Themanummer 'Kui ler ' ) mee 
moeten rekenen, dat de cont inu ï te i t ook in dit opzicht niet wordt doorbroken: 'Een 
heel interessant nummer; nutt ig voor de lezers, die weer eens een overzicht willen 

hebben; je ziet hier weer duideli jk, dat Als het gaat zoals het al die jaren 
is gegaan, zal daaruit i n de Redactiecommissie weer een boeiend gesprek opbloeien. 

Edoch, de leden van de Redactiecommissie hebben ditmaal behoefte aan een 
ander accent. Z i j zullen vooral van hun kant willen verklaren gelukkig te z i jn met dit 
speciale nummer. Dankzij het ini t iat ief en de werkzaamheden van Drs. J .M. Ver
hoe f f als redacteur is dit dubbelnummer een waarlijk liber amicorum voor de hoog
leraar Kuiler geworden. Als zodanig biedt het de Redactiecommissie van haar kant de 
gelegenheid, mede namens de leden van de Redactieraad, Kuiler dank te zeggen voor 
de cont inu ï te i t van zijn voorzitterschap; dank voor de meervoudige waarden die hi j 
in die 22 jaar aan het t i jdschrif t en aan de kring van z i jn mederedactieleden heeft 
toegevoegd. De welhaast natuurlijke en bijna nonchalante vanzelfsprekendheid 
waarmee h i j het deed en het doet en naar wi j hopen nog jaren lang w i l bli jven doen, 
versterken onze erkentelijkheid. Kuiler's leiding is voor ons alt i jd uitermate ver
t rouwd geweest, maar vanzelfsprekendheid? Bi j con t inu ï t e i t , zo denken w i j , past 
geen vanzelfsprekendheid. Bij de cont inu ï te i t van ons t i jdschrif t past een ander be
grip: Voorzit ter Kuiler . 

Een gelukkige greep, dunkt ons, om prof. Kuiler met zo 'n bijzonder themanummer 
van 'z i jn ' t i jdschrif t te eren en dank te betuigen voor hetgeen h i j als hoogleraar in 
de vervoerseconomie en de haveneconomie voor zo velen is geweest en heeft gedaan. 

Utrecht, 31 j u l i 1981 

J.B. van der Kamp, 

ülv. voorzitter 
Redactiecommissie 
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V o o r w o o r d 

'Je kunt het vervoer en de haven niet alleen vanachter je schrijftafel bestuderen, je 
moet ook de prakt i jk kennen'. Deze kenmerkende uitspraak van Kuiler ligt ten 
grondslag aan de keuze van de t i te l van deze bundel opstellen, hem als liber ami-
corum aangeboden door collegae, promoti en (oud-) medewerkers bi j het aanvaarden 
van zi jn emeritaat als buitengewoon hoogleraar in de vervoerseconomie en de haven
economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

De in de t i te l van deze bundel doorklinkende uitspraak van Kuiler geeft in alle
daagse bewoordingen zeer bondig de taak van de vervoerseconomist en de haveneco
nomist aan. Deze taak is tweeledig: 
- enerzijds verbijzondert hij de economische theorieën naar de prakt i jk , o f anders 

gezegd, substitueert hi j in de economische theor ieën de concrete kenmerken van 
het vervoer o f de haven; 

- anderzijds tracht hi j vanuit de prakt i jk tot specifiek voor het vervoer o f de haven 
geldende theor ieën te komen die wellicht verder te abstraheren zi jn to t meer alge
meen geldende theor ieën . 

De uitvoering van deze taak is niet eenvoudig. Z i j vereist een veelomvattende kennis 
zowel van de theorie als van de prakt i jk , alsmede van de ontwikkelingen die zich 
in beide voordoen. Voor de theorie moet daarbij niet alleen worden gedacht aan 
de algemene micro- en macro-economie als vakgebieden, maar ook aan de meer spe
cifieke bedrijfseconomie en ruimteUjke economie. Voor de prakti jk vragen elk op 
zich en in samenhang het spoor-, weg-, water-, lucht- en leidingvervoer als vervoers
technieken de aandacht, en — to t dusver - de zee-, lucht- en binnenhaven als ver
voersknooppunten . 

De waardering van het werk van de vervoerseconomist en de haveneconomist is 
niet alti jd 'a l'avenant'. De man in de prakti jk vindt hem veelal toch nog te theore
tisch, de theoreticus daarentegen vindt hem veelal nog te sterk gebonden aan de prak
t i j k . Hoewel zij beiden best gelijk kunnen hebben, verraden hun meningen ook hoe
ver zij van elkaar af staan. De man in de prakt i jk is algauw de mening toegedaan dat 
een theorie onzinnig is omdat h i j daarin zi jn specifieke situatie niet herkent, de 
theoreticus is algauw geneigd een bepaalde realiteit als banaliteit weg te wuiven 
wanneer deze niet in zi jn theoretische kraam te pas komt . 

Met het oog op het belang van de sector vervoer en het havengebeuren in de delta 
van R i j n , Maas en Schelde is deze discrepantie tussen theorie en prakt i jk niet 
gewenst. Zo draagt in Nederland op zich het beroepsvervoer jaarlijks 7 a 8% bi j aan 
het nationaal inkomen, biedt het ruim 6% van de beroepsbevolking werk en neemt 
het l /6e deel van de investeringen voor zijn rekening. Zou men hier ook nog het 
eigen vervoer bij betrekken, dan worden deze cijfers nog hoger. Er wordt wel eens 
geschat dat het beroeps- en het eigen vervoer samen ongeveer 11%bijdragen aan het 
nationaal inkomen. 

Voorts leveren het vervoer en het havengebeuren jaarlijks een niet onbelangrijke 
positieve bijdrage aan de betalingsbalans. De vervoersknooppunten zi jn daarbij niet 
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alleen belangrijke concentratiepunten van dienstverlening aan vervoerders, verladers 
en reizigers ui t het buitenland, zij trekken ook transito-vervoer aan waar vervoerders 
onder de eigen vlag werk in vinden. Tevens fungeren de vervoersknooppunten als 
motor voor de regionale en zelfs nationale economieën . Voor Nederland kan i n dit 
verband met name worden gedacht aan de Randstad Holland, voor België aan het 
Vlaamse land. 

Tussen de actie van de vervoerspraktijk en de abstractie van de economische theo
rieën is Kuiler ru im 40 jaar werkzaam geweest, als medewerker, afdelingshoofd en 
adviseur bi j het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag, met name de afde
ling Verkeersstatistieken, en terzelfder t i j d als privaat-docent, lector en hoogleraar bi j 
de Nederlandse Economische Hogeschool, thans Erasmus Universiteit Rotterdam, b i j 
de Koninkl i jke Militaire Academie te Breda, en zelfs — t i jde l i jk — b i j de Technische 
Hogeschool te De l f t . I n een aantal van de daarbij vervulde functies was hi j de eerste 
dan wel enige in den lande die zich met het vervoer en de havens bezighield. 

Daarnaast was h i j betrokken bi j het Vervoerswetenschappelijk Centrum en is h i j 
sedert het samengaan hiervan met het Nederlands Verkeersinstituut curator van het 
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Inst i tuut . Ook is hi j van meet af aan voorzitter 
van de redactiecommissie van het t i jdschrif t 'Verkeer', later omgedoopt i n 'T i jd 
schrift voor Vervoerswetenschap'. Verder is hi j de geestelijk vader van de Benelux 
Havenstudiedagen, een één- a twee-jaarlijks evenement dat beoogt studenten ui t 
Nederland en België rond het havengebeuren nader met elkaar in contact te brengen, 
en van de Benelux interuniversitaire groepering van vervoerseconomen (BIVEC) , die 
hetzelfde beoogt voor de docenten. 

Van z i jn hand verschenen tal van artikelen en andere publikaties-. Ter gelegenheid 
van zi jn 25-jarig jubileum aan de N.E .H. in 1972 werd hem een selectie ui t zi jn 
geschriften aangeboden onder de t i te l 'Inleiding tot de Vervoers- en Haveneconomie'. 
Als zodanig was het de eerste — en is het nog steeds de enige — Nederlandstalige in
leiding to t de beide vakgebieden. Talrijke exemplaren van dit boek hebben inmiddels 
hun weg gevonden naar degenen die uit hoofde van hun beroep, hun opleiding o f 
anderszins, belangstelling hebben voor het vervoer en de haven. De laatste jaren ver
wierf Kuiler voorts i n brede kring bekendheid door zi jn columns en korte artikelen in 
het Economisch Dagblad. 

Opmerkelijk i n zi jn publikaties is, dat i n de loop der jaren de actieradius van zi jn 
belangstelling — in letterlijke zin — steeds verder toeneemt. Zo staat in de jaren '40 
de vervoerssituatie in Nederland in zi jn belangstelling, getuige o.m. zi jn dissertatie en 
zi jn openbare les als privaat-docent aan de N .E .H. I n de jaren '50 en '60 gaat z i jn 
belangstelling uit naar het vervoer en de havens in de Benelux en het Europa van de 
Zes, zoals o j n . b l i j k t u i t z i jn openbare les als lector en zi jn inaugurale rede als hoog
leraar aan de N .E .H. In de jaren '70 richt h i j zi jn belangstelling op de mondiale ver
voerssituatie, getuige o.m. zi jn intree- en afscheidsrede als hoogleraar aan de K . M . A . 

Niet alleen met de pen, maar ook met het woord trad Kuiler in allerlei hoedanig
heden vele malen naar voren in binnen- en ook in buitenland. Soms had dit blijvende 
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gevolgen. Zo leidde een lezing voor de jaarvergadering van de N.O.B.-Wegtransport 
in 1964 tot de — nog steeds — jaarlijkse publikatie van de brochure 'Wegvervoer in 
cijfers'. Minder gevolgen maar wel veel aandacht kreeg zijn pleidooi voor West-Bra
bant als vestigingsplaats voor een eventuele nieuwe grote luchthaven, in 1972 te 
Breda gehouden op een studiedag georganiseerd door de Nederlandse Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid en het Vlaams Economisch Verbond. 

Met het emeritaat van Kuiler komt er een einde aan de loopbaan van een van de 
eerste pioniers in Nederland op het gebied van de vervoerseconomie en van de haven
economie. Tegelijkertijd komt daarmee ook een einde aan de loopbaan van een van 
de laatste pioniers. Een van de laatste, omdat met name de vervoerseconomie zich 
inmiddels heeft ontwikkeld to t een volwaardige tak van toegepaste wetenschap. Het 
moet voor Kuiler een groot genoegen zijn dit bi j z i jn afscheid te ervaren. 

Namens alle medewerkenden aan deze bundel spreek ik de wens uit dat het Henk 
gegeven zij op dit laatste nog lange t i j d i n goede gezondheid terug te zien. Z i j n fraaie 
binnenvaartschip, het m.s. 'Marsdiep', biedt hem daartoe in elk geval een gepaste 
entourage. Di t schip, een zgn. 'Noordhollandse steilsteven', heeft i n concreto gedaan 
wat z i jn huidige kapitein in abstracto heeft gedaan, n l . jarenlang actief aan het 
vervoer deelgenomen en vele malen havens aangelopen. Voor een vervoers- en haven-
econoom, werkzaam tussen de actie van de vervoerspraktijk en de abstractie van de 
economische theor ieën , is een mooiere plaats voor een terugblik nauwelijks denkbaar. 

Rotterdam, 31 j u l i 1981 

Hans Verhoeff 

Redacteur 
liber amicorum 
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V E R V O E R S E C O N O M I E 





V E R V O E R S E C O N O M I E : P R O L E G O M E N A 

door 
Drs. J.M. Verhoeff 

Het eerste deet van deze bundel bevat een 9-tal opstellen op het gebied van de 
vervoerseconomie. Ter inleiding zal hieronder beknopt enige aandacht worden 
geschonken aan het vervoer als fenomeen (par. 1) en aan het studieterrein van de ver
voerseconomie (par. 2) . Daarna volgt - ter plaatsbepaling - een korte kenschets van 
elk van de bijdragen (par. 3) . 

1. Het vervoer als fenomeen 

De term 'vervoer' wordt gebruikt voor de verplaatsing van objecten, veelal buitens
huis (extern), maar soms ook - in grote bedrijven - in eigen huis (intern). Het doel 
is veelal een object over te brengen van de ene plaats naar de andere. In concreto kan 
men hierbij onder 'objecten' verstaan personen en goederen en — wanneer men ze 
niet als goederen w i l klasseren — ook berichten. 

I n de menselijke samenleving heeft vervoer zo goed als alt i jd een rol gespeeld. De 
behoefte to t vervoer komt voort uit het feit dat de directe en indirecte middelen ter 
bevrediging van de behoeften van de mens - zowel de materiële als de immateriële 
— in vele gevallen niet alleen schaars z i jn , maar ook onevenredig in de ruimte 
gespreid. Opheffing van deze onevenredigheid is mogelijk door vervoer, hetzij van de 
middelen naar de mens, hetzij van de mens naar de middelen. Als zodanig vormt de 
vervoersbehoefte een afgeleide van de bevrediging van andere behoeften. 

Een onevenredige spreiding van de middelen in de ruimte is, evenals een schaarste, 
een natuurlijk gegeven. Theoretisch zou er geen sprake zi jn van vervoersbehoeften, 
wanneer de ruimtelijke spreiding van de schaarse middelen overeenstemt met de 
intensiteit van de menselijke behoeften. Di t is evenwel nooit te verwezenlijken. Daar
voor zi jn de menselijke behoeften te verscheiden van aard en is de voortbrenging van 
sommige middelen te plaatsgebonden. Het is hooguit voorbehouden aan asceten om 
alle middelen ter bevrediging van hun behoeften zonder vervoer op één plaats voor
handen te hebben. 

Om vervoer te kunnen bewerkstelligen zi jn , evenals ter bevrediging van andere 
behoeften, middelen nodig. Voor de bevrediging van vervoersbehoeften omvatten 
deze veelal een vervoermiddel en infrastructuur waarover dit vervoermiddel zich 
voortbeweegt, te zamen vervoerstechniek genaamd. Hoewel in economisch opzicht de 
middelen ter bevrediging van vervoersbehoeften schaars z i jn , evenals andere midde
len, staan de mens in technisch opzicht hedentendage tal van mogelijkheden ten 
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dienste: vervoer te land, ter zee o f in de lucht; op, onder o f boven de grond; gestuurd 
o f bestuurd; individueel o f collectief; suz. 

Zo kan men zich hier en daar alleen al voor het oppervlaktevervoer van een drietal 
vervoerstechnieken bedienen, het weg-, het spoor- en het watervervoer. D i t laatste is 
nog nader onder te verdelen in de binnenvaart en de zeevaart. Voor het vervoer onder 
en boven de grond dient het leidingvervoer, nog nader onder te verdelen in kabellei
dingen, voor het vervoer van electriciteit en berichten, en pijpleidingen, voor — to t 
dusver — het vervoer van vloeibare en gasvormige goederen. Voor het vervoer door de 
lucht staan ten slotte de luchtvaart en, voor het vervoer van berichten, de radiocom
municatie ten dienste. 

Deze vervoerstechnieken en -middelen vullen elkaar niet alleen aan, maar kunnen 
elkaar ten dele - en soms ook geheel - substitueren. D i t laatste geschiedt op grond 
van kostenverschillen en technische kwaliteiten die naar t i j d en plaats met de econo
mische, technische, juridische en andere omstandigheden variëren. I n economisch 
opzicht is daarbij van belang o f de mogelijkheden die deze vervoerstechnieken voor 
de bevrediging van de vervoersbehoeften scheppen op zodanige wijze kunnen worden 
aangewend dat het vervoer als activiteit een directe bijdrage levert to t de welvaart. 

De mogelijkheden die de vervoerstechnieken in technisch opzicht scheppen, behoe
ven voorts niet alleen de bevrediging van reeds bestaande vervoersbehoeften te 
dienen, maar kunnen ook bijdragen to t het ontstaan van nieuwe vervoersbehoeften. 
Zo ontstaat i n de loop der t i j d zelfs, doordat het door bepaalde vervoerstechnieken 
geproduceerde vervoer in sommige gevallen als aangenaam wordt ervaren, een auto
nome vervoersbehoefte. Deze richt zich niet op het overbrengen van een object van 
de ene plaats naar de andere, dus op het vervoer als een productieve dienst, maar op 
het vervoer zélf, dus op vervoer als een consumptieve dienst. Als voorbeelden hiervan 
zi jn te noemen het zendamateurisme, de pleziervaart, de sportvliegerij e.d. 

Verder leveren de mogelijkheden een bijdrage to t een toeneming van de afgeleide 
vervoersbehoeften, wanneer hun reële o f potent ië le aanwezigheid een voorwaarde 
vormt voor een (meer verspreide) manifestatie van bepaalde behoeften, dan wel voor 
een (meer geconcentreerde) produktie van bepaalde middelen. Zo hangt het toerisme, 
en de vervoersbehoefte uit dien hoofde, naar t i j d en plaats ondermeer af van de 
mogelijkheden to t vervoer. Hetzelfde geldt voor de arbeidsverdeUng en de daaraan 
verbonden rui l van goederen en diensten. De mate waarin de arbeidsverdeling zich 
geografisch, dan wel produktie-technisch kan voltrekken, wordt ondermeer bepaald 
door de mogelijkheden tot vervoer. 

Omgekeerd kunnen de vervoersbehoeften op hun beurt ook bijdragen to t een toe
neming van de mogelijkheden to t vervoer. Daarvan is sprake wanneer de aanwezig
heid van vervoersbehoeften een voorwaarde vormt voor de ontwikkeling van bepaal
de mogeUjkheden to t vervoer. Indien deze en de vorige situatie zich beide voordoen, 
kan er een elkaar versterkende wisselwerking ontstaan. Op basis van een dergeUjke 
wisselwerking is, met name i n de laatste twee eeuwen, het aantal behoeften van de 
mens en de middelen ter bevrediging daarvan enorm toegenomen. Als zodanig kan 
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het vervoer worden geacht in belang ui t te stijgen boven een eventuele directe bijdra
ge to t de welvaart. 

Het zojuist genoemde belang is uiteraard nauwelijks, dan wel niet te meten. Gecon
stateerd kan slechts worden dat het vervoer in onze huidige (Westerse) samenleving, 
die zich heeft ontwikkeld tot een op mondiale arbeidsverdeling gebaseerde ruilver-
keersmaatschappij, zodanig is verweven dat deze zonder vervoer nauwelijks meer kan 
functioneren. Hier te lande wordt dit reeds direct duidelijk in enigszins strenge win
ters wanneer het vervoer stokt door gladde wegen, stuifsneeuw in wissels, afgeknapte 
leidingen e.d. De samenleving gaat dan reeds na een paar dagen verschijnselen van 
ontbinding vertonen. 

Met het oog op dit laatste wordt het vervoer wel gekenschetst als de bloedsomloop 
van de samenleving. 

2. Het studieterrein van de vervoerseconomie 

Zoals gezegd zijn er voor het bewerkstelligen van vervoer middelen nodig, die evenals 
andere middelen ter bevrediging van behoeften schaars z i jn . Als zodanig is het kenob-
ject van de vervoerseconomie, i n overeenstemming met de algemeen geaccepteerde 
definitie van het kenobject van de economie, te definiëren als: 
- het aanwenden van schaarse middelen ter bevrediging van vervoersbehoeften. 

De schaarste van de middelen houdt in dat deze niet zonder kosten kunnen worden 
aangewend. Verder kost een verplaatsing t i j d , te rwi j l tevens het vervoerde object door 
de verplaatsing veelal een vermindering van kwaliteit ondergaat. Voor de bevrediging 
van een vervoersbehoefte zal er derhalve een afweging moeten plaatsvinden tussen 
enerzijds het nut dat de bevrediging van die vervoersbehoefte oplevert en anderzijds 
de kosten, de t i j d en het kwaliteitsverlies verbonden aan de verplaatsing. Deze afwe
ging kent tal van vraagstukken. 

Deze vraagstukken doen zich zowel voor op micro-, als op meso-, als op macro-
economisch niveau. Hierbij betreft het m/cro-economisch niveau de individuele ver
voerder, verlader en reiziger; het wcsoeconomisch niveau een bepaalde vervoerstak, 
zoals het wegvervoer, de zeevaart enz.; en het macro-economisch niveau de sector 
vervoer als geheel. Een aantal vraagstukken reikt zelfs over de grenzen van de sector 
heen. Dat houdt uiteraard verband met het feit dat het vervoer deel uitmaakt van een 
meer omvangrijk economisch leven, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het 
maatschappelijk leven als geheel. 

Als sectorale economie laat het studieterrein van de vervoerseconomie zich redelijk 
wel in kaart brengen. Een overzicht van dit studieterrein geeft schema 1. Centraal 
staat daarin de studie naar het aanwenden van schaarse middelen, i.e. vervoerstech
nieken, ter bevrediging van vervoersbehoeften. Daarbij kunnen de vervoersbehoeften 
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Schema 1: Het studieterrein van de vervoerseconomie 

andere invloed 

onevenredige 
r u i m t e l i j k e 
s p r e i d i n g 

vervoer 
a l s 

consumptiegoed 

vervoersbehoefte 

eigen vervoer beroepsvervoer 

i n f r a s t r u c t u u r vervoermiddelen 

grond arbeid k a p i t a a l 

andereyinvloed 

: Een kader duidt op de aanwezigheid van een vraag- en aanbodsituatie, dus op het bestaan van 
een markt. 
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zich nog op tweeërlei wijzen manifesteren zoals het schema aangeeft, n l . i n het zelf 
bewerkstelligen van het vervoer, ofwel eigen vervoer, dan wel i n het optreden als 
vrager op de vervoersmarkt, dus gebruik makend van de diensten van het beroepsver
voer. 

Daaromheen bevinden zich de markten van de vervoermiddelen en de infrastruc
tuur, alsmede — nog verder weg - de markten van de primaire produktiefactoren 
grond ( o f ruimer: ruimte), kapitaal (goederen) en arbeid ( inc l . ondernemerschap). 
Het gebeuren op deze markten is voornamelijk van belang wat betreft de marktprijs 
die er tot stand komt , als zodanig is het gebeuren minder van belang. Hetzelfde geldt 
voor de onevenredige spreiding van activiteiten. Hoe deze ontstaat is minder van 
belang dan de wijze waarop deze onevenredigheid de vervoersbehoefte bepaalt. 

Aan de rand van het studieterrein - zowel in letterlijke als in figuurlijke zin - is 
de invloed in beeld gebracht die de potent ië le o f reële bevrediging van de vervoersbe
hoefte direct o f indirect kan hebben op de omvang van die vervoersbehoefte. Hierbij 
spelen uiteraard ook nog andere factoren een ro l . Te noemen zijn de situatie op de 
woningmarkt, de arbeidsmarkt, enz. Opmerkelijk is daarbij de direct aan de vervoers-
produktie gerelateerde vervoersbehoefte: een machinist moet zich naar het station 
begeven, bezinestations moeten worden bevoorraad, een scheepswerf moet van stalen 
platen worden voorzien, enz. 

3. De plaats van de bijdragen 

Ofschoon er in het vervoer nog maar ten dele sprake is van het vrije spel van vraag en 
aanbod, vormt een bespreking van de vervoersmarkt voor de ordening van een reeks 
uiteenlopende opstellen een redelijk uitgangspunt. Een ordening op deze basis biedt 
bovendien de mogelijkheid om de reeks te doen openen door de nestor onder de 
vervoerseconomen die aan dit liber amicorum medewerken, Tissot. I n zi jn bijdrage, 
getiteld 'De samengesteldheid van de vervoersmarkt', ontleedt hi j deze markt aan de 
hand van het verhandelde object, de vervoersdienst. Daarbij komen als constituerende 
elementen het vervoerde object, de vervoersrelatie en de t i j d naar voren. 

Op de vervoersmarkt is het vrije spel van vraag en aanbod beperkt, omdat de over
heid ingri jpt . I n Nederland gebeurt dit voornamelijk aan de aanbodzijde van de 
markt. In haar bijdrage, getiteld 'Capaciteitsregulering in het 'Mand' goederenver
voer', besteedt Neelie Smit-Kroes aandacht aan de overcapaciteit in de binnenvaart 
en in het goederenvervoer over de weg. Daarbij gaat zij nader in op de overwegingen 
die ten grondslag liggen aan het ontwerp tot wijziging van de WAG dat kortgeleden 
door haar b i j de Tweede Kamer is ingediend. 

De keus inzake dit ontwerp is thans aan het bedrijfsleven, zo besluit zij haar b i j 
drage. Aansluitend daarop geeft Den Harder in zi jn bijdrage, getiteld 'Marktordening 
in het beroepsgoederenvervoer over de weg', zi jn visie op die keus. Hi j doet dat in een 
wat ruimer verband waarin hij niet alleen ingaat op het capaciteitsregime, maar ook 
op andere instrumenten voor marktordening, zoals toelating tot het beroep, tariefre-
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geling, vervoersvoorwaarden en supranationale regelingen, m.n. EG-regelingen. 
Naast het goederenvervoer heeft ook het personenvervoer zi jn problemen. De ver

hezen in het openbaar-personenvervoer nemen nog steeds verder toe en dat ondanks 
een toeneming van het aantal reizigers. Thans wordt in Nederland reeds ƒ 2,5 m l d . 
overheidsgeld besteed aan het afdekken van exploitatietekorten. Een en ander is voor 
Van Dam aanleiding in zi jn bijdrage, getiteld 'Openbaar vervoer in het Rijk van de 
economie', enkele overpeinzingen neer te leggen over de ro l van de economie in de 
prakt i jk van het openbaar vervoer. Daarbij besteedt hi j aandacht zowel aan de infra
structuur als aan de exploitatie. 

Wat de infrastructuur betreft stelt h i j , dat de uitvoerders op basis van het goedge
keurde bestek hun gang gaan. Bij exploitatiezaken ligt dat gecompliceerder. Alvorens 
een infrastructuurproject wordt goedgekeurd, gaat daar tegenwoordig echter heel wat 
aan vooraf. Van de Poll gaat hier nader op i n . I n zi jn bijdrage, getiteld 'Evaluatie van 
infrastructuurprojecten: waarom en hoe?' doorloopt h i j het gehele evaluatieproces. 
Daarbij besteedt h i j bijzondere aandacht aan het kader waarin de projectevaluatie 
plaatsvindt. 

Tegenover het aanbod van vervoersdiensten met behulp van vervoermiddelen en 
infrastructuur, staat de vraag naar deze vervoersdiensten, o f ruimer gesteld — wanneer 
men ook het eigen vervoer i n de beschouwing betrekt — de vervoersbehoefte. Polak 
richt z i jn aandacht daarbij op de vervoersbehoefte van een 'grijze' bevolkingsgroep, 
de bejaarden, een groep die niet alleen absoluut, maar ook relatief steeds groter 
wordt . I n zi jn bijdrage, getiteld 'Mobiliteit van bejaarden: enkele theoretische aspec
ten ' belicht hi j vanuit de literatuur de zgn. 'vervoersongelijkheid' van deze groep. 

De vervoersbehoefte kan soms alleen maar met ée'n bepaalde vervoerstechniek 
worden bevredigd, soms is er een keus ui t verschillende vervoerstechnieken mogeÜjk. 
Hoe de vervoerstechnieken zich tot elkaar verhouden is het onderwerp van de bijdra
ge van Blauwens, getiteld 'Intermodale evenwichtsprocessen in model'. Hierin be
schrijft h i j , ondersteund door enkele eenvoudige wiskundige modellen, op welke 
wijze twee en zelfs meer vervoerstechnieken met elkaar in concurrentie kunnen 
verkeren. 

I n het internationale vervoer kan b i j deze concurrentie het grensoponthoud in de 
prakt i jk een rol spelen. In zi jn bijdrage, getiteld 'Grensoponthouden in het goederen
vervoer russen EG-lidstaten', stelt Blonk de belemmeringen aan de orde die het grens
overschrijdende vervoer 25 jaar na ondertekening van het Verdrag van Rome in het 
Europa van de Negen - sinds kor t Tien — nog steeds ondervindt. Na een opsomming 
van de belemmeringen en het aanwijzen van de oorzaken daarvan, doet hi j een aantal 
suggesties voor mogelijke verbeteringen van de huidige situatie. 

Op het internationale vervoer richt zich eveneens Molenaar en wel op een belang
rijke tak daarvan, de zeevaart. I n z i jn bijdrage, getiteld 'Zeescheepvaart en scheeps
bouw: marktevenwicht, marktmechanisme en marktonderzoek' komt de huidige 
verstoring van het marktevenwicht ter sprake en de problemen om de vlootcapaciteit 
weer i n evenwicht te brengen met de behoefte. Bij dit laatste besteedt hij mede aan
dacht aan de scheepsbouwmarkt en de rol van het maritieme onderzoek. Met z i jn 
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bijdrage wordt enerzijds de reeks vervoerseconomische bijdragen afgesloten, maar 
anderzijds de reeks haveneconomische bijdragen geopend die in het volgende deel 
van deze bundel z i jn ondergebracht. 
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D E S A M E N G E S T E L D H E I D V A N D E V E R V O E R M A R K T 

door 
Prof. dr. J.P.B. Tissot van Patot 

I n prakt i jk en theorie is men geneigd generaliserend te spreken over 'de' vervoer
markt . Waarneming van de werkelijkheid doet t w i j f e l rijzen aan de juistheid van deze 
eenvoudige abstracte voorstelling. Eerder kr i jgt men de indruk van een groot aantal, 
veelsoortige markten. Di t doet verschillende vragen ri jzen: 
— waardoor wordt de samengesteldheid van de markt veroorzaakt? (par. 1) 
— op welke wijze kan orde in de veelheid worden gebracht, m.a.w. hoe ziet de 

morfologie van de markt eruit? (par. 2) 
— welke gevolgen heeft deze samengesteldheid voor het marktgebeuren? (par. 3) 

Aan deze vragen zal i n de aangegeven paragrafen aandacht worden geschonken. 

1 . De oorzaak van de samengesteldheid van de vervoermarkt 

Om een rationele verklaring te vinden voor de samengesteldheid van 'de' vervoer
markt , moet eerst de vraag gesteld wat onder markt ware te verstaan. Men kan haar in 
algemene zin omschrijven als het begripsmatige informatie- en actieveld van vragers 
en aanbieders van een bepaald goed o f een bepaalde dienst [ 1 ] . Z i j stoelt dus op het 
verhandelde object, dienend to t bevrediging van de behoeften der vragers. Met 
betrekking to t de vervoermarkt betekent di t , dat de aard van het daarop verhandelde 
object, meestal aangeduid met vervoerdienst, soms ook met verplaatsingsgelegenheid 
[ 2 ] , bepalend is voor het karakter van de vervoermarkt. Wil men een verklaring 
vinden van de veelheid van vervoermarkten, dan moet men dus teruggaan naar het 
verschil i n aard van de vervoerdiensten, die op zijn beurt verklaard wordt door de 
verscheidenheid der behoeften. 

Om daarin inzicht te verkrijgen, moet de vraag worden beantwoord uit welke ele
menten de behoefte aan verplaatsing bestaat [ 3 ] . Men vindt hen terug in iedere con
cretisering van de vraag, bijv. i n : i k zoek verplaatsing dan en dan van goed X of per
soon Y van A naar B. I n deze algemene formule komen drie kernpunten naar voren: 
— het object van de verplaatsing; 
— het ruimteli jke aspect van de verplaatsing; 
— het tijdselement van de verplaatsing; 
— (eventueel: bijkomende voorwaarden). 

De elementen, die betrekking hebben op het te verplaatsen object, z i jn : 
— de soort: personen, goederen, elk onderverdeeld; 
— de afmetingen: poeder, grote, kleine stuks, containers e.d.; 
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— de hoeveelheid, uitgedrukt in volume o f gewicht; 
— de verpakking: onverpakt (los gestort) o f verpakt. 

Het ruimtelijk aspect vindt zi jn concretisering in de punten, waartussen de objecten 
moeten worden verplaatst, de zgn. relatie. 

Het tijdsaspect heeft betrekking op het t i jdst ip , waarop o f de periode, waarin de ver
plaatsing moet geschieden. Daarbij kan men onderscheiden: 
— het gewenste ti jdstip van vertrek, bi jv . bepaald door het produktieproces. 
— het gewenste ti jdstip van aankomst, b i jv . bepaald door arbeids- o f produktie-pro-

ces; 
— de gewenste vervoerduur, soms van belang voor het behoud van de kwaliteit van 

het object (bloemen, f r u i t , couranten); 
— de spreiding in de t i j d : regelmaat van verschepingen. 

Eventuele, bijkomende voorwaarden kunnen betrekking hebben op: 
— de kwaliteit van het verplaatsingsproces: betrouwbare afwikkeling, veiligheid van 

persoon o f goed; 
— activiteiten, voorafgaand aan o f volgend op het verplaatsingsproces: opslag, distri

butie, overslag. 

Elke behoefte aan verplaatsing kan men zich derhalve denken als een bundel, samen
gesteld uit e'én o f meer van deze in grote variëteit voorkomende elementen. Met 
gebruik van een in de sociale economie gangbare term kan men daarom spreken van 
heterogeniteit o f veelsoortigheid der behoeften. Voor zover deze zich uiten i n een 
koopkrachtige vraag, is ook zij heterogeen van aard. En daar de vraag het karakter 
van de markt bepaalt, is ook de markt heterogeen, bestaande ui t een groot aantal 
deelmarkten. 

2. De morfologie van de markt 

Om een overzicht van deze markten in verscheidenheid te verkrijgen, zal men een 
zekere ordening moeten toepassen. Daarbij zal men, uitgaande van het primaat der 
behoefte, een ordening moeten kiezen, die op de elementen daarvan is gebaseerd. De 
ook wel gebezigde benadering van het aanbod uit en daarbinnen van de gebezigde ver-
voertechniek ui t , o.m. van de gebruikte soort infrastructuur, moet daarom ten 
principale worden afgewezen, zij het, dat zij met de nodige omzichtigheid gehan
teerd, voor micro-economische onderzoekingen kan worden toegepast [ 4 ] . 

Bij de ordening van de vraag kunnen twee beginselen worden gebruikt: 
— het gelijkheids- o f homogeniteitsbeginsel; 
— het verbijzonderings- o f heterogeniteitsbeginsel. 
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Volgens het gelijkheidsbeginsel worden die behoeften, die volledig van gelijke aard 
z i j n , d.w.z. dezelfde bundel gevarieerde elementen samenstellen, te zamen gebracht 
i n één (denkbeeldige) vraag, zich uitend op één (denkbeeldige) deelmarkt. M.a.w. 
deze homogene vraag richt zich op dezelfde dienst, die voor de vragers onderling ver
wisselbaar is. I n deze fase van de ordening ontstaat dus een veelheid van deelmarkten 
van vervoerdiensten, elk met een eigen karakteristiek o f kwaliteit [ 5 ] . 

Verdere ordening kan worden verkregen door toepassing van het heterogeniteits-
beginsel. Naarmate een groep meer ongelijksoortige markten omvat, komt zij hoger 
in rangorde te staan. Er is dus van boven naar beneden een afnemende mate van hete
rogeniteit, totdat de homogeniteit van de deelmarkten is bereikt. Deze afneming van 
heterogeniteit ontstaat door verbijzondering van het desbetreffende element. 

Waar een dergelijke verbijzondering in concreto optreedt, kan men alleen door 
marktonderzoek vaststellen. Niettemin kan men voor een schematisch overzicht vol
staan met enkele duidelijke uitsplitsingen van de belangrijkste elementen, die de ver
voerdienst samenstellen. Analyse daarvan doet het volgende zien: 
— de soort van het object: er bestaat een duidelijk verschil tussen verplaatsingen van 

personen en die van goederen. Daaruit volgt, dat men tenminste 2 hoofdgroepen 
van markten moet onderscheiden: personen- en goederenvervoer. Binnen deze 
hoofdgroepen vindt men nadere verbijzonderingen: voor de vrager stelt de verplaat
sing van steenkolen andere eisen dan die van vis. Bij personen is men gewoon 
te verbijzonderen tussen deelnemers aan het woon-werkverkeer, het zakenverkeer, 
het sociaal verkeer e.d.; 

— de afmeting van het object: een uitsplitsing op dit punt l i j k t zelden zinvol; 
— de hoeveelheid van het object. Z i j kan worden verbijzonderd naar volume en 

gewicht; 
— het ru imtel i jk aspect van de vervoerdienst: een splitsing naar relaties is rationeel: 

zij z i jn onderling niet verwisselbaar; 
— het tijdselement laat zich verbijzonderen naar uur, dag, periode; 
— de bijkomende voorwaarden zijn voor de verbijzondering van weinig belang. 

Deze analyse heeft to t resultaat, dat een voldoend duidelijke opbouw van 'de' markt 
wordt verkregen indien de elementen object (naai soort en naar hoeve 
en tijd worden verbijzonderd en wel zodanig, dat elke splitsing voldoet aan de eis, dat 
zi j duidelijke verschillen i n het üch t moet stellen. 

B l i j f t nog de vraag, hoe men deze drie elementen ten opzichte van elkaar moet 
rangschikken. Een logisch dwingende plaatsbepaling l i j k t niet mogelijk. Het doelma
tigheidsbeginsel verdient hier toepassing: de keuze van de ingang tot het systeem 
hangt af van het doel, waartoe het overzicht moet dienen: 
— w i l men een prognose maken van de verplaatsing van een bepaald goed o f soort 

personenvervoer, dan is de ingang van het object doelmatig [ 6 ] ; 
— wi l men de over een bepaalde weg gaande verplaatsingen onderzoeken, dan ligt een 

benadering van de relatie u i t , voor de hand [ 7 ] ; 
— w i l men de wenselijke maximum-capaciteit van een gedeelte van de infrastructuur 

12 



bepalen, dan is het doelmatig het tijdselement primair te stellen. 

Rekening houdende met het bovenstaande, kan men een overzicht van de markt , uit
gaande van het object, schetsen gelijk in schema 1 geschiedt. 

3. De gevolgen van de samengesteldheid van vervoersdienst en -markt voor het markt-
gebeuren 

Een gevolg van de samengesteldheid van de vervoersdienst is, dat de vraag ri js t , hoe 
harmonie tussen vraag en aanbod kan worden verkregen. Daarvoor zi jn sociaal-econo
misch gezien aanpassingen nodig, zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde [ 8 ] . 

Wat de aanbodzijde betreft , betekent het primaat van de vraag, dat het marktbeleid 
van de aanbieder niet kan volstaan met het pousseren van een uniforme technische 
dienstverlening, waaraan de vrager zich moet aanpassen, maar veeleer het leveren van 
veelsoortige prestaties, die gericht zijn op de behoeften in veelsoortigheid. Di t ver
schijnsel doet zich voortdurend voor, in de jongste t i j d i n het schakelen van vervoer
ketens en het gebruik van containers. 

De aanbieder ontmoet daarbij echter moeilijkheden in technisch opzicht. Voor 
zijn produktie zi jn nodig een vervoermiddel, een vervoersweg en menselijke arbeids
prestaties, die door organisatie moeten worden gecombineerd tot het verplaatsen van 
objecten [ 9 ] . Ook elk van deze factoren kent een rijke variëteit ; het resultaat van 
hun combinatie, technisch bezien, eveneens. Hoe kan, nader geformuleerd, deze tech
nische verscheidenheid aan aanbodzijde in harmonie worden gebracht met de econo
mische verscheidenheid aan vraagzijde? 

Het antwoord op deze vraag kan gegeven worden door een ontleding van de kwali
teit van de technische prestatie. Men t re f t daarin elementen aan, die ook i n de kwali
teit van behoeften voorkomen, n l . het tijds- en het ruimtel i jk element. Aanpassing 
van deze elementen schijnt dus in principe mogelijk. Vallen gevraagde en aangeboden 
tijdselementen samen, dan is er geen probleem. Is dat niet het geval, b i jv . omdat de 
infrastructuur in bepaalde seizoenen niet toegankelijk is (ijsgang, mist), dan is aan
passing niet mogelijk en valt het aanbod weg. Het kan worden hersteld indien de 
vraag zich bij de onmogeüjkhe id van het aanbod aanpast, b i jv . door voonaadvorming 
in bepaalde perioden. 

Evenzo kunnen vraag en aanbod met betrekking to t de relatie in harmonie worden 
gebracht — het lijnverkeer staat hierin achter bi j het charterverkeer — dan is er geen 
probleem. Gebruikt echter de aanbieder een bepaalde infrastructuur — bi jv . spoorweg 
o f scheepvaartweg — op welker netten de i n geding zijnde plaatsen niet z i jn aangeslo
ten, dan valt het aanbod weg. Het kan i n theorie hersteld worden zodra de aanbieder 
een technische keten (met tussentijdse overlading) weet te organiseren. 

Een element, dat aan de vraagzijde wel, aan de aanbodzijde niet voorkomt, is het 
object in zijn verschillende kwaliteiten. Harmonie op dit punt is alleen mogelijk 
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Schema 1: Overzicht van de gi; leding van 'de' vervoermarkt 

element vervoermarkten 

o b j e c t : 
1 

personen goederen 

s o o r t a) 

h o e v e e l 
h e i d b) 

r e l a t i e : 

10 
perrs. 

woon-werk 
v e r k e e r 

A-:S 

t i j d heden toekomst binnen 
J I .1 
ö u mor ;en m dagen 
9 u wee c x n dagen 

10 u maan! y o dagen 
enz. en z . enz. 

i d . 

-> enz. 
T~~r 

A - C A - D i d . 

i d . 

zaken- s o c i a a l 
v e r k e e r v e r k e e r 

-y enz. 

100 1000 
p e r s . p e r s . 

i d . 

i d . i d . 

i d . 

a) voor goederen leze men: tarwe, f r u i t , e r t s , walsprodukten, enz. 
b) voor goederen lez<- men: 10 t , 100 t , 1000 t , enz. 



indien het aanbod zich volledig bi j de vraag aanpast, bi jv. door uitrusting en grootte 
van het voertuig, soms van de infrastructuur. Omdat deze een lange levensduur bezit
ten, legt de aanbieder zich voor verplaatsing van bepaalde objecten voor een geruime 
t i j d vast, c q . sluit zich voor andere vervoersprestaties u i t . 

Ook aan de vraagzijde kunnen aanpassingen voorkomen, zoals hierboven reeds in een 
voorbeeld is gebleken. Het verschijnsel doet zich vri j algemeen voor, dat de vervoer
der druk op de verlader uitoefent om de kwaüte i t van diens vraag aan te passen b i j 
de mogeUjkheden van het produktie-apparaat van de aanbieder. MogeUjkheden zi jn 
bi jv . ten aanzien van: 

— de hoeveelheid van het object: grote partijen spütsen in kleine, kleine samenvoe
gen to t grotere; 

— het tijdselement: overgaan op een lagere snelheid van verplaatsing, latere afvaar
ten; 

— bijkomende voorwaarden: opdragen van activiteiten, i n aansluiting op het ver
plaatsingsproces, aan afzonderUjke, gespeciaUseerde ondernemingen. 

Deze aanpassingsmogeUjkheden zi jn echter veelal beperkt: in het goederenverkeer is 
de vrager meestal gebonden aan de eisen van zijn produktie-proces en in het perso
nenvervoer aan die van het arbeidsproces. 

Voor al dergeUjke aanpassingen, die verlaging van de aanvankeUjk gewenste kwaU-
teit betekenen, geldt, dat zij moeten worden goed gemaakt door een lagere prijs, te 
berekenen door de vervoerder. De verlader rui l t dan kwaliteit tegen prijs. Naast de 
technische harmonie inzake de prestatie ontstaat zodoende ook een economische 
tussen nut en offers. 

I n hoeverre veranderingen i n de prijs leiden to t wijzigingen van de vraag op de desbe
treffende markten, kan men in theorie meten met behulp van wat men pleegt aan te 
duiden als kruiselingse prijselasticiteit [ 1 0 ] . Omtrent de mate van deze elasticiteit 
met betrekking to t de verschillende elementen van de vervoerdienst, kan geen stelUge 
uitspraak worden gedaan. Men mag echter aannemen, dat zij verschillend is naar t i j d 
en relatie. 

Deze economische aanpassingsprocessen aan vraag- en aanbodzijde hebben gevol
gen voor de marktstructuur. Elke aanpassing, waar ook, leidt to t een overgang van de 
ene naar de andere deelmarkt, waardoor de aldaar heersende vraag- en aanbodverhou
dingen worden gewijzigd. Daar de aanpassing een continu gebeuren is, zullen ook de 
marktovergangen dynamisch zi jn : bepaalde markten kunnen leeg-, andere vollopen. 
Voor de marktstructuur betekent di t , dat 'de' markt niet gevormd wordt door een 
samenstel van strikt gescheiden, losse deelmarkten, maar dat daartussen voortdurend 
'horizontale' dwarsverbanden kunnen ontstaan, die eenvoudshalve niet in schema 1 
zijn opgenomen. 
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Over de andere gevolgen van de samengesteldheid van de vraag, kan men vrij kor t 
z i jn : 
— Er vloeit ui t voort , dat de waardering van de verladers voor ogenschijnlijk één 

en dezelfde verplaatsing, verschillend is. Z i j hangt af van de waarde, die iedere 
vrager aan elk van de gebundelde elementen afzonderlijk en te zamen toekent, 
mede afhankelijk van de aanpassing van het aanbod b i j z i jn vraag. Hier ligt de ver
klaring waarom de vraag de vorm van een curve kan aannemen. 

— Voor elk der vervoerdiensten moeten daarop toegesneden kosten worden bere
kend. Z i j z i jn immers afhankelijk van de voorzieningen, die ter voldoening aan de 
gevraagde elementen worden getroffen. Een boekhoudkundige organisatie, die 
een juist inzicht i n de kosten geeft, is voor het markthandelen van de aanbieder 
daarom van groot belang. 

— Bij de beschreven ingewikkeldheid van de vraag, van het aanbod en van de markt
structuur is voor een juiste prijsvorming doorzichtigheid en overzichtelijkheid van 
de markt een belangrijk vereiste. Om die redenen ontstaan overheidsmaatregelen, 
die de marktorganisatie en de prijsvorming pogen te verbeteren. 

4. Slotwoord 

U i t het voorgaande laat zich kortweg concluderen dat de samengesteldheid van de 
behoeften en in het verlengde daarvan die van de vraag, de hele structuur van de 
markt en het wederzijds handelen daarop doortrekken. 
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Noten 

[1] Hieruit volgt, dat wij het eigen vervoer van de markt uitsluiten, omdat daarbij vrager en 
aanbieder samenvallen. De beslissing over zelf produceren of doen produceren valt geheel 
binnen de huishouding van de vrager. Dit neemt niet weg, dat hij bij zijn investeringsbeslis
sing rekening houdt met de informatie, die de markt hem geeft. Als zijn eigen duurzame 
apparaat aanwezig is, zal zijn eerste zorg zijn dat vol te belasten (zie de werkrederijen). De 
'beroeps'voorziening kan zelfs geheel buiten zijn horizon geraken (bijv. de automobilist). 

[2] Soms ook wel vervoersprestatie genoemd (zie: bijv. A . M . van Dusseldorp in zijn artikel: 
Enige beschouwingen over kosten, kostprijs en prijzen van het vervoer, in: Verkeer, 1960, 
blz. 79 e.v.)., hetgeen m.i. meer slaat op het resultaat van het (technisch) produktieproces 
dan op de aard van de economische behoefte (dienst). Een uitvoerige bespreking van in de 
Duitstalige literatuur gebezigde begrippen, ook in bedrijfseconomische zin, zoals bedrijfs-
prestatie, vindt men in: H. Diederich, Verkehrsbetriebslehre, Wiesbaden 1977, blz. 29 e.v., 
besproken door P. Riebelin: Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 1978, blz. 52 e.v. 

[3] Over deze elementen uitvoerig: S. Klatt,ö/e ökonomische Bedeutung der Qualitat von 
Verkehrsleistungen, Berlin. 1965, 350 blz. 
Een recente bezinning over de kwaliteitselementen van de aangeboden vervoersdienst vindt 
men bij: T. Clausen: Zur Diskussion des 'Verkehrsleistung'-Begriffs, in: Zeitschrift für 
Verkehrswissenschaft, 1979, blz. 245 e.v. 

[4] Zie bijv.: D. Havlicek,Die Preisbildung im gewerblichen Güternahverkehr auf der Strasze, 
Berlin 1973,blz. 31 e.v. 

[5 ] Dit begrip deelmarkt sluit niet aan bij dat, gangbaar in de sociale economie, volgens welke 
een deelmarkt het gedeelte van de markt is, dat een aanbieder, bijv. op grond van differen
tiatie van zijn produkt, als een voor hem gereserveerd domein mag beschouwen. Deze 
benadering geschiedt dus van het aanbod uit en resulteert in uitspraken aangaande de 
marktvorm (bijv. monopolie). In ons begrip deelmarkt is ruimte voor méér aanbieders. 

[6] Dit vindt plaats bij de opbouw van prognose-modellen, waarvan de eerste fase die is ter 
beantwoording van de vraag: al dan niet verplaatsen? De volgende vraag: waarheen te ver
plaatsen? brengt de uitsplitsing naar relatie. 

[7] Aldus toegepast in ons proefschrift dat over lijndiensten handelde. J.P.B. Tissot van Patot, 
Het concentratieverschijnsel in het binnenlandse vervoerswezen, Rotterdam 1952, blz. 30 

[8] De bedrijfseconomische aanpassing van inrichting en organisatie laten wij rusten. 
[9] Wij gaan daarbij voorbij aan moderne institutionele voorwaarden inzake energie en milieu, 

waarbinnen het proces moet verlopen. 
[10] D.w.z. een relatieve verandering van de gevraagde hoeveelheid van vervoersdienst A , 

gedeeld door de relatieve verandering van de prijs van vervoersdienst B. Vindt overgang 
plaats, dan is de elasticiteit groter dan 0, blijft hij weg, dan is zij gelijk aan 0. 
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C A P A C I T E I T S R E G U L E R I N G I N H E T ' I N L A N D ' 
G O E D E R E N V E R V O E R 

door 

Drs. N.M. Smit-Kroes 

'Er is meer dan voorheen in de wereld te doen'. (Thorbecke) 

Als we over de Nederlandse grenzen k i jken , kunnen we waarnemen dat het streven 
naar capaciteitsregulering van overheidswege in het vervoer tegelijk een algemeen en 
een vrij uniek verschijnsel is. 

Algemeen omdat in een groot aantal landen, waar overigens wordt uitgegaan van 
een vrije markteconomie, de overheid probeert de capaciteit in het vervoer in de hand 
te houden. Uniek omdat een dergelijk ingrijpen meestal beperkt b l i j f t to t het vervoer. 

De doelstellingen van dat streven zi jn tweeërlei . Het meest hoort men noemen het 
beschermen van de ene vervoerstechniek, meestal de spoorwegen, tegen 'onereuze' 
concurrentie van de kant van een andere, meestal het vervoer over de weg. Uiteraard 
wordt deze doelstelling in officiële stukken iets meer genuanceerd gebracht. Zo valt 
in de Memorie van Toelichting op het ontwerp voor de Wet Autovervoer Goederen 
(WAG) ui t 1951 te lezen dat het erom gaat 'het goederenvervoer langs de weg binnen 
het vervoersapparaat als eenheid gezien de plaats te verzekeren die daaraan naar aard 
en economisch karakter, met inachtneming van de belangen van vervoerder, personeel 
en verlader, u i t een oogpunt van algemeen belang toekomt ' . 

Wat die plaats dan precies was, is al t i jd i n het vage gebleven. Zo nu en dan worden 
daarover vr i j krasse uitspraken gedaan, met name i n de Bondsrepubliek Duitsland. I n 
de Nederlandse vervoerspolitiek is aan dit zgn. 'coördinat iebeginsel ' , althans in het 
goederenvervoer, onzes inziens terecht alleen lippendienst bewezen. 

Naast het beschermen van de ene vervoerstechniek tegen een andere, wordt i n de 
vervoerswetgeving expliciet genoemd het tegengaan van overcapaciteit en de daaruit 
voortvloeiende ru ïneuze concurrentie binnen dezelfde vervoerstechniek. Kennelijk 
was men er in het begin van de jaren v i j f t i g van overtuigd dat overcapaciteit, ook in 
een groeiende economie, een werkelijk gevaar was. 

Het b l i j f t voor ons al t i jd nog de vraag o f die overtuiging reëel was dan wel werd 
ingegeven door de sombere ervaringen ui t de depressieperiode van de jaren dertig. 
Hoe dit ook z i j , we kunnen thans wèl vaststellen dat die mening door de feiten l i j k t 
te worden bevestigd. Er is overcapaciteit i n het goederenvervoer. 

Voor een verklaring komen we allereerst terecht bi j het mogelijk minder rationele 
investeringsbeleid van de ondernemers. Een fraai voorbeeld hiervan is de nieuwbouw -
golf i n de binnenvaart, uitsluitend gebaseerd op rooskleurige verwachtingen na een 
t i jdeü jke opleving in 1978, aangewakkerd door een soort euforie over het vervoer van 
steenkolen. Overigens, dit is niet alleen een slechte eigenschap van de vervoeronder-
nemer. Hetzelfde verschijnsel kan men ook waarnemen in bi jv . de chemische vezel
industrie en in de staalfabricage. 
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Daarnaast moet een aantal meer objectieve factoren worden genoemd, zoals een 
ondoorzichtige markt , de lange levensduur van de produktiemiddelen, met name in 
de binnenvaart, o f juist het gemak waarmee het materieel kan worden aangeschaft, 
zoals in het wegvervoer. 

In deze bijdrage zullen wi j vanuit het overheidsbeleid in het algemeen, en ons eigen 
beleid in het bijzonder, een overzicht geven van de ontwikkeling die het capaciteits
beleid in Nederland heeft doorgemaakt (par. 1), de ervaringen die daarmee zijn opge
daan (par. 2) en de consequenties die daaruit zouden moeten — en w i j denken ook: 
kunnen - worden getrokken (par. 3) . Een bespreking van het door ons bi j de Tweede 
Kamer ingediende ontwerp to t wijziging van de WAG sluit deze bijdrage af (par. 4) . 

Ter vermijding van misverstand zij nog opgemerkt dat onder 'capaciteitsregulering' 
moet worden verstaan een systeem van wetgeving en maatregelen dat beoogt het 
aanbod van vervoersdiensten op de vervoersmarkt aan te passen aan de vraag naar 
deze diensten. Dat dit voor een (gelukkig !) niet almachtige overheid een bepaald 
ambitieuze doelstelling is, hopen wi j in het hiernavolgende duidelijk te maken. 

1. De capaciteitsregulering in de praktijk 

Als instrument voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelstelling werd een 
vergunningenstelsel ingevoerd, zowel voor het wegvervoer als voor de binnenvaart. 
Een onafhankelijk Krooncollege, de Commissie Vervoer-Vergunningen ( C W ) [ 1 ] , 
werd belast met de vergunningverlening in de prakt i jk . Het daarbij gevoerde beleid 
heeft uiteindelijk geleid to t vrij grote verschillen tussen wegvervoer en binnenvaart. 

1.1. De binnenvaart 

Over de binnenvaart kunnen wi j vrij kor t z i jn . I n 1954, het jaar waarin de Wet Goede
renvervoer Binnenscheepvaart (WGB) in werking trad, had deze vervoerstak reeds een 
zeer lange ontwikkeling achter de rug. Vele duizenden schepen, van klein (80 ton) to t 
zeer groot, waren actief op de nationale en internationale markt. Aan dat bestand viel 
weinig te reguleren: de bestaande vloot werd en bloc van vergunningen voorzien. 

I n de jaren '60 nam de C W een aantal maatregelen om de toeloop van (technisch 
vaak slechte) schepen uit het buitenland in te dammen. Dat leidde tot kwaliteitsver
betering, maar loste het fundamentele probleem van de vergunningverlening niet op. 
Dat probleem was (en is) dat de nationale markt maar een deel is van de grote West-
europese markt waarop de Nederlandse binnenvaart werkzaam is. Van die Europese 
markt is het grootste deel, het internationale vervoer (Rijnvaart, Noord-Zuid-vervoer) 
vrijwel volledig v r i j . 

Onzes inziens is het praktisch onmogelijk èn ongewenst de nationale markt van de 
Europese markt te isoleren. Het is dus ó ó k niet mogelijk de capaciteit nationaal in de 
hand te houden. Als capaciteitsregulering mogelijk is, is dat alleen in internationaal 
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verband te effectueren. De voorstellen die in dat verband recentelijk zi jn gedaan, 
zullen echter waarschijnlijk, i n navolging van de algemene Europese vervoerspolitiek, 
verzanden. Lid-staten die de capaciteit i n het wegvervoer wil len beheersen, menen in 
de binnenvaart belang te hebben b i j maximale vrijheid. 

Op grond van het voorgaande rijst de vraag o f dan maar niet beter geheel van een ver
gunningenstelsel kan worden afgezien. Vastgesteld moet echter worden dat het 
vergunningenstelsel nog wel enkele mogelijkheden biedt. Zo kan met een vergunnin
genstelsel de structuur van de vloot enigszins worden be ïnv loed , d.w.z. de samenstel
ling van de vloot qua tonnageklassen en scheepstypen alsmede de kwaliteit van de 
vloot. 

1.2. Het wegvervoer 

De mogelijkheden voor het in de hand houden van de capaciteit leken daar bepaald 
anders te liggen. I n de eerste plaats begon de ontwikkeling van deze vervoerstak, en 
dan met name van het zgn. 'ongeregelde' vervoer, eigenlijk pas goed na de Tweede 
Wereldoorlog. Bovendien waren er door het toenemen van de welvaart, en met name 
ook van de bouwactiviteiten, behoorlijke groeiperspectieven. 

I n de tweede plaats z i jn de deelmarkten van het nationale en het internationale 
vervoer vri j duidelijk gescheiden. Door andere landen opgelegde regels en voorschrif
ten liggen hieraan ten grondslag. Deze scheiding heeft ook haar weerslag op de organi
satie van de vergunningverlening. Naast de C W , die verantwoordelijk is voor de 
vergunningverlening voor het binnenlands vervoer, is de Commissie Grensoverschrij
dend Beroepsgoederenvervoer van de Stichting Nederlandse Internationale Wegver
voer Organisatie (NIWO) belast met de vergunningverlening voor het internationale 
vervoer en met de verdeling van de buitenlandse ritmachtigingen. 

I n deze bijdrage zullen wi j ons verder beperken to t het binnenlandse capaciteits
beleid. D i t , omdat het beleid van de NIWO meer gericht is op het voorkomen van 
'onereuze' concurrentie tussen Nederlandse bedrijven in het internationale vervoer 
dan op capaciteitsregulering. 

Anders dan de vergunning verlenende organen in bi jv . de Bondsrepubliek Duitsland 
ging de C W op grond van ministeriële richtlijnen, niet u i t van een beheersing van 
de capaciteit vanuit de totale, landelijke behoefte aan vervoergelegenheid, maar van 
de vervoerbehoefte waarin de individuele wegvervoerder had te voorzien (contacten
beginsel). 

Deze benadering werd gekozen omdat op grond van de tekst van de voor de C W 
geldende richtlijnen haar beleid moest zi jn gericht op het bereiken van gezonde 
verhoudingen binnen de sector en niet op planning op macro-economisch (vervoers-) 
niveau. Daarnaast werd ervan uitgegaan dat de vervoerstak en de individuele onderne
ming niet meer i n de weg moest worden gelegd dan strikt noodzakelijk was. 

De C W ging b i j de beoordeling van aanvragen om vergunning en verzoeken om 
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uitbreiding van het vergund laadvermogen echter niet alleen uit van de vervoerbehoef-
te in fysieke zin. Zi j stelde ook de eis dat moest worden aangetoond, dat een renda
bele exploitatie van het bedr i j f mogelijk was o f zou z i jn . Di t zi jn ook de basiselemen
ten van het begrip 'reële vervoersbehoefte'. 

Aan een rendabele exploitatie werd geacht te zijn voldaan indien tegemoet werd 
gekomen aan de vraag naar vervoersdiensten voor een prijs waarmee de normaal te 
achten kosten zouden kunnen worden gedekt. De ratio van deze benadering is dat het 
niet bepaald bevorderlijk is voor gezonde verhoudingen binnen de vervoerstak als 
ondernemingen hun marktaandeel trachten te behouden o f uit te breiden door onder 
de kostprijs te werken. 

Met deze beoordelingsmethode werd enerzijds beoogd het prijsbeleid van de 
ondernemer te be ïnv loeden , anderzijds zou door — voorgenomen — investeringen aan 
een nader oordeel te onderwerpen, het aantal onjuiste investeringen kunnen worden 
beperkt. Langs deze weg, zo was de redenering, zou dan een ongebreidelde groei van 
de capaciteit in het wegvervoer kunnen worden ingedamd. Voor de beoordeling van 
de 'reële vervoersbehoefte' werd een kostennormeringssysteem ontwikkeld. 

2. Het resultaat van de regulering 

Is het nu gelukt de capaciteit van het wegvervoer in de pas te laten lopen met de 
veranderingen in de vraag naar vervoersdiensten? Wel, i n de jaren '60 moest al worden 
geconstateerd dat het niet mogelijk was een zekere overcapaciteit te voorkomen. Zo 
bleek niet iedereen zich aan de wet te houden en werden er vrachtauto's ingezet 
zonder dat daar een vergunning tegenover stond. Deze zgn. 'zwarte' tonnage bedraagt 
op dit moment naar schatting 10% van het totale vergunde laadvermogen. Tot op 
zekere hoogte werd en wordt dit verschijnsel gecompenseerd door het niet gebruiken 
van het vergunde laadvermogen, de zgn. 'papieren' tonnage. 

Daarnaast was er een zwakke plek in het vergunnïngensysteem zelf - dat verderop 
meer uitgebreid aan de orde zal komen - n l . de beperkte mogelijkheid om eenmaal 
vergund laadvermogen in te trekken. Di t heeft to t gevolg dat b i jv . bij de overgang 
van bestaand vervoer van de ene onderneming naar de andere de totale hoeveelheid 
vergund laadvermogen vrijwel alt i jd toeneemt. Immers de 'verliezer' hoeft zi jn laad
vermogen niet overeenkomstig in te krimpen. 

Tenslotte speelt ook de produktiviteitsverbetering een ro l . D i t behoeft weinig 
toelichting. Men denke slechts aan de t i jdwinst die kan worden geboekt door in 
plaats van een vrachtauto een trekker met wisselopleggers in te zetten, o f om bi jv . 
pallets mechanisch te laden en te lossen. 

De instrumenten die de WAG gaf om de overcapaciteit i n het wegvervoer als structu
reel gegeven te bestrijden, hebben dus hoogstens ten dele gewerkt. Is dat de enige 
reden voor de - w i j zouden bijna zeggen: traditioneel - zwakke positie van deze 
bedrijfstak? Wij menen van niet. I n de eerste plaats is in een dienstverlenende be-
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drijfstak als het vervoer een zekere reservecapaciteit nodig. Die reserve hoef t geen 
neerwaartse druk op de prijzen ui t te oefenen. I n de tweede plaats kan worden 
gesteld dat het de structuur van de markt zelf is die enige neerwaartse druk op de 
prijzen to t gevolg heeft . Het aanbod is relatief minder geconcentreerd dan de vraag. 

Bezien wi j de laatste periode, dan moet worden geconstateerd dat ondanks de reces
sieverschijnselen i n 1974/'75 nog niets op een afremming van de investeringen in het 
beroepsvervoer wees. Ook de hiervoor genoemde oorzaken voor uitbreiding van de 
capaciteit bleven werkzaam. 

De C W reageerde hierop met een beleidswijziging. Op grond van de bestaande 
bevoegdheden besloot zij eind 1974 verzoeken om uitbreiding, gebaseerd op overne
ming van bestaand vervoer, niet meer i n te will igen. Nader onderzoek i n de loop van 
1975 wees ui t dat de overcapaciteit voorlopig kon worden geschat op ca. 20% van 
het totale vergunde laadvermogen. Mede gezien de dreigende daling van de industriële 
produktie werd i n j u n i van dat jaar het besluit genomen verdere uitbreiding van het 
vergunde laadvermogen een halt toe te roepen. Bij Algemene Maatregel van Bestuur 
werd een algehele tonnagestop afgekondigd. Di t hield in dat i n het algemeen alle 
aanvragen en verzoeken om uitbreiding van laadvermogen zouden worden afgewezen. 
D i t besluit werd en wordt gezien als een noodmaatregel. 

Door de tonnagestop kon erger worden voorkomen. Een sanering, in de zin van 
het terugdringen van de overcapaciteit, was niet goed mogelijk. De C W beschikt 
weliswaar over de mogelijkheid om vergunningen na afloop van de geldigheidsduur 
van 10 jaar niet te verlengen, maar dit instrument heeft nooit meer dan marginaal 
resultaat opgeleverd. Bovendien was ook deze maatregel u i tdrukkel i jk met bedoeld 
als saneringsmogehjkheid voor de gehele vervoerstak. 

3. Herbezinning op de regulering 

Voor alle b i j het wegvervoer betrokken instanties, organisaties en ondernemingen was 
duidelijk dat niet kon worden afgewacht to t de k l o o f tussen vraag en aanbod door de 
aantrekkende conjunctuur zou worden opgevuld. De tonnagestop betekende het 
begin van een fundamentele discussie over het capaciteitsregime in zi jn algemeenheid, 
waarbij eigenlijk al van tevoren vaststond dat de huidige W A G in feite niet het instru
mentarium biedt van een aanpassing van de vervoerscapaciteit b i j een stagnerende 
economie. 

Als eerste reële optie kwam naar voren een capaciteitsreguleringssysteem puur op 
basis van macro-economische vervoeroverwegingen. K o r t omschreven hield deze optie 
i n dat de geldigheidsduur van de vergunningen zou worden beperkt to t 5 jaar, waarbij 
de afloopdatum voor alle vergunningen gelijk zou z i jn . Aldus zou om de 5 jaar voor 
het gehele bestand moeten worden beoordeeld o f verlenging van de vergunningen 
mogelijk zou z i jn . Een financieel-economische doorlichting zoals hiervoor beschre
ven, en een beoordeling van het fysieke gebruik van het laadvermogen, zouden de ele-
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menten van de beoordeling van de individuele bedrijven vormen. 
De algemene marktsituatie zou echter de hoofdrol spelen. Voorafgaand aan de 

verlengingsprocedure zou het vergunning verlenend orgaan zich een oordeel vormen 
over de marktsituatie. Zou bl i jken dat vraag en aanbod in evenwicht waren ( o f — 
theoretisch — zich een tekort aan laadvermogen voordeed), dan zou tegen verlenging 
van alle vergunningen geen bezwaar bestaan, zij het dat 'papieren' laadvermogen alt i jd 
zou worden ingetrokken. 

Indien op het moment dat de vergunningen zouden moeten worden verlengd 
sprake zou zi jn van schadelijke overcapaciteit, dan zou een deel van het vergund laad
vermogen niet worden verlengd. Alsdan zouden de vergunningen van die ondernemin
gen die over de totaal te beoordelen periode de slechtste financieel-economische 
resultaten zouden hebben behaald niet voor verlenging in aanmerking komen, zij het 
dat nimmer meer laadvermogen zou worden ingetrokken dan de schadelijke overcapa
citeit zou bedragen en dat uiteraard uitsluitend vergunningen zouden worden inge
trokken bij ondernemingen met een negatief f ïnancieel-economisch resultaat. 

Strikt economisch gezien l i j k t het hierboven beschreven systeem niet slecht, hoewel 
ingrijpen niet op elk moment mogelijk is. Gedurende de loopt i jd z i jn de vergunningen 
namelijk in beginsel onaantastbaar. D i t , omdat overwegingen van rechtszekerheid 
zwaarder moesten tellen dan de voordelen die een ingrijpen zonder enige waarschu
wing vooraf zou opleveren. Zelfs een loopt i jd van 5 jaar staat in dat verband al op 
gespannen voet met de rechtszekerheid. 

Om daaraan tegemoet te komen, werd overwogen de financieel-economische 
doorlichting frequent — d.w.z. eenmaal per jaar — te laten plaatsvinden, waarbij de 
ondernemer van het resultaat i n kennis zou worden gesteld. Als de ondernemer, bij 
onvoldoende resultaat, het risico zou lopen op grond van de officiële beoordeling 
na het 5de jaar met maatregelen te worden geconfronteerd, zou hij nog t i j d hebben 
om orde op zaken te stellen, bi jv . door het inkrimpen van zi jn bedr i j f t o t een meer 
verantwoorde omvang. 

I n dit systeem zou dus sprake z i jn van een spanningsveld tussen de economische — 
misschien zelfs technocratische — benadering en de overwegingen van behoorlijk 
bestuur. Dat een bepaald overheidsingrijpen economisch zou zi jn gewenst, betekent 
nog niet dat de overheid zo iets de burger ook kan aandoen. Ook de overheid kan en 
mag niet vergeten wat intrekking van een vergunning inhoudt, n l . de feitelijke ophef
fing van een bedrijf , vaak een familiebedrijf, waarin een aantal mensen niet alleen een 
broodwinning heeft maar zij sociaal, cultureel en emotioneel sterk zijn verbonden. 

Dit laatste element speelt ook een belangrijke rol i n de administratieve recht
spraak. Als de overheid een burger zo sterk in zi jn belang aantast, moet met die 
ingreep wel een zeer gewichtig algemeen belang zi jn gediend. 

Nu rees voorts de vraag o f het geheel o f gedeeltelijk niet verlengen o f intrekken van 
vergunningen in de toekomst wel mogelijk zou z i jn . Deze vraag heeft een vrij duide
l i jk politieke lading. Immers, zou worden geconstateerd dat de schadelijke overcapa-
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citeit 100.000 t o n zou bedragen, dan zou het vergunning verlenend orgaan - èn de 
beroepsinstantie — in principe de moed moeten hebben de bedrijfsvoering van ± 
1.000 bedrijven onmogelijk te maken. 

Zou bovendien de mogelijkheid van een gedeeltelijke intrekking worden gecreëerd, 
dan ontstond nog een extra probleem, I n dat geval zou op het vergunning verlenend 
orgaan de verplichting rusten aan te tonen welk deel dan niet voor verlenging in aan
merking zou komen. I n het geval van 'papieren' tonnage is deze bewijsvoering nog 
wel mogelijk. Bij laadvermogen dat wel wordt ingezet, is het vr i jwel onmogelijk. Het 
vergurming verlenend orgaan zou i n feite moeten aangeven b i j welke omvang het 
bedr i j f rendabel zou z i jn te exploiteren. Als dit voor de bedrijfsleiding al onmogeü jk 
is, hoe zou dan een buitenstaander, hoe deskundig in algemene zin ook, moeten 
beoordelen? 

Di t alles overziend, moest men wel haast to t de conclusie komen dat het voeren 
van een capaciteitsbeleid, i n de zin van het op korte te rmi jn slagvaardig door de over
heid creëren van een aan de vraag aangepast aanbod in een neerwaartse richting, 
bestuurlijk gezien niet mogelijk is. 

Het woord 'bestuurlijk' gebruiken wi j hier niet zo maar.Het geeft namelijk aan waar 
het probleem z i t . Tot nu toe is steeds gesproken over regulering van de capaciteit, 
investering en desinvestering i n vervoersmaterieel door de overheid. De eerste verant
woordelijkheid daarvoor ligt echter b i j de ondernemer. Ook het capaciteitsbeleid van 
de overheid kan echter niets anders zi jn dan een poging het investeringsgedrag van de 
ondernemer te be ïnv loeden . 

4. Het ontwerp tot wijziging van de WAG 

De overheid is dus niet i n staat te verzekeren dat op elk moment de noodzakelijke 
vervoerscapaciteit i n overeenstemming is met de vraag. Wat dan overbl i j f t , is het 
creëren van een systeem waarin zoveel informatie wordt gegenereerd dat elke 
individuele ondernemer de capaciteit van zi jn bedr i j f aanpast aan de voor hem 
geldende marktsituatie, hetgeen dan macro-economisch to t een gezond evenwicht 
zou moeten leiden. 

Informatie in de zin van marktobservatie is dan natuurl i jk niet genoeg. We moeten 
dan ook denken aan informatie over de feitelijke situatie van het betrokken bedri j f 
en wel zodanig dat de ondernemer eruit kan afleiden wat hem te doen staat: o f ui t
breiding mogelijk is, o f inkr imping o f sanering is geboden, öf - i n sommige gevallen — 
dat het maar beter is het bedr i j f te beëindigen. De informatie voor een dergelijk 
advies zal uiteraard voor het grootste deel uit het bedr i j f zelf moeten komen. De 
ondernemer kr i jg t de door hem gegeven informatie zodanig bewerkt terug dat hi j zi jn 
ondernemingsbeleid daarop kan baseren. 

De ondernemer kan van de door en voor hem gegenereerde informatie ook een 
meer direct gebruik maken. De constatering dat b i jv . z i jn winstgevendheid vergeleken 
met overeenlcomstige bedrijven te wensen overlaat, kan aanleiding zi jn om eens een 
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gesprek te hebben met z i jn opdrachtgevers. 

Concreet ziet het systeem waarvoor door ons uiteindelijk is gekozen, er als volgt u i t : 
a. De vergunningen krijgen in beginsel een onbeperkte loopt i jd . 
b. Eenmaal per twee jaar dient de ondernemer de gegevens met betrekking to t z i jn 

wagenpark en zi jn jaarstukken over die twee jaar, bi j het vergunning verlenend 
orgaan i n . Dat toetst de resultaten aan normaal te achten bedrijfseconomische 
criteria, waarvan het resultaat ter kennis wordt gebracht aan de betrokken onder
nemer. 

c. De ondernemer wiens resultaat als onvoldoende wordt beoordeeld, kan orde op 
zaken stellen. B l i j f t het resultaat na twee achtereenvolgende toetsingen — dus na 
4 jaar — onder de maat, dan volgt een duidelijke waarschuwing: de loopt i jd van de 
vergunning wordt dan beperkt, en wel to t 2 jaar. De betrokkene kr i jgt nu nog 2 
jaar de t i j d om orde op zaken te stellen. Luk t hem dat en voldoet de volgende 
toetsing aan de norm, dan wordt de vergunning opnieuw voor onbeperkte t i j d ver
lengd. B l i j f t een verbetering u i t , dan loopt zi jn t i jdel i jke vergunning na 2 jaar af. 

Men kan zich afvragen o f hier toch weer de intrekking van vergunningen als instru
ment haar intrede doet. Wij menen van niet. De mogelijke intrekking fungeert in dit 
stelsel als sanctie, een middel voor wat extra overreding. De bedoeling is dat in een 
veel vroeger stadium maatregelen worden genomen door de ondernemer zelf. 

Bij de beoordeling van de intrekking moet verder worden bedacht dat de betrok
ken ondernemer al 6 jaar heeft gewerkt met vrachtprijzen die zi jn kosten niet geheel 
dekken. Dat is alleen vol te houden door bepaalde kosten op anderen — chauffeurs?, 
samenleving? — af te wentelen, ofwel door het bedrijven van onereuze concurrentie. 
Een dergelijk bedrijfsbeleid is duidelijk in strijd met het algemeen (vervoer-)belang. 

Als de aan de ondernemer verstrekte informatie ter harte wordt genomen, kunnen 
we zeggen dat er van terugkoppeling sprake is. De capaciteitsregulering wordt dan 
verzorgd door een systeem van zelfregulering. 

Het nieuwe systeem is neergelegd i n een ontwerp tot wijziging van de WAG, dat i n 
mei 1981 bi j de Tweede Kamer is ingediend. De beslissing is nu aan de poli t iek, onge
twi j fe ld in samenspraak met het bedrijfsleven. D i t bedrijfsleven is overigens al uitge
breid aan het woord geweest. Het systeem, waarvoor de filosofie hiervoor i n enkele 
regels werd gepresenteerd, is natuurli jk niet zo maar uitgedacht. Het is het resultaat 
van veel overleg, formeel en — mischien nog meer — informeel. 

Ook tegen dit systeem zi jn al bezwaren gehoord. Zo wordt aangevoerd dat de 2-
jaarlijkse rapportage voor de ondernemer een enorme administratieve belasting zou 
z i jn . Daartegenover kan worden gesteld dat de te verstrekken informatie in elke 
behoorlijke administratie voorhanden moet z i jn . 

Hoe de beslissing over het resultaat van 4 jaar overpeinzing en overleg zal uitvallen, 
weten wi j niet. Eén ding staat evenwel voor ons vast: er is geen weg terug naar het 
oude systeem. Dat werkte misschien redelijk in de jaren van economische groei, maar 
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wat betekent dat dan? Het werkt i n de recessie in ieder geval niet! Als we niet een 
zelfregulerend systeem kunnen creëren, is het onzes inziens beter dat de overheid 
afziet van verdere pogingen om de capaciteit te reguleren. Z i j zou zich dan wellicht 
moeten beperken to t het tegengaan van concurrentievervalsing door de voorschrif
ten met betrekking to t arbeidsvoorwaarden en veiligheid aan te scherpen en te con
troleren — ook wel genoemd het randvoorwaardenbeleid. 

Dat zou kunnen betekenen dat de noodzakelijke inkrimping van de capaciteit 
langs de weg van de koude sanering en voor veel bedrijven onverwacht snel to t stand 
komt . Het zelfregulerende systeem, dat de ondernemer waarschuwt vóór het echt te 
laat is, biedt nog de mogelijkheid om de bedrijfsvoering aan te passen of op een 
sociaal verantwoorde wijze het bedr i j f te beëindigen. 

Deze keuze is nu — via de polit iek — aan het bedrijfsleven! 

[1] Aanvankelijk Commissie Vergunningen Goederenvervoer (C.V.G.) geheten. In 1959 ging 
deze commissie samen met de Commissie Veiguningen Personenvervoer (C.V.P.) en ont
stond de Commissie Vervoer-Vergunningen (C.V.V.). (red.) 

26 



M A R K T O R D E N I N G I N H E T B E R O E P S G O E D E R E N V E R V O E R 
O V E R D E W E G 

door 
Dr. H. den Harder 

In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden en onmogelijk
heden om door middel van wettelijke regelingen in Nederland een marktordening 
in het beroepsgoederenvervoer over de weg te bewerkstelligen. Alvorens daartoe over 
te gaan zal een indruk worden gegeven van de betekenis van het goederenvervoer 
over de weg (par. 1). Daarna zullen de ter beschikking staande instrumenten ten 
behoeve van de marktordening worden beschouwd (par. 2) en de pro's en contra's 
daarvan worden besproken (par. 3) . Een evaluatie van de pro's en contra's van de 
instrumenten rondt deze bijdrage af (par. 4) . 

Ter vermijding van misverstand zij opgemerkt dat wanneer in deze bijdrage de 
marktordening aan de orde wordt gesteld, wi j ons to t het beroepsgoederenvervoer 
over de weg beperken. Het eigen vervoer heeft o.a. geen eigen capaciteitsregeling — 
een in het kader van de marktordening van belang zi jnd instrument, zoals we nog 
zuilen zien — maar een inschrijvingssysteem dat te beschouwen is als een registratie 
— dan wel identificatie — regeling. 

1. Plaats van het goederenvervoer 

Binnen Nederland gaat verreweg het meeste vervoer over de weg. In 1979 werd bin
nenlands 427,1 m i n . ton goederen vervoerd. De vrachtauto vervoerde daarvan 334,4 
m i n . ton, dit is ru im 78% , waarvan het beroepsvervoer 211,5 min . ton en het eigen 
vervoer 122,9 min . ton voor zi jn rekening nam. De spoorwegen vervoerden 6,2 min . 
ton , de binnenvaart 87,1 min . ton , waarvan 44,6 min . ton door de beroepsbinnen-
vaart en 42,5 m i n . ton door de eigen-vervoerschepen. 

De plaats van de vrachtauto in het binnenlands vervoer is dus duidelijk dominant. 
In het grensoverschrijdend vervoer is dat anders. In het grensoverschrijdend vervoer 
van en naar Nederland (excl. BLEU-vervoer) vervoerde in 1979 de vrachtauto 46,5 
m i n . ton, de spoorweg 10,1 min . ton en de binnenvaart 115,2 min . ton , zijnde 
resp.27,1, 5,9 en 67%. 

Resumerend kan dus worden gesteld dat in het binnenlands vervoer de vracht
auto het merendeel van het vervoer verzorgt. In het grensoverschrijdend vervoer 
van en naar Nederland neemt de binnenvaart verreweg het grootste aandeel van het 
vervoersvolume voor haar rekening en volgt het wegvervoer op de tweede plaats met 
ruim 27% (1979). [1] 

Beperken wi j ons verder tot het beroepsgoederenvervoer, dan kan worden gecon-
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stateerd dat per ul t imo 1979 het aantal ondernemingen 8.369 bedroeg met een 
totaal vergund laadvermogen van ru im 752.000 ton . Tabel 1 en 2 beogen enig inzicht 
te verschaffen i n de structuur van de bedrijfstak. I n tabel 1 is het verloop van het 
aantal Gifideïiiieirrnrigea m van liet laadvermogen ^eeigegevea vaaaf 1963. In tabel 2 
wordt de ondernemingsgrootte naar vergund laadvermogen van de transportbedrijven 
weergegeven. 

Men dient een vervoerbedrijf overigens niet uitsluitend te beoordelen naar de hoe
veelheid vergund laadvermogen. Een toenemend aantal vervoerbedrijven houdt zich 
met nevenactiviteiten bezig, b i jv . i n de sfeer van expeditie, opslag, distributie e.d. 

Tabel 1: Verloop aantal ondernemingen en laadvermogen 

Jaar Aantal Totaal laad
ondernemingen vermogen (t) 

1.1.63 11.441 290.600 
1.1.65 12.021 3-54.000 
1.1.70 11.925 513.670 
1.1.75 10.324 754.475 
1.1.80 8.369 752.757 

Bron: CBS 

Tabel 2: Ondernemingsgrootte naar vergund laadvermogen (1.1.1980) 

Laadverm. Aantal Totaal gem. laadverm. 
per ond. ondernemingen tonnage per ond. 

(ton) (ton) (ton) 

0 - 9 1.545 10.079 7 
1 0 - 24 1.865 29.201 16 
25 - 49 1.691 58.384 36 
50 - 99 1.382 97.232 70 

100 -499 1.635 330.479 202 
500 en meer 251 227.382 906 

totaal 8.369 752.757 90 

Bron: €38 
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Als men foto's maakt van de bedrijfstak beroepsgoederenvervoer over de weg, dan 
valt een belangrijk aantal tegengestelde beelden op. 

Enerzijds zi jn er de vele kleine(re) bedrijven — vaak eenmanszaken — anderzijds 
zijn er de grote, soms in concernverband werkende bedrijven. Aansluitend kan 
worden gesteld dat het management soms nog ambachtelijk wordt gevoerd, soms nog 
met een tamelijk patriarchaal beeld wat betreft het sociaal beleid; anderzijds zi jn er 
ook tal van voorbeelden van zgn. industriële bedrijfsvoering, met o.a. een moderne 
administratie met behulp van automatisering, het werken met begrotingen, een 
bewust personeelsbeleid, een ondernemingsraad en expliciete invloed vanuit de 
vakbonden. Opvallend is ook het grote aantal deelmarkten die inhoudelijk grote ver
schillen te zien geven waar het betreft voorwaarden, waaronder meegedaan kan wor
den door de deelnemers. Deze voorwaarden hebben o.m. betrekking op benodigd 
kapitaal, technische ' k n o w h o w ' , gespecialiseerd personeel e.d. 

De hiervoor geschetste beelden, die nog wel met andere zi jn aan te vullen, geven 
aan dat de bedrijfstak wegvervoer niet een uit uniforme bedrijven opgebouwde 
bedrijfstak is, bestaande uit een groot aantal gemakkelijk vergelijkbare bedrijven. Het 
gaat integendeel om een gediversifieerd opgebouwde bedrijfstak, waarvoor — en dat is 
van essentieel belang — een rationele verklaring moet worden gezocht in de diversiteit 
aan de vraagzijde van de markt. 

Het bovenstaande l i j k t als achtergrondinformatie noodzakelijk voor een beoorde
ling van de mogeUjkheden maar ook van de zwakke punten die inherent zi jn aan een 
wetteUjk kader, dat beoogt een zekere marktordening voor de bedrijfstak wegvervoer 
te bewerkstelligen. 

2. Belangrijke instrumenten voor marktordening 

Enkele malen is in de laatste decennia de principiële vraag aan de orde geweest o f 
wetteUjke instrumenten ten behoeve van marktordening in het wegvervoer inderdaad 
noodzakeUjk geacht moeten worden. Bij de totstandkoming van de Wet Autovervoer 
Goederen (WAG) in 1954 is daaraan uitgebreid aandacht besteed. [2] In een advies 
uit 1974 van de Adviescommissie Goederenvervoer ex art. 6 WAG is deze vraag 
wederom besproken [3] en ook rond het in mei 1981 aan de Tweede Kamer aange
boden wetsontwerp houdende wijziging van de WAG is aan deze materie aandacht 
besteed. 

De vraag o f overheidsbemoeüng nodig moet worden geacht, werd steeds beves
tigend beantwoord. Een breed samengestelde commissie, als de Adviescommissie 
Goederenvervoer, motiveerde dit als volgt: 'zij (de Adviescommissie Goederenver
voer, HdH) verwacht dat zonder overheidsbemoeiing het wegvervoer zich niet zal ont
wikkelen op een wijze die het algemeen belang vereist', of , anders gezegd: 'dat deze 
bemoeüng noodzakeUjk is om te voorkomen dat de bedrijfstak zich i n een met het al
gemeen belang strijdige richting zal ontwikkelen' . 

De Adviescommissie Goederenvervoer geeft tevens te kennen dat zij zich geheel 
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aansluit b i j het i n de Richtli jnen Goederenvervoer 11 A l en 11 A 2 gekozen doel van 
de overheidsbemoeiing, t .w . 'het verzekeren, acht gevende op de behoeften van de 
verladers en de belangen van de vervoerondernemingen van een u i t een algemeen 
maatschappelijk oogpunt verantwoord apparaat voor het vervoer van goederen, 
waarbij de ontplooiing van het particulier ini t iat ief zoveel mogelijk tot haar recht 
dient te komen' . [ 4 ] 

De achterliggende overwegingen voor een dergelijke uitspraak waren ook nu weer 
een aantal bijzondere aspecten geldend voor met name het wegvervoer. In het advies 
'Vervoer op de weg naar de toekomst' worden als zodanig vermeld: [4] 
— het gedecentraliseerd produceren van de vervoersprestatie; 
— de noodzakeUjk onverbrekeUjke band tussen de vervoersprestatie i n één richting 

en zijn tegendeel, tussen de heen- en terugvracht; 
— het ontbreken van een produktie-eenheid; 
— het gebrek aan evenwicht naar t i j d en plaats, behoudens in ui tzonderingsgevaüen; 
— de bijzondere structuur van de bedrijfstak welke immers bestaat ui t een groot 

aantal ondernemers met i n het algemeen bedrijven van kleine omvang; 
— het kunnen beschikken door de ondernemer over de nodige — op zich kostbare — 

bedrijfsmiddelen met behulp van een slechts gering eigen vermogen. 

Di t z i jn zo ongeveer de overwegingen, soms iets anders geformuleerd, waarop i n het 
algemeen de noodzaak van overheidsingrijpen in de wegvervoersmarkt werd geba
seerd. 

Vermeldenswaard is dat de Adviescommissie in haar advies van 1974 zegt in haar 
mening te worden gesterkt door 'de ervaring opgedaan i n de jaren 1925-1940', omdat 
'toen gebleken is dat het ontbreken van enige direct invloed van de overheid op het 
goederenvervoer met vrachtauto's leidt to t een he iüoze en moordende concurrentie'. 
[4] Deze argumentatie van de Adviescommissie l i j k t wat mager, met name omdat de 
bedrijfstak toen nog geheel in de pioniersfase verkeerde, te rwi j l tevens de depressie 
van de jaren dertig een belangrijke ro l speelde. Bovendien: de huidige situatie is een 
situatie met een overheidsinvloed en ó ó k een zeer scherpe concurrentie. 

Wagner het zich onlangs eveneens uit 'pro' een capaciteitsregime voor het weg
vervoer [ 5 ] , zij het toch wel enigszins genuanceerd. Hi j stelt m.n . dat h i j niet vol
doende grond o f steun heeft kunnen vinden voor de gedachte dat in dit stadium ons 
capaciteitsregime met zijn vergurmingstelsel gemist kan worden. Het is opmerkeUjk 
dat Wagner de zinsnede I n dit stadium' gebruikt. Even verder verduideUjkt hi j dat, 
als h i j stelt: 'Het gevolg zou (van het missen van een capaciteitsregime, HdH) aanvan
keli jk chaos z i j n , de eUminatie veroorzaken van vele, vooral kleine, nuttige onderne
mingen en van de werkgelegenheid die zij geven. We zouden kostenverhogingen zien 
en wellicht, althans voor zekere t i j d , het verminderen van vervoerst iexibiütei t ten 
koste van het algemene economische gebeuren'. [6] Ook hier wordt een zekere rela
tivering aangebracht door de woorden 'aanvankehjk' en 'althans voor zekere t i j d ' . 

Maar alvorens nader op het capaciteitsregime in te gaan, Ujkt het wenseUjk een meer 
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volledig beeld te geven van het 'wettel i jk ' instrumentarium ten dienste van markt
ordening. Als de belangrijkste instrumenten worden veelal de volgende instrumenten 
genoemd: 
— de toelating tot het beroep (3.1.); 
— het capaciteitsregime (3.2.) ; 
— de tariefregeling (3.3.) . 

Naast deze drie pijlers willen wi j nog melding maken van mogelijke regelingen met 
betrekking tot vervoervoorwaarden (en de vervoeradrninistratie) alsmede regelingen 
van supranationale aard met name EG-regelingen (3.4.). 

In hoeverre deze instrumenten geschikt zi jn om de in het voorgaande genoemde 
doelstelling van de marktordening te helpen bewerkstelligen en wat eventueel de 
belangrijkste beperkingen z i jn , wordt i n het navolgende aan de orde gesteld. 

3. De mogelijke effectiviteit van de marktordeningsinstrumenten 

Bij de beantwoording van de aan het slot van par. 2 gestelde vragen leggen we ons 
enige beperkingen op en volstaan met een globale beoordeling van de effectiviteits¬
mogelijkheden van de marktordeningsinstrumenten. Wij menen overigens dat dit voor 
ons doel voldoende is. 

3.1. De toelating tot het beroep 

Het gaat daarbij met name om het voldoen aan vakbekwaamheidseisen en eisen van 
kredietwaardigheid. De eisen van vakbekwaamheid vereisen i.h.a. een bepaalde studie, 
af te sluiten met een examen. Bij slagen heeft men dan een door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat erkend vakdiploma verworven. ( In bepaalde gevallen kan een 
ontheffing van de eis om het vakdiploma te halen door de minister worden verleend.) 
Een onderneming dient geleid te worden door iemand die 'vakbekwaam' is. 

Aan het belang van kennis wordt onzerzijds niet afgedaan. De effectiviteit van dit 
instrument 'an sich' is echter, geprojecteerd tegen de doelstelling van marktordening 
zoals weergegeven in par. 2, gering te achten. Het geeft een als minimaal aan te 
merken garantie dat een zekere kennis aanwezig is van datgene wat nodig is om een 
wegvervoerbedrijf te doen functioneren. In de bedrijfspraktijk is de vereiste kennis 
echter afhankelijk van bi jv. de grootte van de onderneming of van de deelmarkt 
waarin het bedrijf opereert. (Bovendien zijn in de prakt i jk formele oplossingen moge¬
l i j k . ) 

Dat men bi j het toetreden tot het beroep ook nog enkele jaren (een tweetal) 
bedrijfservaring eist, verandert aan de conclusie in beginsel niets. Deze conclusie is 
dat vakbekwaamheidseisen belangrijk z i jn , maar uit oogpunt van de met marktorde
ning beoogde doelstellingen niet als bijzonder effectief kunnen worden aangemerkt. 
Hetzelfde geldt ook voor kredietwaardigheidseisen. Het gaat hier om formele ver-
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eisten, met name b i j de start van een bedri jf . I n het algemeen is door een ondernemer 
betrekkelijk gemakkelijk te voldoen aan de eisen van kredietwaardigheid. Als markt
ordeningsinstrument dient de betekenis ervan — zeker i n de huidige vorm — derhalve 
slechts als beperkt te worden aangeslagen. 

3.2. Het capaciteitsregime 

Vergunningen worden i n ons land verleend en verlengd door een autonoom orgaan, 
de Commissie Vervoervergunningen ( C W ) , die een gedeelte van die vergunningverle
ning heeft gedelegeerd aan de rijksinspecteurs van het verkeer (per provincie). Het 
verlenen van een vergunning voor het grensoverschrijdend vervoer is gedelegeerd aan 
de Commissie Grensoverschrijdend Beroepsgoederenvervoer (CGB). 

De W A G van 1954 kende to t eind 1974 een zodanige hantering van het capaci
teitssysteem dat dit heeft geleid to t een voortdurende toeneming van het totaal 
vergunde laadvermogen, van ru im 100.000 t on in 1954 to t ca. 750.000 t o n in 1974. 
Een ondernemer die kon aantonen dat h i j over reële vervoerbehoefte beschikte, 
d.w.z. dat h i j behoefte had aan nieuw i n te zetten materieel en het inzetten zou kun
nen gebeuren op een rendabele wijze, verkreeg i n het algemeen het gevraagde extra 
vergund iaa 6: 'errnoge n. 

Eind 1974 is een maatregel in werking gesteld die het honoreren van aanvragen 
voor nieuw laadvermogen minder gemakkelijk maakte en medio 1975 is een zgn. 
tonnagestop ingevoerd. Beide maatregelen steunen op de WAG en het daaropaan-
sluitende Uitvoeringsbesluit (UAG) en de Richtlijnen Goederenvervoer. De algemene 
en absolute stop is later enigszins bijgesteld door enkele versoepelingsmaatregelen. 
Met deze tonnagestop is een plafond aangebracht met betrekking to t het totaal i n 
omloop zijnde vergunde laadvermogen. Door onderlinge verkoopmogelijkheden van 
vergund laadvermogen door ondernemingen, werd bovendien een herallocatie van 
laadvermogen gestimuleerd. 

Daarnaast bieden de wettelijke mogeUjkheden voor het overgrote deel van het 
wegvervoer (i.e. uitgezonderd het geregeld vervoer) slechts eenmaal per 10 jaar 
de mogeUjkheid o m vergund laadvermogen per onderneming niet meer te verlengen. 
Elke ondernemer moet n l . eenmaal in de 10 jaar een verzoek indienen om zi jn ver
gunning met het daarin aangegeven laadvermogen verlengd te krijgen. Bi j deze ver-
Ipnorinacnrrvr-pitiirp wnrrlt oetnptst r>n reë le Vfirvoerhehnefte Maar nok als aan dp 

criteria voor verlenging van vergund laadvermogen niet wordt voldaan, dan kan dit 
niet leiden to t mtrekking van de vergunning 'de dag daarop'. 

Het zal nauweUjks betoog behoeven dat dit u i t verschillende motieven ook onge
wenst is. Het belang van de verlader, sociale overwegingen e.a. spelen daarbij een ro l . 
Bi j niet-verlenging van het vergunde laadvermogen voor de 'normale' t e rmi jn van 10 
jaar wordt i n de prakt i jk dan meestal verlengd voor de termijn van twee jaren. Levert 
toetsing dan nog geen positief resultaat op, i n die zin dat een vergunning voor 10 jaar 
kan worden verleend, dan vindt in het algemeen nog eenmaal een verlenging plaats 
voor twee jaar. Indien de ondernemer ook dan geen reële vervoerbehoefte kan aanto-
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nen, dan zal in het algemeen gesproken de aanloop genomen worden door de ver
gunningverlenende instanties om to t niet-verlenging van de vergunning te komen. 
Overigens staan de ondernemer dan nog juridische middelen ten dienste die een op
schortende werking hebben m.b.t . het uit de markt nemen van laadvermogen. 

Het zal duidelijk z i jn dat de huidige wetgeving niet een eenvoudige mogelijkheid 
biedt om het vergund laadvermogen aan te passen aan de behoefte op grond van de 
gang van zaken in de economie. I n een expanderende economie zullen de problemen 
niet zo groot z i jn , maar met name bi j een stagnerend o f een dalend niveau van econo
mische activiteiten kan moei l i jk een adequate reactie in het kader van het capaciteits
beleid worden bewerkstelligd. Immers, het bezien o f vergund laadvermogen wordt 
verlengd, vindt per onderneming eens in de 10 jaar plaats. Een negatieve conclusie 
door het vergunningverlenend gezag leidt, zoals we zagen, dan nog tot een procedure 
die, algemeen gesproken, vanaf dat moment toch nog zeker zo'n v i j f j a a r kan duren, 
vooropgesteld dat het negatieve beeld in de betrokken onderneming voortduurt . 

Zoals gezegd nopen een aantal op zich respectabele overwegingen ertoe dat niet snel 
een contractie van vergund laadvermogen kan worden bewerkstelligd. Duidelijke illus
traties van de machteloosheid van het capaciteitsregime om de in de markt aanwezige 
capaciteit aan te passen aan de stand van de economische activiteit z i jn verkregen in 
de jaren vanaf 1975/76. De economische activiteit i n Nederland stagneerde en daalde 
zelfs. Slechts een generieke maatregel van de overheid, t .w. de tonnagestop, kon 
effectief worden. Het officiële vergunde laadvermogen nam niet meer toe in totaal en 
bleef op ca. 750.000 t on gehandhaafd. De individuele vergunningverlening bi j onder
nemingen leverde, macro gezien, nauwelijks effect op. 

Het instellen van de zgn. tonnagestop medio 1975 grendelde weÜswaar het plafond 
van het totaal vergunde laadvermogen naar boven toe af en leidde via onderlinge ver
koop tot een zekere herallocatie van het in gebruik zijnde laadvermogen, maar leidde 
ook to t ongewenste effecten. Zo zal een tonnagestop bi j het beroepsgoederenvervoer 
over de weg bijv. een verschuiving naar eigen vervoer kunnen bevorderen om niet 
economische redenen, het rijden zonder vergunning kan erdoor worden bevorderd, 
het zgn. zwartrijden. Bovendien is de situatie in de verschillende deelmarkten in het 
wegvervoer veelal zo verschillend dat een maatregel die voor de gehele bedrijfstak 
geldt voor sommige deelmarkten absoluut niet als wenseüjk is aan te merken. Via 
koop en verkoop kan weliswaar een zekere herverdeling van vergund laadvermogen 
bewerkstelligd worden, waardoor laadvermogen van minder naar meer renderende 
deelmarkten kan worden geleid. Maar de ratio dat ondernemers binnen nog wel rede
l i j k renderende deelmarkten 'opeens', als gevolg van de soms hoge aanschafprijzen 
van het verhandelde laadvermogen, met hogere kosten worden geconfronteerd, l i j k t 
moeili jk te vinden. 

Bovendien zijn er deelmarkten die door de algemene afgrendeling geconfronteerd 
worden met het negatieve effect van vervoerafvloeiing, b i jv . , zoals reeds vermeld, naar 
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eigen vervoer o f als het internationaal vervoer betreft , naar buitenlandse onderne
mers. Als gevolg hiervan zi jn al t i jd diverse aanpassingen — zgn. versoepelingen — van 
de algemene en absolute tonnagestop noodzakeUjk. Dergelijke versoepelingen bl i jken 
moei l i jk to t stand te komen in de prakt i jk , omdat het vergunningverlenend gezag 
moet voorkomen dat met de versoepelingen verder wordt gegaan dan strikt noodza
keUjk is voor de beoogde knelpunten. 

Samenvattend kan worden gesteld dat met het bestaande regime van capaciteitsbe-
heersing geen al te grote problemen te verwachten zi jn b i j een expanderende econo
mie . De hoeveelheid vergund laadvermogen kan worden uitgebreid i n zekere relatie 
met de expanderende economische activiteit. De vraag kan worden gesteld maar niet 
beantwoord, hoe zonder een gedetailleerd capaciteitsbeheer de expansie van de 
sector wegvervoer zou z i jn verlopen. Bij een stagnerende o f dalende economie is er 
slechts, macro gezien, iets te verwachten van generieke maatregelen, zoals een al o f 
niet absolute tonnagestop. Maar dat voorkomt maximaal slechts verdere uitbreiding 
van het totale vergunde laadvermogen. Het kan, indien koop en verkoop van vergund 
laadvermogen is toegestaan, tevens een zekere herallocatie van vergund laadvermogen 
bevorderen, maar het heeft als niet bedoeld maar noodzakeUjk neveneffect ook een 
aantal nadelen voor bepaalde deelmarkten en individuele bedrijven. 

Bi j een daling van de economische activiteiten is een dergeUjke maatregel met b i j 
machte een aanpassing in neerwaartse richting te doen bewerkstelhgen van het ver
gund laadvermogen. Ook dit laatste is recenteUjk du ideü jk gebleken. Toen het ver-
voervolume, met name in het binnenlands vervoer afnam, waren het de onderne
mersorganisaties in het beroepsvervoer die moesten oproepen to t vr i jwi l l ig stilzetten 
van materieel b i j hun leden. 

Ten ti jde van het schrijven van deze bijdrage is een wetsontwerp door de Staatssecre
taris van Verkeer en Waterstaat ingediend b i j de Tweede Kamer, houdende wijziging 
van de WAG. Hoewel op dit moment niet vaststaat o f dit ontwerp ooit wet wordt , 
wil len w i j er hier iets van zeggen. 

I n het onderhavige ontwerp wordt met name het capaciteitsbeheer veranderd. Via 
meer frequente toetsing van de vergunninghouders — de staatssecretaris denkt aan 
eens per twee jaar — wordt mede beoogd een sneller ingrijpen door het vergunning-

mische activiteit. Zonder diep op het nieuw voorgestelde systeem in te gaan, leert 
bestudering van het voorUggend ontwerp dat het u i t de markt nemen van vergund 
laadvermogen toch al t i jd een aantal jaren, maximaal v i j f o f zes jaar misschien, vereist. 
Enerzijds is u i t het ontwerp af te leiden de wens meer adequaat te kunnen ingrijpen, 
anderzijds is er ook de erkenning uit af te leiden dat bijstelUng in benedenwaartse 
richting niet zonder meer en op korte te rmi jn , dus marktvolgend, mogeUjk is. 

Een extra compUcatie voor een stringent gedetailleerd, toekomstig capaciteits
beheer is de groei en de diversificatie van de transportbedrijven. Het kan een uiting 
z i jn van gezond bedrijfsbeleid om de basis van een onderneming te verstevigen door 
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meer activiteiten te (gaan) exploiteren. Als dit gebeurt, moet dan bi j het bepalen van 
reële vervoerbehoefte het stukje wegvervoer eruit worden gelicht? Is het redelijk om 
als het bedrijf in z'n totaliteit een rendabel en gezond geheel is de vergunningen voor 
het stukje wegvervoer eventueel niet te verlengen? En aan de hand van welke cijfers 
wordt dit bepaald? Deze en dergeüjke vragen nemen qua importantie toe naarmate 
de bedrijfstak en met name de daarvan deeluitmakende bedrijven groeien, diversi
fiëren en verder van de pioniersfase afkomen. 

3.3. De tariefregeling 

Voor het binnenlands beroepsgoederenvervoer bestaat een zgn. maximumtarief. Een 
tariefplafond dus waaronder de prijsvorming dient plaats te vinden. Er is een geringe 
differentiatie, met name zi jn er voor geregeld en ongeregeld vervoer afzonderlijke 
tarieven. Het zal duidelijk zi jn dat m.n . voor het totaal van deelmarkten i n het onge
regeld vervoer, misschien 90% van het binnenlands wegvervoer, één maximumtarief 
niet veel meer kan zi jn dan een indicatief tarief. Z i j n de ministeries van Verkeer en 
Waterstaat en Economische Zaken akkoord met tariefswijziging (verhoging) op basis 
van veranderde kosten, dan heeft de vervoerondernemer een duidelijke aanwijzing dat 
zi jn individuele prijzen, overeengekomen met zi jn verladers, wellicht bijstelling ver
dienen. Hoewel oorspronkelijk gemotiveerd vanuit de bescherming van de verlader is 
het maximumtarief zoals gezegd vooral door het indicatieve karakter van belang voor 
de vervoerondernemer, zeker als het vervoerbedrijf gering in omvang is, vergele
ken met het verladende bedrijf . Een officiële tariefwijziging kan als objectief gegeven 
ondersteuning bieden bij de individuele prijsonderhandelingen. 

Voor het grensoverschrijdend vervoer zi jn van belang een aantal zgn. bilaterale tarie
ven tussen twee EG-lidstaten, bi jv . het NDWT (Nederlands-Duits Wegvervoer Tarief) 
e.a. Di t zi jn in principe margetarieven met een onder- en bovengrens. De Europese 
Commissie streeft ernaar deze margetarieven te vervangen door referentietarieven, 
hoewel in de prakt i jk de margetarieven al als zodanig functioneren. Vandaar het 
belang van regelmatige aanpassingen van dergelijke tarieven aan gewijzigde kosten. 
Overigens laat dit laatste in de prakt i jk veel te wensen over. Complicerende factoren 
daarbij zijn o.a. de benodigde t i j d i .v.m. internationaal overleg, verschillende uitgangs
punten die ten grondslag Üggen aan de vervoerpolitiek van de verschillende lidstaten 
e.d. 

Als men de beperkingen in ogenschouw neemt die inherent z i jn aan het begrip 
indicatief, dan ü jk t het aanvaardbaar te stellen dat het tariefregime is aan te merken 
als een globaal instrument passend in de doelstelling van marktordening als door ons 
in par. 2 aangegeven. 

De roep om het tariefinstrument minder globaal te doen zijn in het kader van de 
marktordening wordt nogal eens vernomen. Met name vraagt men dan vanuit de 
sector van de vervoerondernemers om een zgn. minimumtarief o f een bodemtarief. 
Door het grote aantal deelmarkten in het wegvervoer en de vele speciale vervoeren 
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zou dit neerkomen op een groot aantal noodzakelijke tariefmmima. Het is zeer de 
vraag o f dit operationeel zou kunnen worden, vooral i n verband met de noodzaak om 
alert op kostenverhogingen te reageren. Bovendien zou het, w i l het enigszins effectief 
z i jn , een noodzaak t o t overigens nauwelijks te realiseren controle meebrengen. 

Overigens l i j k t het aannemelijk dat vele verladers, maar ook veel vervoeronderne-
mers niet geholpen zouden worden met een dergelijke verbijzondering van het tarief
instrument, o.a. omdat een bodemtarief zal tenderen de marktprijs te worden, t e rwi j l 
er i n veel individuele situaties om alleszins respectabele redenen van dergelijke 
minima naar boven moet worden afgeweken. 

3.4. Vervoervoorwaarden en (supranationale) regelingen 

Het is denkbaar dat door middel van door de overheid i n te stellen vervoervoorwaar
den, waaronder ook worden verstaan voorwaarden ten aanzien van de administratie, 
een goede gang van zaken op de vervoermarkt wordt bevorderd. I n het door ons ge
hanteerde, in par. 2 weergegeven uitgangspunt van marktordening, passen regelingen 
aan de bedrijfstak opgelegd door de overheid. De belangrijkste regelingen te dien 
aanzien z i jn regelingen met betrekking to t de veiligheid, met name de vereiste perio
dieke keuringen van het materieel. Ook zijn er regelingen niet betrekking tot de r i j 
en rustti jden. I n dit kader kan ook worden gewezen op het administratievoorschrift, 
dat aangeeft op welke wijze een wegvervoerder z i jn administratie moet inrichten. I n 
dit kader passen ook voorschriften m.b.t . het gebruik van een goedgekeurd model 
vervoeradres. 

Wat de supranationale regelingen betreft , gaat het voornamelijk om EG-regelingen. 
Deze beperken zich vnl . t o t grensoverschrijdend vervoer. Voor Nederlandse weg
vervoerbedrijven z i jn vooral van belang regelingen m.b.t . de tarieven tussen de lidsta
ten. Deze kwamen in dit artikel reeds aan de orde onder het hoo fd tariefinstrument. 
Verder is voor Nederlandse wegvervoerbedrijven van belang de regeling waarbij het 
vervoer van een aantal goederen is vrijgesteld van vergunningen (o f van contigen-
tering). Het gaat daarbij overigens om een zeer beperkt aantal goederen en om een 
uiterst gering vervoervolume, 

Tenslotte is i n het kader van de EG-regelingen vermeldenswaard de regeling van de 
communautaire vergunningen, d.w.z. vergunningen geldig voor vervoer tussen alle 
EG-lidstaten. Het gaat daarbij ook om een zeer beperkt aantal vergunningen. Mis
schien met uitzondering van de tarieven hebben de hiervoorvermelde EG-regelingen 
vooralsnog een zeer beperkte omvang en daarom ook een beperkte betekenis als 
instrument van trarvoerpolitiek. 
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4. Evaluatie 

In het voorgaande hebben we die instrumenten de revue laten passeren waarvan de 
overheid zich bedient bi j haar streven om een zekere marktordening to t stand te 
brengen in de wegvervoermarkt. De overheid beoogt daarmede, zoals in het voor
gaande reeds gesteld, te voorkomen dat de bedrijfstak zich ontwikkelt i n een richting 
die strijdig is met het algemeen belang. Als de verschillende instrumenten wat betreft 
hun effectiviteit worden getoetst, dan moet worden geconcludeerd dat regelingen 
met betrekking to t vakbekwaamheid en kredietwaardigheid, de tariefregeling, als
mede de andere regelingen i n het kader van vervoervoorwaarden en de EG slechts als 
globale regelingen zi jn aan te merken. Dezelfde regelingen gelden voor alle bedrijven, 
zij worden niet verbijzonderd per bedrijf . Als zodanig zijn zij zeker effectief. Een 
ontwilckeüng in strijd met het algemeen belang en de daarbij te onderkennen groepen 
belanghebbenden - w.o. verladers, werknemers, de consument - is i n het algemeen 
met deze combinatie van globale maatregelen voorkomen. 

Het capaciteitsbeheer als markt ordeningsinstrument verdient echter nog nadere aan
dacht. Aan dit instrument is een globale macro-component te onderkennen — met 
name maatregelen in de sfeer van een algemene tonnagebeperking o f tonnagestop — 
maar ook een individuele component in de vorm van periodieke vaststelling van de 
reële vervoerbehoefte per bedri j f om te besluiten over verlenen en verlengen van 
vergund laadvermogen per onderneming. Wij hebben in het voorgaande geconsta
teerd dat een zekere effectiviteit aan de globale component — met alle bezwaren 
die daaraan verbonden z i jn - niet kan worden ontzegd. Met betrekking to t de com
ponent individuele vergunnmgverlening moeten, als het over de effectiviteit gaat, 
grotere reserves in acht worden genomen. Een t i jd ig inspelen op de algemeen eco
nomische situatie zowel als op de situatie in de bedrijfstak met behulp van indivi
duele vergunnmgveilening, is zeker i n t i jden van dalende economische activiteit, 
nauwelijks mogelijk. 

Of een gedetailleerd systeem van individuele vergunningverlening in t i jden van eco
nomische opleving noodzakelijk moet worden geacht is moeili jk aan te tonen. I n de 
prakt i jk was men in het algemeen met het systeem zoals dat is verankerd i n de WAG 
van 1954 niet ontevreden, maar er was in die periode steeds sprake van een toene
ming van de vraag naar vervoer en daarom van het vergund laadvermogen. De al 
eerder gememoreerde opvatting van de Adviescommissie over de periode 1925-1940, 
toen er geen dergelijk capaciteitsbeheer was, l i j k t wat mager voor een goede afweging. 
De bedrijfstak verkeerde nog geheel in de pioniersfase. 

Maar ook de Adviescommissie sprak zich in 1974 met betrekking to t de invloed 
van de overheid op het goederenvervoer slechts ui t voor maximaal 10 jaar. [7] En 
ook elders ir voorzichtigheid op te merken in de uitspraken over de noodzaak van een 
gedetailleerd individueel capaciteitsbeheer op basis van wettelijke regelingen door 
vergunningverlenende organen, zoals bi jv. Wagner in zijn recente rapportage. Het
zelfde geldt voor de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat die m.b.t. het con-
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cept-wetsontwerp houdende wijziging van de WAG vermeldt, dat met de voorgestelde 
wijzigingen i n de individuele vergunningverlening wordt beoogd de inbreng van het 
bedrijfsleven te vergroten. Het Ujkt nutt ig in dat licht het betrokken wetsontwerp 
nog eens nauwkeurig op zi jn merites te beoordelen. Als vergunningverlening verbij
zonderd per onderneming al past in de pioniersfase van de bedrijfstak, dan zou nu 
zo langzamerhand de t i j d kunnen aanbreken dat wat betreft het overheidsinstrumen-
tar ium ten behoeve van de marktordening bewust kan gaan worden gestreefd naar 
beperking to t globale regelingen. 

I n het kader van marktordening dienen globale overheidsinstrumenten noodzakelijk 
te worden aangevuld met spelregels die door het bedrijfsleven, werkgevers/werkne
mers, i n de markt worden gelegd en primair door het bedrijfsleven i n stand dienen te 
worden gehouden. 0 . i . verdient in het bijzonder de laatste categorie maatregelen een 
ruimere plaats in een toekomstig beleid dat een zekere marlrtordening beoogt te be
vorderen. Daarin past ook dat in plaats van een geïndividualiseerde vergunningverle
ning op basis van wettelijke regelingen er meer ruimte dient te ontstaan voor een 
door de bedrijven zelf te plegen capaciteitsbeheer, een bedrijfsintern capaciteitsbeleid 
dus. Wellicht is het i n de huidige ontwikkelingsfase van de bedrijfstak vooralsnog i n 
een enkel geval dan toch nog wel gewenst belangrijke overeengekomen spelregels 
door de bedrijfsgenoten een wettelijke bescherming te geven, zoals dat bi jv . is 
gebeurd i n het kader van de CAO-naleving, waarvoor i n de W A G artikelen z i jn 
opgenomen die sancties in het kader van de verguriningverlening mogelijk maken bij 
overtreding van deze spelregels. 

Noten 

[1] Zie Wegvervoer in cijfers, editie 1980, uitgave van NOB Wegtransport, Rijswijk, 1981, blz. 
4 en 5. 

[2] Zie Wet Autovervoer Goederen, editie Schuurmans en Joidens, 3e druk, blz. 37 e.v., alsmede 
blz. 52 e.v. 

[3] Zie Adviescommissie Goederenvervoer, Vervoer op de weg naar de toekomst, 's-Gravenhage 
1974, blz. 2 e.v. 

[4] Zie [3] blz. 6 e.v. 
[5] Zie Wagner over Wegvervoer, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 's-Gravenhage 1980. 
[6] Zie [5] blz. 10 
[7] Zie [3] blz. 8 
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O P E N B A A R V E R V O E R I N H E T R I J K V A N D E E C O N O M I E 

door 
Dr. F. van Dam 

I n deze bijdrage zijn enkele overpeinzingen neergelegd over de rol van de economie 
in de prakti jk van het openbaar vervoer in Nederland. Di t is een sector waarin 
gedurende de afgelopen twee decennia de nodige (en onnodige?) veranderingen zi jn 
opgetreden. De overpeinzingen betreffen daarbij zowel de infrastructuur (par. 1), als 
de exploitatie (par. 2) . Beide leiden to t een bezinning op de allocatie van de (schaar
se) middelen (par. 3) . 

1. Infrastructuur 

Twintig jaar geleden bevond het openbaar vervoer zich nog in de zwarte cijfers, 
hoewel symptomen van enige verkleuring toen al zichtbaar waren. Het besef dat 
afweging van alleen de op de exploitatierekening verschijnende kosten en baten een 
onvolledig beeld gaf, was er al. Maar hoe je de kosten en baten in hun totaliteit zou 
moeten afwegen, wist nog niemand. 

Opmerkelijk is dat men zich daar ten aanzien van infrastructuurprojecten veel 
meer in heeft verdiept dan ten aanzien van de lopende exploitatiekosten. Althans 
voor zover het de economische aspecten betreft . Aan bi jv . de beslissing tot aanleg van 
de Schiphollijn en de spoorlijn naar Almere en Lelystad heeft een vergaande analyse 
van maatschappelijke kosten en baten ten grondslag gelegen. [1] 

Over de waardering van de buiten de bedrijfsexploitatierekening vallende baten en 
kosten werden in dit soort berekeningen uitvoerige theor ieën opgezet, waarbij bi jv. 
de waardering van reistijden dikwijls veel gewicht in de schaal legde. Voor leken 
waren dergelijke berekeningen moeil i jk toegankeHjk, maar in het algemeen was men 
er zeer van onder de indruk. Laat ons hopen dat de economen die een en ander 
becijferden, straks in staat en bereid zullen zijn veelvuldig per trein over de nieuwe 
lijnen te reizen, opdat de berekende baten ook inderdaad worden gerealiseerd. 

Dat laatste is overigens nog niet zo eenvoudig. De kosten-baten-analyse die aan de 
bouw van de Schiphollijn ten grondslag heeft gelegen, bevatte kennelijk geen variabe
le om de maatschappelijke ontwikkelingen te simuleren die ertoe hebben geleid dat 
er géén station bij het Rijksmuseum in Amsterdam kwam, maar wel stations in 
Hoofddorp en Nieuw-Vennep, en dat bovendien de deels parallel aan de spoorlijn 
rijdende busdienst Amsterdam-Den Haag (voorlopig?) nog b l i j f t rijden. 

Een van de andere beperkingen van deze berekeningen als basis voor beslissingen 
is, dat de baten die voortkomen ui t b i jv . t i jdwinsten niet i n de kas van — in ons voor
beeld - de N . V . Nederlandse Spoorwegen vloeien. Dat betekent dat de gemeenschap 
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die baten aan de N.S. moet vergoeden. De gemeenschap heeft echter evenmin als de 
N.S. instrumenten om die baten te incasseren bi j degenen die van die t i jdwinsten 
profi teren. 

Hier is sprake van een onoplosbaar allocatieprobleem, waardoor alleen een 
algemene subsidie als mogelijkheid resteert om de niet i n de bedrijfsresultaten to t 
uiting komende baten aan de exploitant ten goede te 'laten komen.Iedere controle of 
die algemene subsidie gelijk is aan, dan wel groter o f kleiner is dan die baten, ont
breekt overigens. Het mogelijk 'consumer's surplus' van de gebruiker wordt niet 
'afgeroomd', maar door de gehele gemeenschap betaald. Het sommeren van baten ui t 
de verkoop van kaartjes en u i t t i jdwinsten is, ondanks dat beide in de kosten-baten-
analyse in guldens worden uitgedrukt, i n zekere zin het optellen van appels en peren. 

Als we nagaan hoe de berekeningen thans verlopen, dan b l i jk t er toch wel wat te z i jn 
veranderd. De informatie is nog steeds moeil i jk toegankelijk voor niet-deskundigen, 
evenals overigens de natuurgebieden waar nieuwe infrastructuurprojecten niets ver
moedend doorheen bl i jken te z i jn getraceerd, het jargon is echter niet meer alleen 
dat van economen maar ook, en soms vooral, dat van natuurliefhebbers. Een verbe
tering is dat men niet meer krampachtig probeert alles i n geld ui t te drukken. 

I n de natuur is dikwijls sprake van een pendelbeweging: de op geld gewaardeerde 
reistijden waren het ene uiterste, de grauwe ganzen naar onze mening het andere; 
in elk geval hebben wi j eruit kunnen leren dat deze fauna onbetaalbaar is. De weging 
van ongelijksoortige grootheden is welhaast per definitie arbitrair en verandert ook 
i n de t i j d . Welke aspecten meer en welke minder gewicht kri jgen, is afhankelijk van 
de 'gangbare' mening, van het 'klimaat ' . 

2. Exploitatie 

I n hoeverre l i jken thans bedrijfseconomische overwegingen mede een ro l te spelen 
bij de allocatie van de middelen naar en binnen het openbaar vervoer? De f 2V2 m l d . 
aan collectieve middelen die er jaarlijks aan worden besteed maken deze vraag van 
meer dan academische betekenis. Het betreft i n theorie twee allocatieproblemen: 
naar en binnen het openbaar vervoer. I n de prakt i jk treedt echter een vermenging 
op en is de scheiding versluierd. 

Omdat het openbaar vervoer een heterogene bedrijfstak is, beperken wi j ons to t 
de drie grootste steden. Daar zi jn de ontwikkelingen het meest geprononceerd 
geweest, onder andere resulterend i n een tekort van circa f 700 m i n . per jaar en een 
kostendekking u i t tariefopbrengsten van circa 25%. Circa 75% van de kosten van een 
rit worden dus ui t de collectieve middelen betaald. 

De kosten die de gemeenschap zich voor het openbaar vervoer moet getroosten is 
i n grove trekken a fhankeü jk van drie elementen, namelijk 
— de prijs van het kaartje, het tarief; 
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— de omvang en de effectiviteit van het aanbod, het voorzieningenniveau; 
— de produktiekosten per aanbod-eenheid, de efficiency. 

Welke rol bli jken bedrijfseconomische overwegingen per element te spelen? 

De prijs van het kaartje wordt sedert enkele jaren bepaald door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat. Behalve dat ook (of: juis t) voor overheidstarieven de regels 
gelden van het prijsbeleid zoals dat door de Minister van Economische Zaken vorm 
wordt gegeven, wordt het doen en laten van de Minister van Verkeer en Waterstaat op 
dit punt nauwlettend beoordeeld door de Tweede Kamer. 

De prakt i jk van het afgelopen decennium is dat de tarieven ongeveer gelijk op zijn 
gegaan met de kosten van levensonderhoud. Omdat de kosten van het openbare stads
vervoer veel sterker z i jn gestegen, heeft gedurende deze periode het dekkingsper
centage onder onweerstaanbare druk gestaan. 

In de overeenkomst waarbij het R i jk de openbaar-vervoertekorten van de grote 
gemeenten overnam, is vastgelegd dat in principe de tarieven de kosten van levens
onderhoud zullen volgen.[2] Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is dit frappant. 
Bedrijfseconomische criteria worden immers niet in de overeenkomst genoemd. Ui t 
de debatten in de Tweede Kamer ter gelegenheid van de jaarlijkse tariefsverhogingen 
van het openbaar vervoer b l i jk t to t dusver evenmin dat bij vaststelling van het tarief 
het dekkingspercentage, de functie van het tarief als bijdrage in de kosten door de 
gebruiker, voor de Kamer een grote rol speelt. 

Ui t de omstandigheid dat a. de ontwikkeling van de tarieven inhoudelijk bi j over
eenkomst is vastgelegd en b. daarbij formeel geen enkel verband tussen tariefop
brengsten en kosten wordt gelegd, b l i jk t dat de bedrijfseconomische betekenis van 
de tariefopbrengsten sterk ondergeschikt is gemaakt aan andere elementen. 

De omvang van het aanbod, het voorzieningenniveau, was het tweede element dat 
bepalend is voor de kosten die de gemeenschap voor het openbaar vervoer moet 
opbrengen. Di t element is moeilijker kwantificeerbaar dan het tarief. Gereden 
wagenkilometers, o f beter plaatskilometers, kunnen nog het best als maatstaf voor 
de produktie dienen, maar toch is dit een maatstaf die niet alles zegt. Enige voorzich
tigheid is dus geboden. 

I n het algemeen is het aanbod gedurende de jaren v i j f t i g en zestig afgenomen en 
gedurende de jaren zeventig toegenomen. De vraag, het vervoer dus, heeft zich globaal 
gesproken in dezelfde richting ontwikkeld, zij het dat de teruggang van het vervoer 
in de jaren v i j f t i g en zestig sterker was dan die van het aanbod, terwi j l i n de jaren 
zeventig het vervoer langzamer dan het aanbod is toegenomen. Dat heeft dus geleid 
tot een daling van de bezettingsgraad. Men kan dat ook een steeds mindere effectivi
teit van het aanbod noemen. 

Welke elementen in de prakt i jk de omvang van het aanbod bepalen, is niet zo 
eenvoudig aan te geven. Ui t het bovenstaande zou men kunnen afleiden dat kennelijk 
niet het gebruik van de geboden diensten maatgevend is geweest! Zo simpel ligt het 
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echter niet, want allerlei voor het openbaar vervoer exogene omstandigheden hebben 
die geringere effectiviteit van het aanbod mede i n de hand gewerkt. Om er ée'n te 
noemen: de afnemende bevolkingsdichtheid i n de grote steden, waardoor openbaar 
vervoer — dat het bi j uitstek van grote vervoerstromen moet hebben — meer leegloop 
kr i jg t , kan vaak moei l i jk volledig door aanpassing van het aanbod worden opgevan
gen. Nochtans is duidelijk dat i n Nederland handhaving van het aanbod ondanks 
teruglopende vraag een belangrijk uitgangspunt is geweest, dit b i jv . i n tegenstelÜng 
to t de ontwikkel ing i n de Verenigde Staten. 

Welke criteria worden aangelegd voor bepaling van de omvang van het aanbod is 
niet doorzichtig hoewel thans naar een normeringssysteem wordt gezocht. Geconsta
teerd kan alleen worden dat, althans gedurende het laatste decennium, de snel ver
slechterende financiële bedrijfsresultaten niet hebben geleid t o t een krachtig en 
succesvol streven naar een zodanige aanpassing van het aanbod aan de vraag dat de 
bezettingsgraad verbetert. Wat dat betref t , t rekt het de aandacht dat de beladings
graad van de K L M ieder kwartaal niet alleen wordt gepubliceerd maar ook ruime 
aandacht k r i jg t , t e rwi j l die van t ram, bus en metro verborgen b l i j f t . 

De conclusie lu id t dat de omvang van het aanbod slechts een vage relatie heeft met 
de vraag; de relatie bestaat wel , maar de mate waarin is onduideli jk. Het meest frap
pante — en veelzeggende — is misschien wel dat deze relatie naar buiten zo weinig 
aandacht k r i jg t . 

Het derde element dat bepalend is voor de kosten die de gemeenschap voor het open
baar vervoer moet opbrengen, z i jn de produktiekosten per aanbod-eenheid, de 
efficiency van de produktie. 

Beoordelen van de efficiency van vervoerbedrijven van de grote steden is zonder 
een diepgaand onderzoek en zeker in dit opstel niet mogelijk. En dan nog zou onge
twi j f e ld b l i jken , net als bi j fabrieken en winkels het geval is, dat het een het beter 
doet dan het ander. I n het kader van dit opstel kunnen we echter wel bezien o f de 
omstandigheden waarin de bedrijven functioneren een hoge graad van efficiency i n 
de hand werken. 

Bi j het stedelijk openbaar vervoer i n Nederland z i jn drie machten betrokken: de 
directie van het vervoerbedrijf, het gemeentebestuur en de Minister van Verkeer en 
Waterstaat. 

Het gemeentebestuur, i n casu de secretarie-afdeling van het stadhuis, wethouder, 
raadscommissie en gemeenteraad, bepalen het vervoerbeleid in grote l i jnen. Krachtens 
een overeenkomst wordt de rekening van het openbaar vervoer bi j de Minister van 
Verkeer en Waterstaat gepresenteerd.[3] Een bijzonderheid is nog dat die rekening 
daar gepresenteerd moet worden. Dat w i l zeggen dat de gemeente niet iets voor eigen 
rekening mag nemen waarvoor de Minister geen toestemming heeft gegeven. Er is 
dus sprake van een gecompliceerde driehoeksverhouding die er onder andere in resul
teert dat de bedrijfsdirectie wordt gestuurd door de eigen organisatie, het gemeente
bestuur en de Minister. Op zich is dit al een situatie die afleidt van het commerciële 
bedrijfsdoel: het zo doelmatig mogelijk produceren van vervoerdiensten. 
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Een dergelijke overeenkomst kan er gemakkelijk toe leiden dat het gemeentebe
stuur zijn wensen ten aanzien van het openbaar vervoer met grote vrijmoedigheid 
presenteert. I n ieder geval ligt het niet zo voor de hand dat in deze situatie een 
klimaat ontstaat waarin bedrijfseconomische overwegingen goed to t hun recht ko
men. 

3. Allocatie van de middelen 

We hebben nu de drie elementen de revue laten passeren die de overheidsbijdrage aan 
het openbaar vervoer bepalen. Bij vaststelling van het tarief b ü j k t de mate waarin de 
reiziger bijdraagt aan de kosten van zi jn verplaatsing op dit moment nog steeds 
nauwelijks een overweging te vormen. 

Bij vaststelling van de produktie-omvang speelt de bezettingsgraad wel een r o l , 
maar welke rol is onduideli jk. I n ieder geval is het geen criterium voor beoordeling 
van de produktie-omvang dat erg leeft. Ten aanzien van de efficiency b l i j k t dat de 
omstandigheden waarin de stedelijke vervoerbedrijven hun bedri j f uitoefenen niet 
optimaal z i jn voor een bedrijfsvoering waarin bedrijfseconomische overwegingen goed 
to t hun recht komen. 

De conclusie luidt dus dat in de besluitvorming over de allocatie van middelen ten 
behoeve van het — althans stedelijk — openbaar vervoer bedrijfseconomische over
wegingen o f economische overwegingen in het algemeen een zeer ondergeschikte ro l 
spelen. In het begin van dit opstel plaatsten wi j enige kanttekeningen bi j een tendens 
to t al te eenzijdige economische benadering van openbaar vervoerrnfrastructuurpro-
jecten. Ten aanzien van de exploitatie b l i jk t dus geen enkele aanleiding to t deze zorg. 

Indien men zich i n de oorzaak van deze, voor een econoom toch wel wat onbevredi
gende situatie verdiept, kunnen allerlei feiten en feitjes worden aangewezen die mede 
tot de geschetste situatie hebben geleid. Het gevaar is echter groot daarbij i n allerlei 
details te vervallen die wel u i t de algemene achterliggende problematiek voortvloeien 
maar die die problematiek niet duidelijk identificeren. 

Wij noemen hier daarom slechts één aspect van die achterliggende problematiek. 
Het loslaten van bedrijfseconomische rentabiliteit als sturend element voor de 

allocatie van middelen en het daarvoor in de plaats introduceren van het maatschap
pelijke rendement, introduceert een bijna onbeperkt aantal, moeil i jk kwantificeer
bare elementen. Daardoor is aan de produktie van goederen o f diensten met een 
vooral maatschappelijk rendement een veel moeilijker allocatieprobleem verbonden 
dan aan de fabricage van bijvoorbeeld tandenborstels. Niet alleen z i jn de indicato
ren voor de tandenborstelfabrikant veel duidelijker, ze zi jn bovendien weinig 
tolerant. De laatste t i j d illustreert de inhoud van de dagbladen dit helaas maar al te 
duidelijk. 

Voor de fabrikant van produkten met een vooral maa t schappeü jk rendement ligt 
dit alles in onze maatschappij heel wat soepeler. Z i j n economische indicatoren 
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kunnen alleen langs wetenschappelijke weg operationeel worden gemaakt en zolang 
dat niet is gebeurd, geschiedt de allocatie van middelen op andere gronden. Op welke 
gronden is echter niet zonder meer duidelijk. 

Aan het begin van dit opstel hebben wi j gesteld dat i n het verleden investeringspro
jecten beter onderbouwd waren dan 'lopende zaken'. Ook thans b l i j k t dat voor 
belangrijke investeringsprojecten nog te gelden. De technieken om rentabiliteit en 
nut van investeringen i n infrastructuur te berekenen, z i jn de afgelopen decennia 
duidelijk verder ontwikkeld . Daarbij komt de veelzijdigheid van de problematiek 
thans meer dan vroeger to t ui tdrukking in de afweging die ten behoeve van de besluit
vorming wordt opgesteld. Een goed voorbeeld daarvan is de onderbouwing van het 
Oosterscheldeproject.[4] De beslissing om een infrastructuurproject te verwezen
l i jken , wordt terecht heel expliciet als een beslissing beschouwd. Dat is veel minder 
het geval met lopende exploitatiezaken. 

Overigens in di t niet uniek voor het openbaar vervoer en voor Nederland, hoewel 
het ook weer niet zo is dat de inertie overal even groot is. De recente besluitvorming 
in de Verenigde Staten om de federale subsidies op de exploitatiekorten van het 
openbaar vervoer in een periode van enkele jaren af te schaffen, illustreert dat het 
ook anders kan. Indien aan de allocatie van middelen geen afweging van nut en offers 
ten grondslag l ig t , geen berekening van het rendement, is er geen enkele aanleiding 
om te veronderstellen dat de allocatie optimaal is. D i t geldt voor lopende zaken even
zeer als voor investeringsbeslissingen. 

Zonder aan het bovenstaande iets af te doen, is het wel zo dat de problematiek van 
lopende exploitatiezaken op bepaalde punten verschilt van die van infrastructuurpro
jecten. 

Een investering in infrastructuur is qua uitvoering doorgaans een technisch karwei. 
Nadat de beslissing is genomen om het project u i t te voeren, gaan de uitvoerders op 
basis van het goedgekeurde bestek hun gang. Bi j exploitatiezaken ligt het wat gecom
pliceerder. Omdat daar i n veel mindere mate van een duidelijk beslissingsmoment 
sprake is, behoort i n beginsel voortdurend te worden nagegaan o f het gebodene nog 
voldoet. Het 'bestek' dient dus als het ware continu te worden getoetst. 

Dat k l i n k t misschien wel aardig, maar 'continu toetsen' is i n de prakt i jk niet goed 
uitvoerbaar, omdat er ook aandacht aan andere zaken rnoet worden geschonken en 
omdat er ook van con t inu ï t e i t i n de bedrijfsvoering sprake moet z i jn . Daarom zou 
het invoeren van expliciete beslissingsmomenten voor exploitatiezaken een verbete
ring, kunnen inhouden. 

Een ander ï/erscM'E tussen infrastructuurprojecten en exploitatie is, dat exploitatie-
zaken vaak ingewikkelder z i jn doordat er een veel grotere verscheidenheid aan aspec
ten bi j is betrokken. I n het openbaar vervoer geldt dat nog extra sterk, omdat de 
produktie geschiedt i n tegenwoordigheid van de afnemers en omdat een groot deel 
van de bevolking afnemer is. Er is geen — zoals bij infrastructuurprojecten — met 
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hekken en borden voor onbevoegden afgeschermd terrein waarop de bouwers, de 
producenten, ongestoord hun gang kunnen gaan. Integendeel, het 'bouwterrein' 
van de exploitatie staat w i j d open, iedereen Ujkt bevoegd en er is een structuur die 
het velen mogeUjk maakt invloed uit te oefenen. Die invloed komt ui t allerlei rich
tingen en vanuit diverse achtergronden. Of dit per saldo to t een evenwichtig 'bestek' 
leidt, is niet duideli jk; een heldere toets ontbreekt. I n zo'n situatie is het algauw het 
gemalckeUjkst, o f de enige mogeUjkheid!, om maar gewoon door te gaan. Waarbij de 
allocatie van middelen i n jaar t een uiterst effectieve basis wordt om in jaar t + 1 iets 
meer middelen in dezelfde richting aan te wenden. En in jaar t + 2 weer iets meer. 
En zo voort. Totdat? 

Noten 

[1] Werkgroep 'Spoorlijn Amsterdam-Den Haag' (Cie-De Mol van Otterloo), Eindrapport van 
de werkgroep 'Spoorlijn Amsterdam-Den Haag', Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1970; 
Stuurgroep 'Rentabiliteitsstudie railverbinding Almere', Sociaal-economische rentabiliteit 
railverbinding Almere, Lelystad 1975. 

[2] Voorwaarden afdekking van de exploitatiekosten gemeentelijke openbaar-vervoerbedrij¬
ven, Tweede Kamerzitting 1975/76,13857, no. 1. 

[3] Zie [2]. 
[4] Commissie Compartimentering Oosterschelde i.s.m. de Rand Corporation, Analyse Ooster-

schelde Alternatieven, Rijkswaterstaat, 's-Gravenhage 1976 (de zgn. 'witte nota'). 
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E V A L U A T I E V A N I N F R A S T R U C T U U R P R O J E C T E N : 
W A A R O M E N H O E ? 

door 
Prof. drs. E.H. van de Poll 

In deze bijdrage wordt ingegaan op de activiteiten die samenhangen met de evaluatie 
van infrastructuurprojecten ten behoeve van het verkeer en vervoer. Het eerste deel 
(par. 1) tracht speciaal het kader van de projectevaluatie te belichten en w i l met 
name de vraag aan de orde stellen waarom deze evaluatie gebeurt en door wie. Het 
tweede deel gaat speciaal i n op de werkzaamheden die i n de evaluatie dienen te ge
schieden, n l . voorspellen (par. 2) , waarderen (par. 3) en systematisch vergelijken van 
voor- en nadelen (par. 4 ) . 

Het tweede deel kan daarbij uiteraard niet los worden gezien van het eerste deel. 
De werkzaamheden die men verricht hebben alleen maar zin wanneer ze passen in 
de behoefte aan projectevaluatie en om deze behoefte te kunnen beoordelen moet 
men goed weten waarom, en i n welk kader, zo'n projectevaluatie gebeurt. 

1. Waarvoor dient projectevaluatie? 

In het algemeen kan men stellen dat de projectevaluatie voor verkeers- en vervoers
infrastructuur dient om inzicht te geven i n de te verwachten gevolgen van het nemen 
van beslissingen op dit gebied voordat die beslissing wordt genomen. Men kan zich 
in dit verband de volgende vragen stellen: 
a. waarom is dit inzicht nodig? 
b . over welke objecten moet inzicht worden verkregen? 
c. welk inzicht is nodig? 
d. wie verstrekt het inzicht? 
e. voor wie is d i t inzicht nodig? 

Ad a) Het antwoord op de vraag waarom dit inzicht nodig is l i j k t betrekkelijk een
voudig, maar is wel essentieel om de werkzaamheden te kunnen begrijpen. I n het al
gemeen kan woraen gesteld dar iedereen die een oesiissing overweegt er verstandig 
aan zal doen de daarvan te verwachten gevolgen zo goed mogelijk vooraf te overwe
gen en op een r i j t j e te zetten.[1] Bij het nemen van beslissingen over infrastructuur
objecten ten behoeve van het verkeer en vervoer doet zich principieel niets bijzonders 
voor in dit opzicht. Ook hier probeert men de gevolgen van bepaalde beslissingen zo 
goed m o g e ü j k te overzien. 

Wel gaat het hier over beslissingen met eigen karakteristiek, met diep doorwerken
de gevolgen en ook over overheidsbeslissingen die hun eigen institutioneel beslissings
kader kennen. Juist bi j dit soort beslissingen is het zeer gewenst de gevolgen zo ver
antwoord m o g e ü j k te etaleren voordat de besüssing is genomen om zo een maximum 
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aan objectivering in het beslissingsproces te verkrijgen en de emotionele kanten in dit 
proces zo veel mogeüjk te beperken. Het betreft hier immers beslissingen van zeer 
ingrijpende aard die hun voordelen en bezwaren hebben voor de collectiviteit en dit 
voor een lange periode. 

Ad b) Alvorens te kunnen nagaan wat de gevolgen van een beslissing zullen z i jn , moet 
men vaststellen over welke besÜssing o f besüssingen een oordeel moet worden uitge
sproken; ma .w. eerst moet worden bepaald voor welke verkeersobjecten de te ver
wachten gevolgen moeten worden nagegaan. In het kader van deze bijdrage gaat het 
uiteraard om besüssingen over verkeers- en vervoersinfrastructuur d.w.z. over besüs
singen op het gebied van de aanleg, het onderhoud, de verbetering etc. van de infra
structuur voor het verkeer en vervoer. 

Op dit terrein kunnen en worden dan meestal verschillende mogeUjkheden met 
elkaar vergeleken, wat de te verwachten gevolgen betreft , om zo tot een zinvolle 
besüssing te kunnen komen. Het is besüst noodzakeUjk om in ieder geval twee alter
natieven op dit gebied met elkaar te vergeüjken, n l . de besÜssing om niets te doen 
(het zgn. O-alternatief) en de besüssing om wel iets te doen. Daarboven kan men ver-
scMlende alternatieve mogeUjkheden om wel iets te doen wat betreft hun consequen
ties nagaan. Deze mogeUjkheden om wel iets te doen kunnen dan zowel met elkaar 
als met het O-alternatief worden vergeleken, waarna met meer inzicht antwoord kan 
worden gegeven op de vraag o f er iets moet gebeuren en, zo ja, wat er moet gebeuren. 

De principes zijn hiermede geschetst. De praktische bezwaren büjven daarna zeker 
nog groot; het is bi jv . niet zo gemakkeü jk om aan te geven welke alternatieve moge
Ujkheden moeten worden nagetrokken en elke keuze op dit terrein heeft vaak iets 
willekeurigs, ook al zi jn de voor de hand Uggende mogeUjkheden vaak in de prakt i jk 
beperkt. Voorts is het zeker niet al t i jd duideÜjk wat precies onder de verschiUende 
alternatieve beslissingsmogeüjkheden moet worden verstaan. Zo kan men het O-alter
natief zien als die besÜssing die ervan uitgaat, dat er helemaal niets verandert. Vaak 
wordt het O-alternatief meer dynamisch geïnterpreteerd, doordat men toch enige 
voor de hand Uggende veranderingen in de t i j d daarbij aanneemt; veranderingen die 
op zich zelf welUcht ook zouden moeten worden onderzocht op hun gevolgen. 

Hetzelfde kan ook gelden voor de alternatieven die met het O-alternatief moeten 
worden vergeleken. Wanneer men bi jv . een nieuwe investering in de infrastructuur 
voor het verkeer en vervoer w i l vergeUjken met het O-alternatief, dan kan men zulks 
ook statisch o f dynamisch opvatten. Bij een dynamische opvatting betrekt men ook 
de bij dat project i n de toekomst te verwachten voor de hand Uggende gevolgen op 
infrastructuurgebied, zoals verbeteringen, mede in de beschouwing; bi j de statische 
opvatting uiteraard niet. Bij de dynamische opvattingen worden de voor de hand 
Uggende veranderingen in de t i j d als het ware onttrokken aan een evaluatie. Ze 
worden als vanzelfsprekend aangenomen. 

Ad c) Wanneer het object is aangegeven waaromtrent de te verwachten gevolgen 
moeten worden nagegaan, rijst de vraag welke gevolgen moeten worden nagegaan; 
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m.a.w. welk inzicht is nodig om to t een rationele beslissing te kunnen komen. I n het 
algemeen kan men hierover zeggen, dat speciaal die gevolgen zullen worden nagetrok
ken die door de beslisser ze l fvan belang worden geacht.[2] 

Bij beslissingen omtrent de infrastructuur van het verkeer en vervoer gaat het bijna 
a l t i jd om een overheidsbeshssing die de goedkeuring moet verkrijgen i n een collectief 
besluitvormingsproces dat volgens bepaalde spelregels werkt . Dan zullen uiteraard de 
gevolgen moeten worden nagegaan, voor die groep mensen voor wie de beslissende 
overheidsinstantie verantwoordelijk is. 

Op gemeentelijk niveau zi jn dat dan de gevolgen voor de inwoners van de gemeen
te, voor de Rijksoverheid de gevolgen voor alle burgers. I n dit verband is het nog van 
belang om op te merken dat gunstige gevolgen voor de ene groep nog niet betekent 
dat de gevolgen voor andere niet-beslissende groepen ook gunstig zi jn . Een bedri jf 
kan zeer gunstige winstperspectieven zien bi j het doen van een bepaalde investering, 
maar dit kan komen doordat dat bedri jf de gunstige gevolgen wel, maar de nadelige 
gevolgen (bi jv . rrriheuverontreimging) niet o f maar gedeeltelijk ondervindt, zodat per 
saldo door anderen die beslissing niet gunstig zal worden beoordeeld omdat zij de 
nadelen wel ondervinden. [3 ] 

Bij verkeer- en vervoersinfrastructuur -beslissingen kunnen de gevolgen van zeer 
verschillende aard z i jn , b i jv . voor het verkeer en vervoer zelf, voor het mil ieu, voor 
het grondgebruik etc. De gevolgen voor de groepen die het aangaat zullen vaak zeer 
ingrijpend z i jn . Bovendien sulle: 

de moeten worden overzien w i l de beslissing op zo volledig mogelijke gegevens 
kunnen worden gebaseerd. De levensduur van de onderhavige infrastructuurwerken 
is immers veelal zeer lang (25, 50, 75 jaar). 

Daarbij moeten de gevolgen inzichtehjk worden gemaakt om deze te kunnen toet
sen aan de beleidsdoeleinden die men denkt te moeten nastreven. Di t is zeker geen 
eenvoudige zaak omdat beleidsdoelstellingen vaak onderling tegenstrijdig zi jn en in 
de t i j d veranderen. Wanneer het een nationale beslissing betreft zal de verantwoor
delijke minister aan al de te verwachten nationale gevolgen aandacht besteden, al zal 
h i j de gevolgen op het terrein waar h i j speciaal verantwoordelijk is waarschijnlijk wel 
zwaar(der) laten wegen b i j het nemen van een beslissing. 

Ad d) Voor het beoordelen van de verschillende kanten die aan de project-evaluatie 
tpi n n / W V e n n e n 7Ün is h « t -rekeir onV van h e l n n » +« w e t e n w i e «te/ze n rn ie^ t -eva l i i a t j e 

maakt. M.a.w. wie zi jn degenen die het inzicht van de in beschouwing te nemen be
slissingen zo goed mogelijk trachten te overzien en te etaleren. Nu kan men naar 
m i j n mening wel zeggen dat project-evaluaties op het gebied van de infrastructuur 
voor het verkeer en vervoer doorgaans door meer personen worden gemaakt (bi jv. 
teams). D i t l i j k t ook zeer verstandig omdat deskundigheid van velerlei aard nodig is 
om to t een uitgebalanceerde voorstelling van zaken te kunnen komen.[4] 

Het opstellen van een project-evaluatie is nu eenmaal een menselijke activiteit. 
Dat w i l zeggen dat voorstanders en tegenstanders vaak de gevolgen van een zekere 
beslissing anders zullen zien. De voorstanders zullen geneigd zi jn de voordelige 
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resultaten van een bepaald verkeersproject aan te dikken en de nadelige gevolgen niet 
sterk te benadrukken, en de tegenstanders zullen al gauw geneigd zi jn het tegenover
gestelde te doen. Het bi j elkaar brengen van deze groepen zal de kans dat de beoor
deling van de te verwachten gevolgen te stringent in de richting van één bepaalde 
beslissing gaat, verminderen. 

Ook is het meestal verstandig dat de onderzoekers die de gevolgen van een be
slissing op het gebied van de infrastructuur voor het verkeer en vervoer voorbereiden, 
te laten begeleiden door mensen uit het beleid. Wanneer dit niet gebeurt, zal de kans 
(te) groot worden dat de onderzoekers geheel aan de beleidsproblematiek en de 
bele idsmogeüjkheden voorbij gaan, en dit zal de besUssingsmogelijkheden niet ver
gemakkelijken. 

Ad e) De verzamelde gegevens dienen uiteraard om iemand of meerdere personen in
zicht te geven in de te verwachten gevolgen. Om te kunnen overzien wie dit z i jn , 
moet enig inzicht worden gegeven in de procedure van een overheidsbeslissing op het 
terrein van infrastructuur voor het verkeer en vervoer. Daarom zal in het onderstaan
de allereerst die procedure globaal worden belicht. Uitgegaan wordt daarbij van 
schema 1, waarin de procedure voor Nederland wordt geschetst. 

Schema 1: Beslissingsprocedure overheid 

Voorbereiding 

I 
le Voorstel 

\ 
Advies 
\ 

Definitief voorstel 
] 

Democratische procedure 

I 
Uiteindelijke beslissing 

Voordat het eerste voorstel komt moet uiteraard een aantal zaken op een r i j t je 
worden gezet, b i jv . welke infrastructuur-investeringen zi jn mogelijk, wat zouden daar 
de consequenties van zijn en in welke mate dragen ze bi j tot datgene wat als wenselijk 
wordt beschouwd en ook wat zouden de niet-wenselijke gevolgen zi jn . In deze voor
bereidingsfasen is dus al behoefte aan de project-evaluatie die de gevolgen van bepaal
de besüssingen op een r i j t je zet, om zo to t een zekere uitkristaüisering van meningen 
te komen over datgene wat zal worden voorgesteld. Di t eerste voorstel kan overigens 
verschillende mogeüjkheden omvatten. 

De uiteindelijke voorstellen worden, o.a. vergezeld van de nodige gegevens die de 
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project-evaluatie inmiddels hebben opgeleverd, meestal aan een adviesprocedure 
onderworpen. Voor de Rijksinfrastructuur van bi jv. wegen en waterwegen worden de 
eerste voorstellen doorgaans om advies naar de Raad van de Waterstaat (die optreedt 
als adviesorgaan van de Minister van Verkeer en Waterstaat) gestuurd. Deze raad kent 
verschillende commissies die dat advies van de Raad voorbereiden, bi jv. de Commissie 
van Overleg voor de Wegen en de Commissie van Overleg voor de Scheepvaartwegen, 
de havens etc. 

Zo 'n adviesprocedure kent doorgaans verschillende stappen. De plannen worden in 
eerste instantie ter kennis gebracht van de belanghebbenden en ter visie gelegd. Daar
na worden ze op een voorHchtingsbijeenkomst nader toegelicht. Op deze voorlich
tingsbijeenkomst kunnen alle gewenste inücht ingen worden gevraagd. Meestal wordt 
iedereen daarna i n de gelegenheid gesteld commentaar te geven op de infrastructuur
plannen vaak met de mogeü jkhe id deze m o n d e ü n g toe te ü c h t e n op speciaal daarvoor 
te organiseren hearings. 

Tijdens deze procedure kan uiteraard de project-evaluatie een belangrijke ro l 
spelen om de plannen toe te ü c h t e n . Ook kan deze evaluatie worden gebruikt wan
neer men bezwaren heeft i n die zin dat men de gevolgen van een te nemen beslissing 
anders ziet dan de voorbereiders van het eerste voorstel hebben gedaan, m.a.w. wan
neer men de evaluatie bestrijdt. De commissies van de Raad van de Waterstaat zullen 
met de tijdens deze procedure opgedane kennis een advies voorbereiden dat aan de 
Raad van de Waterstaat wordt voorgelegd. Deze Raad kan dit advies al of niet over
nemen en al o f niet voorzien van commentaar, en zowel het advies als het commen
taar toezenden aan de Minister van Verkeer en Waterstaat die het advies van de 
Raad al o f niet kan opvolgen. De Minister zal dan het oorspronkeü jke voorstel onver
anderd o f gewijzigd al o f niet conform het advies van de Raad van de Waterstaat aan 
het Parlement voorleggen met inbegrip van het advies dat is gegeven, alsmede de ver
slagen van de hearings etc. 

Na een democratische procedure, waarbij ook de project-evaluatie een ro l kan 
spelen, volgt dan de uiteindehjke besüssing. VoUedigheidshalve moge nog worden 
opgemerkt dat men van de voorbereiding geleideÜjk naar de besüssing toe gaat. Voor
bereiding en besüssing zi jn niet geheel ui t elkaar te houden. Een eerste voorbereiding 
betekent doorgaans al dat bepaalde alternatieven wel en andere niet i n beschouwing 
worden genomen. Zulks betekent al het inslaan van bepaalde wegen waarop niet zo 
a P r n g I V V A U Ï V y^Zl w O r d p r l ^ V 1 0 ? 0 ! ^ ? " 1 0 " - vr ir lat in Hp v o n r h p r p i H i n r r c n P r i o H A at i n Hp 

richting van bepaalde besüssingen wordt gewerkt. 

Concluderend kan worden gesteld dat de project-evaluatie gedurende de gehele loop 
van dit proces een ro l kan spelen. Dat betekent dat deze evaluatie toegankeü jk en 
inz ich teü jk voor iedereen moet z i jn , omdat het anders niet mogeü jk is deze project
evaluatie te gebruiken, resp. zich ertegen af te zetten tijdens de loop van eenbesÜs-
singsprocedure. Deze evaluatie moet bi jv . ook door anderen kunnen worden begre
pen die hun commentaar komen geven op een mspraakvergadering. Di t stelt speciale 
eisen aan de project-evaluatie en haar presentatie. Vaak zijn project-evaluaties niet 
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voldoende aan deze eisen aangepast omdat ze bi jv. wemelen van de wiskundige 
formules e t c , die lang niet voor een ieder toegankelijk z i jn . 

Ook suggereren project-evaluaties op het gebied van de infrastructuur voor het 
verkeer en vervoer vaak te veel zekerheid over de te verwachten gevolgen. Ook dit 
Ujkt minder gewenst. De betrekkeUjkheid van de project-evaluatie mag best naar 
voren komen. Wel moet men zeggen wat er precies gedaan is. De project-evaluatie
activiteiten en de daaraan ten grondslag Uggende verondersteUingen moeten door 
anderen kunnen worden nagegaan. 

2 . Voorspellen van de gevolgen 

Om een besUssing zo goed mogeUjk te kunnen nemen moeten de gevolgen van de ter 
discussie staande alternatieven inclusief die van het O-alternatief zo goed mogeü jk 
worden voorspeld. Di t maakt het mogeü jk de consequenties van bepaalde beslissingen 
te overzien. 

De voorspelüngen geschieden vaak in fysieke eenheden. Soms wordt ook aUeen 
gesteld dat iets gunstig o f gunstiger is dan een ander alternatief dan wel ongunstig o f 
ongunstiger. Op het gebied van de infrastructuur van het verkeer en vervoer gaat het 
o.a. om voorspelüngen over: 
— grondhoeveelheden die moeten worden gebruikt in m3 en de plaats waar dit moet 

worden gebruikt voor de infrastructuurwerkzaamheden; 
— manuren, machine-uren, materiaalhoeveelheden etc. benodigd voor aanleg, onder

houd en beheer van de infrastructuur; 
— rniUeugevolgen van de verkeersverbinding gemeten bi jv . i n decibels geluidshinder; 
— de gevolgen voor het verkeer en vervoer van de verkeersverbinding gemeten in uren 

t i j d die nodig zijn zowel voor de voertuigen als voor de berijders e t c ; 
— de consequenties voor de verkeersveiUgheid gemeten bi jv . in aantaUen slachtoffers 

en materiële schadeposten; 
— de gevolgen voor de regionaal-economische ontwikkeling gemeten bijv. i n werkge

legenheid; 
— etc. 

De voorspellingen worden meestal gemaakt op basis van de in het verleden geconsta
teerde ontwikkeüngen en ervaringen en samenhangen (de zogenaamde exploratieve 
voorspellingen). Deze exploratieve voorspelüngen worden overigens niet al t i jd 
gebruikt. Naast de exploratieve voorspelüngen bestaan ook de zgn. normatieve voor
spelüngen die uitgaan van een gewenste situatie i n de toekomst. 

Men verzet zich dan als het ware tegen het doorgaan van de on twikkeüngen ui t 
het verleden, bi jv. voor wat de omvang van het verkeer betreft , omdat dit een onge
wenste situatie zou geven en stelt daar een alternatief voor in de plaats. Vaak worden 
bi j deze voorspellingsmethoden ook de maatregelen en de daarvan te verwachten 
effecten aangegeven die de on twikkeüngen zullen moeten stimuleren in de gewenste 
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richting. 
Dc methode van voorspellen kan zeer verschillend z i jn . Men onderscheidt wel: 

a. de intuitieve methode; 
b . de trendextrapolatiemethode; 
c. de trendcorrelatiemethode; 
d. de methode die werkt met modellen. 

Ad a) B i j de intuitieve methode gaat het om uitspraken van personen, meestal des
kundigen over de toekomst. Doorgaans, bi jv. b i j de zgn. Delphi-methode, worden 
deskundigen mondeling o f schrifteli jk ondervraagd. De daaruit voortvloeiende 
gedachten over de gevolgen die te verwachten zijn van een bepaalde beslissing worden 
systematisch verzameld en inzichteÜjk gemaakt waarna de deskundigen vaak nog
maals geconfronteerd worden met eikaars vaak tegengestelde meningen en de argu
menten die daarvoor zi jn aangevoerd. Di t laatste kan per saldo to t een meer uitgekris
talliseerde mening van de groep deskundigen als totaal leiden. 

Het bezwaar van deze methode is onder meer dat deskundigen al t i jd een deel van 
de aan de orde zijnde problematiek kunnen overzien en daarmede slechts rekening 
houden b i j het doen van hun voorspelüngen, zodat deze vanuit een eenzijdig stand
punt worden geformuleerd. Alle deskundigheid verzamelen die nodig is stuit daaren
tegen vaak op praktische onoverkomelijke bezwaren. Een intuitieve voorspelling 
heeft dus slechts een relatieve waarde. 

Volledigheidshalve moge nog worden opgemerkt dat een intuitieve voorspelling 
niet op het gevoel behoeft te berusten. Vaak berusten zij op veel inzicht en ervaring. 
Ook is het niet nodig alleen deskundigen te raadplegen. Bij inspraakprocedures 
worden i n feite ook anderen dan deskundigen geraadpleegd. 

Ad bj De trendextrapolatie is een techniek die veel wordt gebruikt. Deze techniek 
maakt gebruik van een reeks historische kwantitatieve gegevens. U i t dit historisch 
cijfermateriaal tracht men de toekomstige ontwildjeling af te leiden door aan te 
nemen dat de ontwiWceling zo doorloopt als in het verleden is gebeurd; soms ook 
door te veronderstellen dat de ontwikkehng niet precies zo zal doorlopen maar bi jv . 
zal afzwakken i n stijgingstempo (bi jv . door het aannemen van een bepaalde verzadi-
gingsgraad) etc. 

Ad c) Verwant met de trendextrapolatie is de trendcorrelatie. Hierbij wordt ook ge
werkt met historische reeksen cijfers. Het verschil met de methode van de trendex
trapolatie bestaat daarin, dat de ontwikkehng in de t i j d wordt nagegaan i n samen
hang met een andere variabele o f verschillende andere variabelen. De gevonden 
samenhang i n het verleden wordt dan al o f niet gecorrigeerd voor bijzondere omstan
digheden overgebracht naar de toekomst. Di t betekent dat de zgn. verklarende 
variabelen moeten worden voorspeld om de voorspelling die men nodig heeft, te 
kunnen doen. 

Bij de trendextrapolatie voorspelt men het verkeer uitsluitend u i t de ontwikkeling 
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van dat verkeer in het verleden. Bij de trendcorrelatie methode wordt het toekom
stige verkeer in samenhang voorspeld met andere zaken, zoals bi jv. de inkomensont-
wikkeüng, de bevolkingsontwikkeüng, o f beide, etc. 

Ad dj Bij voorspelling met modellen wordt nog verder gegaan dan bi j de trendcorre
latie in die zin, dat nu de te voorspellen variabele wordt geraamd in samenhang met 
meer variabelen en wel met een vaak gecompliceerd geheel van onderling ook weer 
met elkaar verbonden variabelen. Ook de hier gehanteerde samenhangen berusten 
doorgaans op gevonden correlaties in het verleden. 

3. Waardering van de voorspelde gevolgen 

Het louter ter beschikking stellen van voorspelüngen omtrent de te verwachten gevol
gen van een bepaalde besüssing op het gebied van de infrastructuur voor het verkeer 
en vervoer, is doorgaans onvoldoende om tot een gefundeerde besüssing te kunnen 
komen. Om dit wel te kunnen doen is het nodig dat er een zekere waarde aan de 
voorspelde resultaten wordt toegekend. Di t kan op zeer eenvoudige wijze gebeuren, 
bi jv . door te zeggen dat men een bepaald gunstig gevolg niet vindt opwegen tegen een 
als ongunstig beoordeeld gevolg. 

Veelal echter probeert men wat duideüjker de gevolgen te waarderen door bi jv. de 
te verwachten fysieke gevolgen afzonderÜjk te waarderen door het hanteren van 
prijzen, waardoor aan de verschillende gevolgen een geldswaarde kan worden toe
gekend. Vooral vroeger werkte men, in navolging van wat bedrijven deden, zo veel 
mogelijk op deze manier, waarbij zo veel mogeü jk gebruik werd gemaakt van markt
prijzen (bi jv. voor de grondaankoop). 

Daar waar geen marktprijzen aanwezig waren werd getracht een marktprijs te 
schatten die zou hebben bestaan wanneer er wèl een markt was geweest. M.a.w. er 
werden schaduwprijzen resp. rekenprijzen ingevoerd. Di t soort prijzen werd bi jv. 
gehanteerd om de waardering van de vermindering van het tijdsnadeel in het verkeer 
tot uitdrukking te brengen. Ook werden marktprijzen vaak gecorrigeerd wanneer de 
markt slecht functioneerde o f onvolkomen was, o f sterk werd beheerst door markt
verstorende maatregelen. Tegen deze aanpak is verzet gerezen omdat sommigen de 
marktprijzen zagen als produkt van een inkomensverdeüng die men niet rechtvaardig 
achtte. 

Ook ondervond men vaak als bezwaar dat de nadruk wel sterk kwam te Üggen op 
die factoren waarvoor wel marktprijzen bestonden, waardoor zeer essentiële zaken, 
waarvoor geen marktprijzen o f schaduwprijzen waren te bepalen, bi jv. miüeugevol-
gen, geheel o f te veel buiten beschouwing bleven bij de waardering. Di t heeft ertoe 
geleid dat i n de prakt i jk zowel prijzen als andere waardemaatstaven naast elkaar 
worden gebruikt. 
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4. Het systematisch vergelijken van voor- en nadelen 

De resultaten van de waardering kunnen op verschillende wijze worden voorgesteld 
en met elkaar worden vergeleken: 
— de financiële kosten-baten-analyse (4.1.) 
— de multi-criteria-analyse (4.2.) ; 
— de planning balance sheet (4.3.). 

4.1. De financiële kosten-baten-analyse 

Onder een f inanciële kosten-baten-analyse wordt een analyse verstaan die voor de ver
schillende te onderzoeken alternatieven de voorspelde voor- en nadelen (zoveel moge
ü jk) i n f inanciële termen to t ui tdrukking brengt door het invullen van prijzen. Bij 
een maa t schappeü jke benadering gaat het hier over de voor- en nadelen voor de maat
schappij; wanneer dit b i jv . een land als geheel betref t , spreekt men van een nationale 
kosten-baten-analyse. 

I n de meest pure vorm worden i n de kosten-baten-analyse voor verkeersinfrastruc
tuur alle voor- en nadelen van de te onderzoeken varianten i n geld uitgedrukt. Vaak is 
dat echter niet goed mogeü jk . Het gevolg daarvan is dat er ook vaak kosten-baten-
analyses voorkomen waarbij slechts een deel van de voor- en nadelen in geld is uitge
drukt . De overige niet i n geld ui t te drukken voor- en nadelen worden pro memorie 
opgenomen, en indien mogeü jk , op een andere manier gekwantificeerd o f zo duide
l i j k mogeü jk verbaal gepresenteerd. Z i j z i jn dan helaas niet vergeUjkbaar met de wel 
in geld u i t te drukken gevolgen van de alternatieve besüssingen. 

De best afgeronde kosten-baten-analyse tracht, zoals vermeld, zowel de baten als 
de kosten volledig te kwantificeren i n geldswaarde. Soms gebeurt dit met totaal. Men 
werkt b i jv . met de methode van de kostenminimaÜsatie o f kosteneffectiviteit. Dan 
veronderstelt men bi jv . dat i n ieder geval een bepaalde prestatie, b i jv . verkeerspres
tatie, moet worden verricht, waarvan de waarde op zichzelf buiten beschouwing 
wordt gelaten (deze baten moeten er als het ware in ieder geval komen). Daarna 
gaat men na hoe deze prestatie zo goedkoop mogeü jk kan worden verkregen. 

Op deze manier kan men een investering in de verkeersinfrastructuur beoordelen. 
Men betrekt dan in de overweging o f de verkeersprestatie (bi jv . het aantal r i t ten) 
goedkoper wordt door het aanleggen van de overwogen infrastructuur. Dat zal het 
geval z i jn wanneer b i jv . b i j een afsnijding, de kosten van de infrastructuur worden 
goedgemaakt ( o f méér dan goedgemaakt) door de vermindering van de verplaat
singskosten (minder rijkosten van de vervoermiddelen, t i jdwinst van de inzitten
den, e.d.) zodat nationaal gezien per saldo een kostenvermindering ontstaat. 

Bij een kosten-baten-analyse moeten verder de gevolgen en de daaraan toe te kennen 
waarde, worden vergeleken over langere t i j d (bi jv. de levensduur van dat project). De 
gevolgen komen echter op verschillende tijdstippen. Wanneer men veronderstelt dat 
de toe te kennen waarde aan de gevolgen verderweg minder is dan de toe te kennen 
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waarde aan de gevolgen dichterbij , en dit wordt meestal verondersteld, dan moet 
men dit bi j het opstellen van zowel voor- als nadelen door de t i j d heen, ook reken
kundig tot ui tdrukking brengen. 

Di t gebeurt door het hanteren van een discontovoet die ook ontleend kan worden 
aan het marktgebeuren. In Nederland wordt meestal de door de Commissie Beleids
analyse (C.O.B.A.) naar voren gebrachte discontovoet van 10% gehanteerd. De met 
behulp van discontering opgetelde voor- en nadelen kunnen op verschillende manie
ren met elkaar worden vergeleken: 

— Door de met de discontovoet gedisconteerde voordelen te verminderen met de op 
dezelfde manier gedisconteerde nadelen, de zgn. nette contante waarde. Het saldo 
kan positief en negatief z i jn . Bij een saldo 0 haalt het project een rendement van 
10%. Bij een positief saldo is dit hoger, bij een negatief saldo lager. 

— Door de gedisconteerde voordelen te delen door de gedisconteerde nadelen, de 
zgn. benefit/cost ratio. Wanneer deze deling 1 oplevert, zi jn de baten en kosten 
aan elkaar gelijk en is het rendement weer 10%. Daarboven is het rendement 
hoger, daar onder lager dan 10%. 

— Vaak wordt daarnaast nog met de methode van de interne rentevoet gewerkt. In 
dat geval berekent men zelf een discontovoet en wel per definitie een, die het ver
schil tussen gedisconteerde baten en gedisconteerde kosten 0 maakt. Deze zelf 
berekende discontovoet kan hoger dan wel lager zi jn dan de discontovoet die men 
als maatstaf voor het nemen van een gunstige beslissing wi l hanteren. Wanneer 
hi j hoger is wijst dat op wei-uitvoering van het project en wanneer hij lager is op 
niet-uitvoering van het project. 

4.2. De multi-criteria-analyse 

Deze analyse is voor een deel ontstaan uit een zeker verzet tegen de kosten-baten-
analyse. De bezwaren tegen de kosten-baten-analyse waren van velerlei aard. De voor
naamste zijn waarschijnlijk geweest het geen genoegen nemen met het fe i t , dat i n de 
kosten-baten-analyse bepaalde elementen niet, bijv. P.M.-posten, dan wel zeer kunst
matig in geldswaarden werden uitgedrukt en daardoor niet duidelijk meetelden bi j 
het aanbevelen van een beslissing. 

Ook was er verzet tegen het hanteren van marktprijzen omdat men het marktge
beuren niet als maatstaf zag voor het nemen van besüssingen voor de coüectieve 
sector. Verdere bezwaren om de bestaande marktprijzen te hanteren waren, zoals 
reeds vermeld, dat deze tot stand komen op een niet volledig frictieloos functione
rende markt en zijn gebaseerd op de bestaande inkomensvorming die men niet als 
rechtvaardig ziet. 

Uitgangspunt van de multi-criteria-analyse is meestal een tabel in matr ixvorm 
waarop enerzijds de mogeüjke alternatieven staan vermeld en anderzijds de ver
schalende soorten te verwachten effecten, geüjk in schema 2. Zo kan men nagaan hoe 
de verschalende alternatieven zuüen uitwerken bi jv. t.a.v. de milieu-bezwaren, o f 
t.a.v. de verkeerssituatie, o f t.a.v. bepaalde kosten etc. 
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Schema 2: Matrix multi-criteria-analyse 

alternatieven effect 1 effect 2 effect 3 effect 4 

alternatief 1 
alternatief 2 
alternatief 3 
alternatief 4 

I n deze opzet worden soms ook geldbedragen opgenomen, soms ook niet. Vaak wor
den alleen de fysieke resultaten vermeld (bi jv . i n decibel geluidshinder) t e rwi j l ook 

i met te zeggen dat het ene afeeiaafef t . c h e t andere alternatief 
gunstiger o f ongunstiger is wat een bepaald effect betreft . 

Doordat meestal niet ale in de matrix voorhanden gegevens in geld worden ver
meld, kunnen ze niet op één noemer worden gebracht zoals bi j de kosten-baten wel 
het geval is (wanneer althans alle te verwachten effecten i n geld (kunnen) worden 
uitgedrukt) . Dat maakt een afweging van de verschillende alternatieven minder 
gemakkelijk. Alleen wanneer één alternatief het beste resultaat oplevert voor alle 
onderzochte effecten, ligt de keuze van dat project voor de hand. Wanneer dit niet 
het geval is moet het belang van de diverse effecten tegen elkaar worden afgewogen, 
m.a.w. moeten gewichten aan de diverse effecten worden toegekend o m to t een 
keuze te kunnen komen. 

Bij de multi-criteria-analyse gaat men er vaak vanuit dat deze gewichten door de 
beslissers moeten worden aangegeven en niet door diegene die de project-evaluatie 
maakt. Hier zit het kernprobleem van de multi-criteria-analyse. De kosten-baten-ana
lyse werkt als het ware met aan de markt ontleende gewichten — de marktprijzen — 
die uiteraard betrekkeli jk z i jn , maar het is doorgaans moei l i jk voor de beslisser daar 
iets anders en beters tegenover te stellen. 

De vraag rijst immers waarop de beslisser zich zou moeten baseren. Wie geeft hem 
voldoende houvast voor het geven van democratisch verantwoorde gewichten? Di t is 
in de prakt i jk erg moei l i jk gebleken al moet wel worden gezegd, dat onder invloed 
van democratische procedures en inspraak-procedures wel enige indruk kan worden 
verkregen welke effecten als belangrijk en minder belangrijk worden beschouwd. De 
opinie daaromtrent wijzigt zeker ook i n de t i j d . Het milieu-effect speelt nu overal een 
belangrijke ro l b i j het nemen van beslissingen over de infrastructuur voor het verkeer 
en vervoer. I n het verleden was dat veel minder het geval. 

4.3. De planning balance sheet 

Deze analyse komt u i t de Britse literatuur [5] en heeft i n tegenstelling to t de eerder 
genoemde methoden als karakteristiek dat men zich met baseert op een totaal effect, 
maar zich bewust afvraagt welke effecten zullen plaatsvinden voor afzonderlijk te 
onderscheiden groepen van de totale samenleving die de gevolgen zuilen ondervinden. 
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Voor de verschillende groepen worden de doorgaans uiteenlopende doelstellingen 
geformuleerd. De verschillende alternatieven worden vervolgens doorgelicht op de te 
verwachten gevolgen die ze teweegbrengen bij de onderscheiden groepen. Deze te 
verwachten gevolgen worden vervolgens getoetst aan de voor die groep(en) geformu
leerde doelstellingen. 

Een systematisch overzicht wordt daarna gegeven in de planning balance sheet. 
Het is als het ware een per groep opgesplitste 'checklist' van de voor diverse groepen 
te verwachten gevolgen. Deze kan worden gebruikt voor het nemen van beslissingen. 
Op die manier kan de beslisser besluiten om een beslissing te nemen in die zin dat h i j 
een alternatief kiest dat, wat het effect betreft , voor het totaal niet zo voor de hand 
had gelegen maar voor een bepaalde groep, die h i j wenst te steunen, wel. 

De beslisser geeft als het ware een extra gewicht aan het helpen van een bepaalde 
groep o f bepaalde groepen. Bij infrastructuur voor verkeer en vervoer kan men bijv. 
denken aan een weg naar een niet ontwikkeld relatief arm gebied. Het aanleggen van 
deze weg zou bi jv . nationaal niet erg voor de hand liggen, gegeven de effecten voor de 
natie, maar is wel van belang voor de ontwikkeling i n de arme regio. Doordat men de 
effecten voor de arme regio in de nationale evaluatie apart vermeldt, kan met meer 
inzicht zo'n beslissing worden genomen in die zin dat groepsbelangen beter in aan
merking kunnen worden genomen. 

5. Samenvatting 

In het bovenstaande is het waarom en hoe van de evaluatie van infrastructuurspro
jecten ten behoeve van verkeer en vervoer aan de orde gesteld. Men kan zeggen, dat 
deze evaluaties dienen om de gevolgen van beslissingen op dit terrein zo inzichteli jk 
mogelijk te maken waardoor de objectiviteit in het besluitvormingsproces kan wor
den vergroot. De besluitvormingsprocedure zelf wordt gekenmerkt door het geleide
l i j k toe groeien naar de beshssing; een groeiperiode die wordt gekenmerkt door het 
steeds meer vat krijgen op de problematiek en het steeds meer inspelen op de menin
gen die daaromtrent bestaan. 

Gedurende die periode kunnen de werkzaamheden van de project-evaluatie van 
grote dienst z i jn , mits deze op de besluitvormingsprocedure wordt ingesteld, zowel 
qua opzet als presentatie. Welke techniek men ook gebruikt, men zal steeds moeten 
aansluiten bi j de behoeften van velen die bi j het besluitvormingsproces z i jn betrok
ken. De techniek zelf garandeert tot op zekere hoogte de systematische analyse van 
het probleem; zij kan nooit de absoluut voor de hand Uggende oplossing aandragen 
maar kan wel bijdragen tot een meer verantwoorde discussie gedurende het besluit
vormingsproces. 
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Noten 

[1] Dit is niet meer dan een rationele manier van handelen. Het zich van tevoren een inzicht 
trachten te verschaffen in de te verwachten gevolgen van een beslissing is overigens geenszins 
alleen voorbehouden aan diegenen die over verkeersprojecten moeten beslissen. Anderen 
doen dit ook. Een student zal zich een voorstelling proberen te maken van de te verwachten 
gevolgen van het kiezen van een bepaalde studie, een gezin van de te verwachten gevolgen 
die voortvloeien uit het kopen van een huis en een bedrijf van de te verwachten gevolgen van 
het doen van een bepaalde investering. 

[2] Zo zal een student bij het al dan niet kiezen van een bepaalde studie de gevolgen voor hem
zelf en hoogstens nog voor zijn ouders, trachten na te gaan. De directeur van een bedrijf zal 
in de gevolgen van een eventueel te verrichten investering alleen geïnteresseerd zijn voor 
zover ze de bedrijfsresultaten van dat concrete bedrijf betreffen. 

[3] Zo kan een gemeente zeer gunstige gevolgen voorspellen voor die gemeente van de beslissing 
een industrieterrein in die gemeente aan te leggen. Wanneer deze gunstige gevolgen bijv. 
zullen ontstaan doordat men voorspelt dat bedrijven van elders in het land naar het nieuwe 
industrieterrein zullen verhuizen, dan zal dit nationaal gezien veel minder gunstig worden be
oordeeld. Twee (overheids)evaluaties behoeven dus niet tot dezelfde conclusie te leiden 
wanneer de beslissers verantwoordelijk zijn voor twee verschillende groepen mensen. 

[4] Een uitgebalanceerde voorstelling van zaken is alleen maar mogelijk wanneer mensen van 
verschillende disciplines alsmede mensen uit verschillende beleidsterreinen met elkaar aan 
tafel gaan zitten omdat men alleen zo tot een afgewogen oordeel kan komen. 

[5] Zie bijv. M. Hül, Planning for multiple objectives, Regional Science Research Institute, 1973. 
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D E M O B I L I T E I T V A N B E J A A R D E N : 
E N K E L E T H E O R E T I S C H E A S P E C T E N 

door 
Prof. drs. J.B. Polak 

I n iedere samenleving komen bevolkingsgroepen voor die in een naar verhouding 
ongunstige positie verkeren wat hun mogelijkheden to t verplaatsing betreft . Sedert 
een jaar o f tien bestaat in de literatuur belangstelling voor dit vaak als 'vervoersonge-
l i jkheid ' aangeduide thema. I n de loop van deze periode is de belangstelling ook zeer 
duidelijk toegenomen. Een aspect hiervan is, dat de aandacht voor het vraagstuk veel 
sterker een internationaal karakter heeft gekregen. [1 ] 

A l kan stellig worden gezegd dat de Verenigde Staten in het onderzoek nog steeds 
de meest vooraanstaande rol spelen, i n de afgelopen jaren z i jn ook belangrijke bijdra
gen geleverd uit landen als Engeland, Frankrijk en Zweden. [2] Nederland heeft 
vooral bijgedragen aan het onderzoek naar de mobiliteitspositie van gehandicapten. 
[3] Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van bejaarden is in Nederland, voor 
zover na te gaan, vri jwel niet voorhanden. [4] 

Voor de afgrenzing van het onderwerp van deze bijdrage dient te worden gesigna
leerd, dat met betrekking to t het verschijnsel van de vervoersongelijkheid twee 
tamelijk zelfstandige probleemgebieden kunnen worden onderscheiden. In het ene 
geval is sprake van een ruimteUjke karakteristiek: de ene geografische ruimte - stads
deel, regio, landelijk vs. stedelijk gebied — beschikt over een vervoersstelsel van betere 
kwaliteit dan de andere. Vervoersongelijkheid is er dus tussen inwoners van verschil
lende geografische gebieden.[5] 

In het andere geval wordt vervoersongelijkheid gezien als een gevolg van kenmer
ken die een aan de persoon gebonden karakter dragen. Het meest genoemd in dit ver
band zijn leef t i jd , fysieke gesteldheid en inkomenspositie. In het navolgende worden 
de ruimtelijke achtergronden van vervoersongelijkheid buiten beschouwing gelaten. 
De term 'vervoersongelijkheid' wordt verder dan ook alleen in meer beperkte beteke
nis, in de zin van het tweede deelprobleem, gebruikt. [6] 

De opzet van deze bijdrage is, gezien de aangegeven stand van zaken, enkele proble
men ui t de sfeer van het onderzoek naar de mobili teit van bejaarden, zoals die uit de 
literatuur naar voren zijn gekomen, in het licht te stellen. I n het bijzonder zal hierbij 
de aandacht zi jn gericht op enkele theoretische aspecten van het onderzoek. 

Alvorens daartoe over te gaan, l i j k t het evenwel nuttig enkele vragen van meer 
algemene aard te bezien. Zo zullen om te beginnen enige opmerkingen worden 
gemaakt over het begrip 'vervoersongelijkheid' (par. 1). Daarna zal worden ingegaan 
op de ratio van het aan de orde stellen van de vervoersproblematiek van bejaarden, 
m n . de maatschappelijke achtergronden daarvan (par. 2) . 
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Vervolgens zal, i n twee afzonderlijke onderdelen, worden ingegaan op het eigenlij
ke onderwerp van deze bijdrage. Zo zat eerst een meer traditionele wijze van analyse 
van de mobiliteitspositie van de bejaarden worden belicht (par. 3) . Op basis hiervan is 
het dan, aansluitend, mogelijk meer recente ontwikkelingen i n het onderzoek aan de 
orde te stellen (par. 4) . Een slotbeschouwing rondt de bijdrage af (par. 5) . 

De bovenstaande keuze — uit een veel ruimer terrein — is ingegeven door de overwe
ging dat zich hier ui t onderzoeksoogpunt de meest intrigerende vragen voordoen. De 
rol van de vervoerssystemen en van het overheidsbeleid bÜjven hiermee buiten 
beschouwing. Het behoeft geen betoog dat, zeker uit praktisch oogpunt, ook deze 
onderwerpen van eminent belang z i jn . 

1. Het begrip 'vervoersongelijkheid' 

Onder 'vervoersongelijkheid' word t , zoals al voorgaand aangegeven, gewoonlijk ver
staan dat niet alle personen binnen een bepaalde gemeenschap gelijke mogeUjkheden 
hebben zich te verplaatsen. Er is, binnen een gegeven gebied en op een bepaald mo
ment, een stelsel van vervoersvoorzieningen, grosso modo het openbare en het parti-
cuüere vervoer, dat zodanig is i n z i jn kenmerken - technische, geografische, kosten 
— dat het discriminerend b h j k t te werken tussen individuen t.a.v. hun mogelijkheid 
van het stelsel gebruik te maken. 

Een nadere kwalificatie moet i n ieder geval z i jn dat niet wordt gedoeld op verschil
len op zuiver individuele basis, maar op verschillen tussen afzonderlijke groepen u i t 
de bevolking. 

Met het hanteren van het begrip 'vervoersongelijkheid' komt de vraag op hoe een 
voor het onderzoek noodzakelijke operationalisering van dit begrip kan worden gege
ven. Met deze vraag wordt vooruitgelopen op meer fundamentele problemen zoals die 
in het latere gedeelte van deze bijdrage aan de orde zullen komen. Een korte bespre
king van het operationaliseringsprobleem op deze plaats kan dan ook worden gezien 
als introductie to t deze meer fundamentele vragen. 

I n eerste instantie het meest voor de hand Uggend — en ook veel voorkomend — is 
verschillen in vervoermogeUjkheden eenvoudigweg af te lezen u i t verschillen i n aantal
len verplaatsingen. Wat van belang is, is dat op deze manier geen onderscheid wordt 
gemaakt naar de soort activiteit die de verplaatsing oproept, noch ook, wat hiermee 
gedeelteUjk samenhangt, naar de afstand die wordt afgelegd. Overigens gaat het hier
b i j minder om de afstand gemeten in lengte-eenheden als wel over afstand die repre
sentatief is voor verplaatsingen naar gebieden met verschillende functie voor degene 
die de verplaatsing verricht (bi jv . binnen / buiten de eigen w i j k ; lokaal / interlokaal). 

Het verschil i n het gemiddelde aantal verplaatsingen per persoon - b i jv . tussen 
bejaarden en niet-bejaarden — wordt aangemerkt als 'latente vraag'. Omtrent dit 
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begrip bestaat echter nogal wat onhelderheid. Zo is naar voren gebracht dat de laten
te vraag — en daarmee dus de mate van vervoersongelijkheid — niet dient te worden 
bepaald door de verpiaatsingsomvang van het totaal van de bejaarden te vergelijken 
met de met-bejaarden, maar door een 'interne' vergelijking binnen de groep bejaar
den. Als norm wordt dan een subgroep ui t de bejaarden gehanteerd die ui t vervoers-
oogpunt in de meest gunstige positie verkeert. Bi jv . bejaarden die zelf een auto bezit
ten en ook fysiek i n staat z i jn hierin te rijden en die, gegeven een indeling naar 
inkomensklassen, tevens behoren to t de hoogste inkomensgroep. Gegeven dat de 
verplaatsingsfrequentie van minder bevoorrechte subgroepen uit de bejaarden als 
regel geringer is dan die van de 'normgroep', is het het verschil i n ' t r ip rate' van eerst
genoemde groepen met de normgroep dat als latente vraag wordt opgevat. 

Iets van de achtergrond van deze laatste interpretatie valt te begrijpen wanneer 
men de onduidelijkheid in aanmerking neemt die kleeft aan een term als 'mobil i te i t ' . 
Hierop is gewezen door Skelton, die 'mobil i tei t ' omschri jf t als de resultante van 
iemands persoonlijke vermogen zich te verplaatsen ('ease o f movement'), ongeacht 
zi jn locatie, enerzijds, en van de kenmerken van het vervoerssysteem dat fungeert 
tussen verschillende locaties anderzijds. [7] 

Wat in deze definiëring vooral van belang is, is het uiteenhalen van persoonsken
merken en kenmerken van het vervoerssysteem als factoren die bepalend zi jn voor de 
verpiaatsingsomvang. De specifieke invulling van de 'ease o f movement' is een zaak 
van nadere beschouwing. Zoals hierna nog meer uitvoerig zat worden besproken, is 
het niet noodzakelijk hierbij alleen — o f zelfs ook overwegend — te denken in termen 
van een fysiek vermogen to t verplaatsing. 

Tenslotte kan nog worden gewezen op een moeili jkheid die ook wel meer i n het alge
meen uit het vervoersonderzoek bekend is. D i t is de vraag in hoeverre het afleiden 
van de vervoerbehoefte door te werken met een normgroep, hoe ook gekozen, een 
uitkomst oplevert die overeenkomt met wat de subjecten zelf als een tekort aan ver-
voermogelijkheden ervaren. Deze vraag geldt in gelijke mate wanneer i.p.v. het ver
gelijken van aantallen verplaatsingen een methode van directe ondervraging van sub
jecten naar hun vervoerbehoeften zou worden gevolgd. [8] Het b l i jk t dat het werke
l i jk ervaren vervoerstekort belangrijk kleiner kan zi jn dan de 'hypothetische', d . i . u i t 
vergelijking van trip-aantallen afgeleide latente vraag. [9] 

Hoe dan ook is het van belang dat de subjecten in de beoordeling van hun 
vervoerssituatie — de vraag of , en zo ja hoeveel, zij meer zouden willen reizen — zich 
zoveel mogeüjk een voorstelling kunnen maken van veranderingen in het vervoerssys
teem die zich reëel voor hen zullen voordoen. 

2. Maatschappelijke relevantie van vervoersongelijkheid 

Zoals al voorgaand vermeld, is de belangstelÜng van het vraagstuk van de vervoers-
ongeüjkheid in recente jaren sterk toegenomen. Hier is vooral van belang dat deze 
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aandacht ook de positie van de bejaarden geldt. De belangstelling manifesteert zich 
zowel i n de sfeer van het onderzoek als in het praktische vlak, d.w.z. i n maatregelen 
om aan specifieke vervoersbehoeften van bejaarden tegemoet te komen. 

De vraag naar deze toegenomen belangstelling kan in eerste instantie worden verhel
derd door te refereren aan enkele opvattingen over de betekenis van mobil i te i t als zoda
nig. Geheel i n l i j n met de hedendaagse opvattingen over de relatie tussen vervoer en het 
totale menselijke activiteitenpatroon [10] brengen ook ta l van auteurs over de vervoer-
problematiek van bejaarden het belang van het zich kunnen verplaatsen i n direct ver
band met de activiteiten die de bejaarden kunnen verrichten.[11 ] Het is dit besef van 
het doorwerken van de mogeUjkheden to t verplaatsing in de 'activiteitensfeer' dat als 
een basisgegeven voor de belangstelling voor de vervoersongelijkheid kan worden gezien. 

Een nauw met het voorgaande verwante gedachte wordt to t uit ing gebracht 
wanneer mobiUteit wordt gezien als een sociale indicator. [12] De mobiUteit wordt 
aldus herleid t o t een dimensie van de maatschappehjke welvaart. Het is interessant 
het door Kaneto gehanteerde begrip t r a f f i c welfare' hiernaast te plaatsen. [13] A l 
tendeert dit begrip door de context waarin het wordt gebruikt eerder naar wat als 
'welzijnsvoorziening' kan worden aangeduid, de grondidee van vervoermogeUjkheid 
als component van de welvaart komt toch ook hier duideUjk naar voren. 

Waarop nu berust de belangstelhng die kan worden geconstateerd voor de mobiUteits-
positie juist van een groep als de bejaarden? Meermalen vraagt men zich af o f het hier 
niet om een verschijnsel van voorbijgaande aard gaat. [14] Dat men deze vraag op 
deze manier stelt, valt gemakkeUjk te verklaren ui t de optiek van de vervoerplanning. 
Voorbereiding en uitvoering van structurele aanpassingen van het vervoersstelsel 
vergen dikwijls veel t i j d . ( 'By the time many systems now being planned are i n 
service, today's elderly wi l lbe dead' .[15]) Verder zullen de te verrichten investeringen 
een reeks van jaren meegaan. Men zal dus op zi jn minst verscheidene decennia vooruit 
wil len zien — en dan niet te zijner t i j d to t de conclusie wi l len komen dat van 'Fehlin-
vestierungen' sprake is geweest. 

Voor de onderzoeker is de vraag o f het gaat om een modeverschijnsel evenzeer van 
belang. Het boeken van winstpunten in het theoretische vlak is weinig aantrekkeUjk 
als men daar maatschappeUjk gesproken mee ' i n een gat valt ' . [16] Alle reden dus om 
te bezien welke factoren voor de huidige belangstelling voor de vervoerspositie van de 
bejaarden bepalend kunnen worden geacht. 

Tabel 1: Bevolking 65+ (1978) 

Land/Gebied % 

J apan 
Ver. Staten 
Nederland 
E.G.-9 
Engeland 
W.-Duitsland 

8,6 
11,1 
11,2 
13,9 
14,5 
15,2 

Bron: [17] 
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In de eerste plaats doet zich het simpele feit voor dat de bejaarden in veel landen een 
grote groep binnen de bevoUdng vormen, zoals tabel 1 toont . Sprekender nog dan de 
percentages wellicht z i jn de absolute cijfers. Zo tellen bi jv . de V.S. thans omstreeks 
de 22 miljoen 65+ -ers. I n Nederland is dit aantal ca. 1,5 mil joen. 

Het is vooral de snelle groei van het aantal bejaarden waaraan het ontstaan van 
aandacht voor hun vervoersproblematiek kan worden toegeschreven. I n de V.S. is het 
aantal personen van 65 jaar en ouder sinds het begin van deze eeuw ongeveer verze-
venvoudigd! [18] Voor België geldt een verdriedubbeling en ruim een verdubbeling 
van het procentuele aandeel. [19] Het in tabel 1 vermelde aandeel van de bejaarden in 
de totale bevolking in Japan van 8,6% in 1978 werd bereikt via de reeks 5,3%/1955 
- 7,1%/1970 - 7,9%/1975.[20] 

Voor de toekomst wordt in het algemeen niet alleen een verdere groei van de 
absolute aantallen bejaarden, maar ook van hun aandeel in de totale bevolking ver
wacht. [21] De grootste groei zal zich naar verwachting voordoen in de oudste leef
t i jdscategorieën, d j . boven de 75 resp. 80 jaar. De OECD komt voor de jaren 1975 — 
2000 voor Europa tot de in tabel 2 weergegeven prognose.-

Tabel 2: Prognose bejaarden in Europa 

Leeftijd Aandeel bevolking Numerieke 
1975 2000 verandering 

65+ 10,5% 12,5% +42% 
wv. 75+ 34,5% 38,5% +59% 

Bron: [22] 

Ervan uitgaande dat in het algemeen de ouderen niet over dezelfde mogelijkheden tot 
verplaatsing beschikken als de jongere leef t i jdscategorieën, dient nu te worden 
bezien op welke overweging — o f overwegingen — de samenleving haar wens tot ver
betering van de vervoersmogelijkheden voor bejaarden baseert. Zeer voor de hand 
liggend is, dat in dit verband een billijkheidsmotief geldt. Het probleem van de ver
voersongelijkheid — voor bejaarden, maar ook meer in het algemeen — valt daarmee 
in algemeen-economisch opzicht onder het brede vraagstuk van de verdeling ('equi
t y ' ) , staande naast het gewoonUjk grotere aandacht krijgende vraagstuk van de opti
male allocatie van de produktiefactoren ( 'efficiency') . 

Het bill i jkheidsmotief houdt in dit geval in dat de samenleving een gelijke verde-
Ung van vervoersmogelijkheden over de subjecten nastreeft. Een aantal landen is 
ertoe overgegaan met zoveel woorden in de wetgeving vast te leggen dat ieder recht 
heeft op gelijke vervoersmogelijkheden. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Sta
ten, Engeland, Canada en Frankri jk . [23] I n Nederland bestaat een dergelijke wette
lijke vastlegging (nog) niet. Als intentieverklaring kan in ieder geval gelden een passa
ge uit het Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984, waarop ook door De Boer de 
aandacht is gevestigd.[24] 
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Het bil l i jkheidsmotief wordt door Bell als een 'af f i rmat ion and elaboration' van 
een ander uitgangspunt, het 'normalisatieprincipe', gezien. [25] Di t mot ie f houdt i n 
dat bejaarden en gehandicapten hulp zou dienen te worden geboden om een levens
patroon en levensstijl te kunnen volgen die ongeveer gelijk zi jn aan de norm die 
verbonden is met een gegeven cultuur. Men kan het met Bell eens zi jn dat tussen de 
beide uitgangspunten een nauw verband bestaat. Wellicht kan dit verband echter 
duidelijker worden omschreven met te zeggen dat het normalisatieprincipe een 
bepaalde doelstelling aangeeft, t e rwi j l het billijkheidsprincipe de reden ui tdrukt waar
om deze doelstelling wordt gewenst. 

Overigens mag niet voorbij worden gegaan aan de moeilijkheden — hier wordt vol
staan met alleen een signalering daarvan — verbonden aan het def iniëren van een 
bi l l i jke verdeling van vervoersmogelijkheden o f Vervoersgelijkheid'.[26] 

I n de aard van het bi l l i jkheidsmotief ligt opgesloten dat dit gelding kan bezitten 
ten aanzien van iedere bevolkingsgroep die, om welke reden dan ook, als 'benadeeld' 
kan worden gezien. Deze vaststelling mag echter niet to t de conclusie leiden dat de 
maatschappelijke overwegingen die gelden om de bejaarden 'vervoersgelijkheid' te 
bieden volledig identiek z i jn met de overwegingen die met betrekking to t andere 
groepen worden gehanteerd. 

Zo is er een zeer duideli jk voorbeeld van een overweging die soms b l i j k t te worden 
gehanteerd ten aanzien van gehandicapten, maar die niet op de bejaarden van toepas
sing is. Het betreft hier de overweging dat door gehandicapten betere vervoermoge-
lijkheden te bieden deze groep meer in het arbeidsproces kan worden ingeschakeld. 
Doordat deze personen dan een normaal salaris zouden gaan verdienen, zouden ener
zijds sociale uitkeringen overbodig worden, anderzijds, via de belastingheffing op het 
inkomen, de overheidsontvangsten toenemen.[27] 

Omgekeerd bl i jken bepaalde maatschappelijke overwegingen ter zake van het 
scheppen van betere vervoersmogelijkheden voor bejaarden te kunnen worden gesig
naleerd die juist i n hoge mate specifiek zi jn voor deze bevolkingsgroep. Een belang
wekkende toevoeging aan het over een vrij breed f ron t naar voren gebrachte bi l l i jk
heidsmotief vormen enkele verdere motieven stammend ui t het sociologisch onder
zoek. [28] Het betreft hier resp. als politieke, psycho-sociologische en ethisch-filo-
sofische aangeduide factoren. 

De politieke factoren betreffen de omvang van de groep van de bejaarden, en daar¬
f ••• — electorale factor. M A + ^ '™?ycho-sociolo£isohe' 

factoren wordt gedoeld op schuldgevoelens die zouden leven bi j de 'actieve' bevol
king, omdat deze de bejaarden zowel een ro l i n het arbeidsproces alsook als partici
patie i n het gezien zou ontzeggen. Om deze schuldgevoelens weg te nemen wordt 
dan, wat wordt genoemd, een 'intergenerationele overdracht' ondernomen. Het 
ethisch-filosofische motief , tenslotte, houdt in dat speciale voorzieningen ten 
behoeve van de bejaarden worden getroffen met de bedoeling waardering voor hun 
eerdere bijdrage aan de samenleving to t uiting te brengen. 

De conclusie u i t het voorgaande kan luiden dat de maatschappelijke relevantie van 
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het vraagstuk van de vervoersongelijkheid van bejaarden kennelijk een complexe aan
gelegenheid is, waarbij men met name zich dient te hoeden voor 'economismen'. 
Voor ons land betreft het hier in grote mate nog een braakliggend terrein, dat bi j 
uitstek geschikt l i j k t voor multi-disciplinaire bewerking. 

3. De bejaarden beschouwd als homogene groep: fase I 

Sinds het in de belangstelling komen van het probleem van de vervoersongelijkheid is 
het, i n het bijzonder in de V.S., gebruikelijk geweest specifieke groepen ui t de bevol
king te onderscheiden ten aanzien van wie deze vervoersongelijkheid zou gelden. Zo 
plegen to t de 'transportation disadvantaged, ( o f 'vervoersarmen') groepen als de be
jaarden, gehandicapten, jeugdigen en personen uit de laagste inkomensklassen (Ame
rikaans: 'the poor') te worden gerekend. 

In hoeverre nu is er voor de groep bejaarden cijfermateriaal voorhanden dat het 
plausibel maakt voor deze groep van 'vervoersongelijkheid' te spreken? Enkele 
belangrijke aspecten in dit opzicht z i jn verplaatsingsfrequentie, vervoermiddelgebruik 
en reismotief. 

Wat de verplaatsingsfrequentie betreft , kan worden gezien naar recente Nederlandse 
gegevens. Hieruit b l i jk t dat bejaarden zich per dag gemiddeld ruim een derde (37%) 
minder verplaatsen dan de totale bevolking van 12 jaar en ouder (1,81 tegenover 2,86 
trips). [29] Di t gegeven komt in hoge mate overeen met een bevinding voor Engeland 
met 39% minder verplaatsingen door bejaarden. [30] 

Een belangrijke factor in het uiteenlopen van de aantallen verplaatsingen tussen 
bejaarden en niet-bejaarden b l i jk t de omstandigheid te z i jn , dat onder de bejaarden 
een veel grotere groep voorkomt die binnen een bepaald tijdsbestek, b i jv . een dag, 
in het geheel geen verplaatsing buitenshuis onderneemt. Voor het gebied van Los 
Angeles vonden Gillan en Wachs (1976) hier percentages van 37 (voor de bejaarden), 
tegenover 21 (niet-bejaarden). [31] 

De in tabel 3 weergegeven cijfers illustreren, dat tussen bejaarden en niet-bejaar-
den een vrij aanzienlijk verschil bestaat in vervoermiddelgebruik. Bejaarden rijden 
veel minder vaak zelf auto, fietsen minder, maar lopen belangrijk meer. Een uitkomst 

Tabel 3: Aandeel hoofdvervoerwijze in totaal aantal verplaatsingen in % (1979). 

leeftijd
categorie vervoerwijze 

auto auto openbaar bromfiets fiets lopen overig totaal 
bestuurder passagier vervoer vervoer vervoer 

12+ 32 14 6 2 26 19 1 100 
65+ 15 17 10 1 18 38 1 100 

Bron: [32] 
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als deze is niet specifiek voor Nederland. Zo bleek in Engeland het autogebruik — 
als passagier en als bestuurder tezamen genomen — voor de bevolking als geheel 44% 
te bedragen tegenover 28% voor de bejaarden, het gebruik van het openbaar vervoer 
10 resp. 16% en lopen 39 resp. 51%.[33] 

Wat de reismotieven betreft , valt het te verwachten dat het aandeel van de ver
schillende motieven in het totaal van de verplaatsingen voor bejaarden en niet-bejaar
den zal verschillen. Di t is wel bijzonder voor de hand Uggend als ook het reismotief 
'werk' wordt meegerekend. De verwachting van een verschillende verdeling over de 
reismotieven wordt over het geheel door het voorhanden materiaal [34] wel beves
t igd, al z i jn de uitkomsten niet bepaald eenduidig te noemen. De verschillen zullen 
voor een deel kunnen worden verklaard uit het karakter van de steekproeven, deels 
ook ui t verschillen in de manier waarop de reismotieven zijn gedefinieerd. Verder 
onderzoek is hier echter zeker op zijn plaats. Om althans enige indruk te geven, wor
den in tabel 4 enkele gegevens vermeld, ontleend aan een in Gui ldford (Engeland) 
verricht onderzoek. 

De gegevens, zoals bovenstaand vermeld, wijzen op een verschil in verplaatsingsge
drag tussen bejaarden en niet-bejaarden. U i t de ü te ra tuur over de mobiUteit van be
jaarden komt aanvankelijk over het waarom van deze verschillen een vrij eenvoudige 
en ook gemakkelijk aansprekende opvatting naar voren. I n het Ücht van de latere 
ontwikkeling kan men hier van een 'fase I ' spreken. Van de in het onderdeel hierna 
te bespreken 'fase I I ' kan al wel worden gezegd, dat zij b i j de verklaring van het ver
plaatsingsgedrag van de bejaarden veel minder bepaalde verbanden als vanzelfspre
kend is gaan aannemen. 

Opgemerkt moet overigens worden dat met twee "fasen" een analytisch onder
scheid wordt bedoeld en dat, zoals ook in andere situaties voorkomt, de te onder
scheiden zienswijzen in de t i j d gedeeltelijk parallel lopen. 

Wat kan nu kenmerkend worden geacht voor fase I? Kernpunt l i j k t te zi jn dat het 
voor bejaarden specifiek geachte verplaatsingsgedrag wordt gezien als bepaald door 

Tabel 4: Verplaatsingen naar reismotief. 

Reismotief Aandeel verplaatsingen (%) 

65+ huisvrouwen 

winkelen 
sociaal 
recreatie 
zakelijk/privé 
werk 
begeleiding 
medisch 

39 
26 
18 

8 
5 
3 
1 

35 
17 
12 
4 

13 
16 

3 

totaal 100 100 

Bron:[35] 
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eigenschappen die kenmerkend z i jn voor de groep bejaarden als geheel. Een enkele 
keer bestaat de neiging het bejaard zi jn vri jwel identiek te stellen met het gehandicapt 
z i jn . [36] 

Vaker zi jn het twee eigenschappen die worden benadrukt: naast het gehandicapt 
zi jn het behoren to t de laagste inkomensgroep.[37] Voor de ondersteuning van deze 
visie z i jn indmkwekkende statistische gegevens aanwezig. Wat betreft het samengaan 
van gehandicaptheid met het bejaard z i jn , valt b i jv . te wijzen op een tweetal Ameri
kaanse onderzoekingen. Zo komt een onderzoek uit 1970 to t een percentage van 20% 
gehandicapten onder de bejaarden, een onderzoek ui t 1973 zelfs to t 35%. [38] 

Bij het i n Guildford gehouden onderzoek naar de mobili tei t van ouderen gaf 44% op 
moeilijkheden met lopen — in het onderzoek gehanteerd als globale maatstaf voor de 
gezondheidstoestand — te hebben. [39] Omgekeerd bl i jken onder gehandicapten rela
t ief veel bejaarden voor te komen. Zo kan voor de V.S. een cijfer van 47% (1979), 
voor Nederland van 38% (1978) bejaarde gehandicapten worden aangetroffen.[40] 

Wat de inkomenspositie van de ouderen betreft , is o j n . voor de V.S. het gegeven 
voorhanden dat het mediane gezinsinkomen bi j bejaarden nog geen 45% bedroeg — in 
1973 — van dat van alle gezinnen.[41] Voor de bevolking van Amsterdam werd 
gevonden dat — in 1976 — ca. 70% van hen die ouder zi jn dan 65 jaar leeft i n huis
houdens met een inkomen beneden ƒ 2 0 . 0 0 0 , — , tegen 28% van de personen tussen 18 
en 54 jaar en 4 1 % van de 55 to t 64-jarigen.[41] 

Het feit dat bejaarden bepaalde kenmerken delen met andere subgroepen van de 
Vervoersarmen' is duidelijk weergegeven i n schema 1. 

Schema 1: Overlapping van vervoersarmen. 

Bron:[43] 
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4. Bejaarden als heterogene groep — 'levensstijlen': fase I I 

Gaat fase I ervan ui t dat bejaarden een homogene groep vormen, én gezien naar hun 
kenmerken én naar hun verplaatsingsgedrag, geleidelijk aan kwamen er indicaties die 
deze homogeniteit weerspraken. Zo bleek het een simplificatie te z i jn voor iedereen 
boven de gewoonlijk gehanteerde leeftijdsgrens van 65 jaar een zelfde verplaatsings
frequentie te veronderstellen, geüjk tabel 5 laat zien. 

Tabel 5: Verschillen in verpiaatsingsomvang 
naar leeftijd. 

leeftijds- verplaatsings
categorie omvang (index) 

65+ 100 
65 - 6 9 117 
70 - 74 98 
75 - 79 91 

80+ 80 

Bron: [44] 

Uit tabel 6 kan worden afgeleid dat tussen bejaarden belangrijke verschillen bestaan, 
én wat het totaal van hun verplaatsingen én wat de mate waarin van een bepaalde 
vervoerwijze gebruik wordt gemaakt betreft , onder invloed van factoren als: moeite 
met lopen, al dan niet als autobestuurder deelnemen aan het verkeer en autobeschik
baarheid. 

De constatering van het bestaan van belangrijke verschillen in verplaatsingsgedrag 
binnen de groep bejaarden roept vanzelfsprekend de vraag op naar de verklaring van 
deze verschillen. Is het wel juist een zo grote betekenis toe te kennen aan het leef
t i jdscri terium, waardoor bejaarden als geheel tegenover niet-bejaarden zouden mogen 
worden geplaatst? Is, zo kan de vraag ook worden gesteld, het ouder worden niet te 
veel vereenzelvigd met het minder-vaüde worden en met het in een ongunstiger finan
ciële situatie komen te verkeren? 

De gegevens ui t tabel 6 geven i n zekere zin al antwoord op deze vraag. Ook elders 
i n de literatuur is t w i j f e l uitgesproken aan de bruikbaarheid van het leeftijdscriterium 
als verklarende factor voor het verplaatsingsgedrag en is gewezen op de heterogeni
tei t , én qua kenmerken én qua verplaatsingspatroon, onder de bejaarden. [45] 

Met de enkele constatering van deze omstandigheid kan echter moeil i jk worden 
volstaan. Het probleem eist een gedegen en systematische analyse. Een belangrijke 
doorbraak betekende in dit opzicht het werk van Wachs. Deze keert zich sterk tegen 
wat hij noemt de 'conventional wisdom about aging', hiermee in het bijzonder doe
lend op het als vanzelfsprekend aannemen van een teruggang in validiteit en in 
inkomenspositie bi j toenemende leef t i jd . Ook de basispremisse, t .w . het feit dat 
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Tabel 6: Effect van mobiliteitsgroep op verpiaatsingsomvang en op keuze van vervoerwijze (indices) 

gemiddeld aantal geen moeite met lopen moeite met lopen totaal 
verplaatsingen 
per persoon huishouden met auto huishouden totaal huishouden met auto huishouden totaal generaal 
per dag 
naar vervoerswijze rijdt 

auto 
rijdt 

geen auto 

zonder auto rijdt 
auto 

rijdt 
geen auto 

zonder auto 

lopen 41 111 112 96 90 103 107 104 100 
bus 16 89 145 108 53 79 92 84 100 
autopassagier 54 212 58 77 77 273 10C i 131 100 
autobestuurder 581 - - 129 474 - - 65 100 
overig 14 129 186 171 0 14 0 100 

aantal 
verplaatsingen * 126 112 95 104 138 102 82 93 100 
per persoon 
per dag 

* héén en terug als één verplaatsing gerekend. 

Bron: [44]. 



bejaarden in een positie van vervoersongelijkheid verkeren, ontkomt niet aan zi jn 
kr i t iek . [46] 

Wachs' verklaring van het verplaatsingsgedrag is gebaseerd op het begrip 'levens
s t i j l ' , gedefinieerd als: een combinatie van socio-economische en demografische varia
belen die een leefsituatie van personen weergeeft.[47] Voor het gebied van Los 
Angeles worden door hem verschillende levensstijl-groepen afgebakend en wel door 
toepassing van factoranalyse op een vi j f t ig ta l voor de bevolking van 65 jaar en ouder 
kenmerkend geachte variabelen. 

Het belangrijkste resultaat van de verdere analyse is, dat van een negental variabe
len die het verplaatsingsgedrag beschrijven ( o m . betreffende vervoerswijze en reismo
tieven) er acht op statistisch significante wijze b l i jken te verschillen voor de onder
scheiden levensstijl-groepen. 

Er b l i j f t nu echter nog een vraag over, en wel een vraag die van het grootste belang is 
voor het voorspellen van toekomstige verplaatsingspatronen van bejaarden: z i jn de 
geconstateerde relaties tussen levensstijlen en verplaatsingsgedrag stabiel? 

Het voert te ver op deze plaats i n detail op de hier door Wachs gevolgde aanpak in 
te gaan. Volstaan wordt met te vermelden, dat als analytisch hulpmiddel een uiterst 
vruchtbaar b l i jkend onderscheid wordt gemaakt tussen veranderingen die het gevolg 
z i jn van het behoren to t een bepaald leeftijdscohort ('generatie'), van het ouder 
worden als zodanig, dan wel van het zich voordoen van zgn. periode-effecten (bijv. 
een plotselinge revolutionaire verandering in de vervoerstechniek). 

Hoewel in deze bijdrage vragen van onderzoeksmethodiek voorop staan, Ujkt de weer
gave van een enkele inhoudeUjke conclusie uit de studie van Wachs toch niet te 
mogen ontbreken. 

De oudere bevolking zal i n toenemende mate geïntegreerd gaan wonen met andere 
leeftijdsgroepen. Voor het vervoerssysteem betekent d i t , dat voorzieningen voor 
speciale leef t i jdscategorieën weinig op hun plaats Ujken. I n vergeUjking met 1970 zal 
het aantal verplaatsingen door bejaarden aan het einde van deze eeuw met ca. drie
kwart z i jn toegenomen. Het autogebruik zal sterk overheersen. Qua reismotief zullen 
de meeste verplaatsingen gelegen z i jn i n het privé-zakeUjke vlak. 

5. Slotbeschouwing 

De analyse van het verplaatsingsgedrag van bejaarden heeft in de nog vrij korte 
periode dat zij de aandacht geniet een tameUjk spectaculair te noemen ontwikkeling 
doorgemaakt. Voor de enkele factoren die a i i . w . objectief bepalend werden geacht 
voor de verplaatsingsbehoefte van de bejaarden is een met veel meer omstandigheden 
rekening houdend verklaringsschema in de plaats gekomen. De idee van het zich voor
doen van vervoersongeUjkheid voor de groep bejaarden als geheel diende tegeUjk daar
mee ook belangrijk te worden gerelativeerd. 
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Het belang van de onderzoeksmethodiek zoals ontwikkeld door Wachs stijgt u i t 
boven toepassing op de bejaarden - o f op welke subgroep van de 'vervoersarmen' 
dan ook. Zi j is op zichzelf ook geenszins aan de Amerikaanse situatie gebonden. Wel 
zullen elders gedeeltelijk andere levensstijl-groepen moeten worden gedefinieerd en 
zullen ten dele andere verplaatsingspatronen worden ontmoet. 

Tenminste op ée'n belangrijke vraag die in de recente literatuur aan de orde komt , 
is in het voorgaande niet met zoveel woorden ingegaan. Dit is de vraag van de 'dis
engagement', het zich ui t het actieve leven terugtrekken naarmate men ouder wordt . 
Het zi jn in het bijzonder Matalon en Averous geweest die dit concept to t basis 
van hun verklaring van het verplaatsingsgedrag van ouderen hebben gemaakt. De 
belangrijke praktische consequenties van deze benadering zullen duidelijk z i jn . [48] 

Naarmate zich aJi.w. een natuurli jk 'disengagement' zou voordoen, zouden 
verbeteringen in het vervoerssysteem gericht op de bejaarden weinig, o f wellicht 
geheel geen, effect sorteren. Hitchcock geeft als z i jn mening dat geen duidelijke con
clusie mogeü jk is omtrent de vraag of , ingeval zich een verminderde mobil i te i t bij 
bejaarden voordoet, "disengagement" hiervan oorzaak o f gevolg is. [49] 

Bij Wachs zal men een bespreking van de 'disengagement'-theorie niet aantreffen. Met 
erkenning van het fei t dat ' l i fe style can include a rich combination o f sociological 
and perceptional variables' opteert hi j uitdrukkeUjk voor een sterk operationele aan
pak, in termen van — zoals in het voorgaande aangegeven — socio-economische en 
demografische variabelen. 

Juist vanwege het feit dat Matalon en Averous een optredend 'disengagement' 
trachten te relateren aan vroegere levensstijlen, en daarmee toch een bepaalde gedach-
tenachtergrond met het werk van Wachs gemeen hebben, zou het van belang zi jn te zien 
in hoeverre het meer naar elkaar toe brengen van de door hen gevolgde, meer abstrac
te benadering, en van de meer operationele, statistisch-technische werkwijze van Wachs 
licht kan werpen op verplaatsingspatronen en -behoeften van de bejaarden. Temeer 
is dit van belang, omdat vervoersproblemen van bejaarden - zoals voorgaand uiteen
gezet - ui t maatschappeÜjk oogpunt nog lange t i j d de aandacht zullen büjven vragen. 
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Noten 

[I] De opmerking van De Boer: '(...) van een internationale literatuur is eigenlijk geen sprake. 
Amerikanen zien slechts hun eigen problemen en voor de Europese landen waarin de pro
blemen worden onderkend, geldt grosso modo hetzelfde.' valt in dit licht moeilijk te 
plaatsen, ook wanneer men rekening houdt met zijn toevoeging: 'De verrichte literatuur
studie kan mede door de beperkt beschikbare tijd geen aanspraak maken op uitputtend-
hei d.' (cursivering geeft de oorspronkelijke tekst weer). 
E . de Boer, Vervoersongelijkheid, relevantie en onderzoekbaarheid: Een verkenning van de 
internationale literatuur, Projektburo I.V.V.S./I.S.O. - T.H. Delft, Den Haag - Delft 
1980. 

[2] lËustratief is in dit verband dat inmiddels in Engeland tweemaal (in 1978 en 1981) een'In
ternational Conference on Transport for the Elderly and Handicapped' is gehouden, terwijl 
ook de CJ3.M.T. op de thematiek inhaakte door (in 1980) aan het vervoer voor bejaarden 
en gehandicapten een Ronde-Tafelconferentie te wijden. 

[3] Enkele van de belangrijkste publikaties zijn: 
- Openbaar Vervoer, 1978/5, nummer gewijd aan gehandicapten en het openbaar ver

voer; 
- Openbaar Vervoer, 1980/5, nummer gewijd aan vervoer voor gehandicapten; 
- AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer, Alternatief vervoer voor gehandicapten in 

Nederland: een typologie, Utrecht 1978; 
- AGV, Verplaatsingsgedrag en verplaatsingsbehoeften van gehandicapten: een enquête, 

Utrecht 1979; 
- G. Hupkes en J.B. Polak (red.), Vervoer voor gehandicapten (te verschijnen, 1982). 

[4] Inzake de verkeeisonveiligheidspioblematiek van bejaarden verscheen in mei 1981 het rap
port Bejaarden: veiliger op weg, van de Werkgroep Verkeersproblemen en -deelname van 
Bejaarden van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid, Rijswijk. 
Melding kan voorts worden gemaakt van een onderzoek dat gaande is bij het Instituut voor 
verkeers- en vervoerseconomie van de Universiteit van Amsterdam, gebaseerd op het 
materiaal van de zgn. SIGMO-studie (Stadsgewestelijk Individueel Geschat Model, een 
onderzoek gehouden in 1976 in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat). 
Publikatie 1982. 
Ook werd onder onze leiding door studenten aan de Rijksuniversiteit te Groningen een 
onderzoek van beperkte omvang verricht naar de mobiliteit van bejaarden in de noorde
lijke wijken van Groningen. Publikatie als onderzoeksmemorandum van de Faculteit der 
Economische Wetenschappen te Groningen, eind 1981. 

15] Zie [1]. 
[6] De kanttekening is op haar plaats dat de 'ruimtehjke' en de naar persoonskenmerken opge

vatte onderdelen van het probleem elkaar kunnen ontmoeten. Het is nl. heel goed denk
baar dat bepaalde bevolkingscategorieën — door omstandigheden waarop hier verder niet 
wordt ingegaan - juist terecht zullen komen in gebieden die relatief slecht met vervoer-
mogelijkheden zijn uitgerust. Dit is een omstandigheid die zich vooral blijkt voor te doen 
bij bejaarden en bij personen uit de lagere inkomensgroepen. 

[7] N.G. Skelton, The investigation of travel, in: Transportation planning and technology, 
1979, blz. 115 122. 

[8] Zoals bijv. voorgestaan door J.C. Falcocchio en E.J . CantiUi, Transportation and the disad
vantaged, Lexington Books, Lexington 1974. 

[9] B.S. Bochner en D.G. Stuart, Analyzing latent travel demands of transit dependents, in: 
Traffic Quarterly, 1978, blz. 563-581. 

[10] Bijv. M.L. Manheim, Fundamentals of transportation systems analysis, M.I.T., Cam-
tautee-Mass. 1973^ Vol L 

[ I I ] Bijv. J.M. Hopkin, P. Robson en S.W. Town, The mobility of old people: A study in Guild-
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ford, TRRL, Crowthorne 1978; B. Matalon en B. Averous, Recherche sur la mobilité des 
peisonnes age'es, in: Transports et Sociêté, Economica, Parijs 1979. 

[12] N. Ashford en W.G. Bell, Transport for the elderly and the handicapped, an overview from 
the late 70's, in: Transportation planning and technology, 1979, blz. 71—78. 

[13] Y. Kaneto, The aged in a society on wheels - Toward a traffic science for the aged, in: 
IATSS Research, 1980, blz. 118-126. 

[14] Zie [12]. 
[15] Citaat is afkomstig van M.Wachs, Transportation for the elderly: Changing lifestyles, chan

ging needs, University of California Press, Berkeley etc. 1979. 
[16] Voor de goede orde zij opgemerkt dat hier niet wordt gedacht aan enigerlei uit de maat

schappelijke constellatie voortvloeiende, a.h.w. objectief gegeven, verplichting om weten
schappelijk onderzoek op een bepaald gebied - i.e. de vervoersongelijkheid van bejaarden 
- te verrichten. De heersende maatschappelijke opvattingen vormen voor de onderzoeker 
een gegeven - hij kan ze delen of niet. Zijn besluit zich met het onderwerp te engageren, 
vloeit voort uit een bepaalde subjectieve betrokkenheid, die in principe zowel positief als 
negatief kan zijn geladen, zij het dat zich het eerste vermoedelijk wel vaker zal voordoen. 

[17] Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen, Basisstatistieken van de Ge
meenschap, Luxemburg/Brussel 1980. 

[18] W. Kip Viscusi, Welfare of the elderly, Wiley, New York etc. 1979. 
[19] J. Harboort, Belgian problems in the area of the mobility of elderly and handicapped 

people, in: N. Ashford en W.G. Bell (eds.), Mobility for the elderly and the handicapped, 
Loughborough University of Technology, Loughborough 1978. 

[20] Zie [13]. 
[21] O.m. [8] en A. Saltzman, A.E. Kidder en R. Watt, Mobility problems and solutions for 

elderly, handicapped and poor persons in the U.S., in: E.J . Visser (ed.), Transport deci
sions in an age of uncertainty, Proceedings of the 3rd World Conference on transport 
research, Nijhoff, Den Haag 1977. 
Een uitzondering vormt bijv. Engeland, waar voor de komende 15 jaar 'no major increase' 
in het aantal gepensioneerde mannen boven 65 en vrouwen boven 60 jaar wordt verwacht. 
A. Hitchcock, Mobility and the elderly, in: 'Social service' transport: Transport for elderly 
and handicapped persons, E.C.M.T., Parijs 1980. 

[22] Interfutures: Facing the future, mastering the probable and managing the unpredictable, 
O.E.C.D., Parijs 1979. 

[23] Zie voor Engeland: Ashford en Bell, [12]; voor Canada: C. Dunwoodie, An overview of 
transportation for the mobility disadvantaged in Canada; voor Frankrijk: J. Artaud-Macari, 
French policy in relation to the transport of persons with reduced mobility. Beide laatste 
artikelen in: N. Ashford en W.G. Bell (eds.), Mobility for the elderly and the handicapped, 
Loughborough University of Technology, Loughborough 1978. 

[24] 'Het streven naar een zo groot mogeüjke bijdrage aan het welzijn dat in de hoofddoelstel
ling is neergelegd, geldt zonder aanzien des persoons met dien verstande dat onevenredige 
benadeling van bevolkingsgroepen moet worden vermeden.' 
Meerjarenplan Personenvervoer 1980-1984, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1980. 
Zie ook De Boer, [1]. 

[25] W.G. Bell, Rationale for the international conference, in: N. Ashford en W.G. Bell (eds.), 
Mobility for the elderly and the handicapped, Loughborough University of Technology, 
Loughborough 1978. 

[26] 'The concept of equity in transportation, while often talked about, has not been rigorous
ly defined - it may not be possible to define it.' R.E. Paaswell en W.H. Recker, Problems 
of the earless, Praeger, New York/London 1978, blz. 41. 
De moeilijkheden zijn gelegen in de omstandigheid dat de vraag naar vervoer voor verschil
lende verplaatsingsmotieven niet steeds van dezelfde socio-economische variabelen - zoals 
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inkomen, autobezit/autobeschikbaarheid - afhankelijk is. Het kan daardoor zijn dat ver
voersongelijkheid - gemeten in aantallen verplaatsingen - niet altijd aan het licht treedt. 

[27] Zie [12] en N. Ashford, The provision of transport for the handicapped, in: G. Hupkes en 
J.B. Polak (red.). Vervoer voor gehandicapten, (te verschijnen, 1982). 

[28] Weergegeven bij Wachs, [15]. 
[29] P.GJP. Houben, De mobiliteit in 1979, in: Maandstatistiek verkeer en vervoer, Centraal 

Bureau voor de Statistiek, Voorbuig 1980, blz. 786-801. 
[30] J.M. Hopkin, P. Robson en S.W. Town, Transport and the elderly: requirements, problems 

and possible solutions, in: N. Ashford en W.G. Bell (eds.), Mobility for the elderly and 
handicapped, Loughborough University of Technology, Loughborough 1978, en als: Sup
plementary Report 419, Transport and Road Research Laboratory, Crowthorne. 

[31] J . Gillan en M. Wachs, Lifestyles and transportation needs of the elderly in Los Angeles, 
in: Transportation, 1976 blz. 45-61. 

[32] Zie [29]. 
[33] Zie [30]. 
[34] Bijv. Saltzman, Kidder en Watt, [21], Hopkin, Robson en Town, [11] en Paaswell en 

Recker, [26]. 
[35] Zie Hopkin, Robson en Town [11]. 
[36] '(...)it is possible that the elderly due to their reduced physical capability (curs. JBP) may 

simply not generate the same demand for opportunities as do the other members of the 
society.' I.K. Markowitz, Transportation needs of the elderly, in: Traffic Quarterly, 1971, 
blz. 244. 

[37] Bijv. Saltzman, Kidder en Watt, [21] en Ashford en Bell, [12]. 
[38] Geciteerd bij Falcocchio en Cantilli, [8]. 

Het ligt voor de hand het relatief grote verschil in uitkomst terug te voeren op definitie-
verschillen. Over de moeilijkheden van een classificatie van gehandicapten zie bijv. B. 
Mettler-Meibom, Mobility and handicapped persons, in: 'Socialservice' transport: Trans
port for elderly and handicapped persons, E.C.M.T., Paris 1980; W. Nieuwstraten, Ver
schillende handicaps en hun concrete vervoersproblemen, in: G. Hupkes en J.B. Polak 
(red.), Vervoer voor gehandicapten, (te verschijnen, 1982). 

[ 39 ] Hopkin, Robson en Town, [11]. 
[40] Zie voor de V.S.: Wachs, [15] en voor Nederland: Centraal Bureau voor de Statistiek, 

Gehandicapten welgeteld, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1978. 
[41] J.R. Revis, Transportation problems of the elderly and handicapped - an overview of 

United States experience, in: N. Ashford en W.G. Bell (eds.), Mobility for the elderly and 
handicapped, Loughborough University of Technology, Loughborough 1978. 

[42] M.W. Jurriaans en J.B. Polak, De mobiliteit van ouderen in Amsterdam, dl. 1 Beschrijving 
ran 'de ouderen in Amsterdam, Instituut voor verkeers- en vervoerseconomie van de Uni
versiteit van Amsterdam, Amsterdam 1981 (niet gepubliceerd). 

[431 Ontleend aan Falcocchio en Cantilli. 181. 
[44] Zie Hopkin, Robson en Town, [11]. 
[45] 'This (i.e. 65) is an arbitrary age for the classification of "aged", or "elderly". It represents 

"retirement age", but it suggests nothing of restrictions in eyesight, or hearing, or motor 
capabilities, which might relate to greater difficulty in using transportation'. Aldus Fal
cocchio en Cantilli, [8]; zie ook R.F. Kirby en R.G. McGillivray, Mobility, accessibility 
and travel impacts of transport programmes for the elderly and handicapped, in: D.A. 
Hensher en P.R. Stopher, Behavioural travel modelling, Croom Helm, London 1979. 

[46] '(...) much of the evidence widely cited to illustrate these unmet travel needs is at best 
incomplete and at worst extremely misleading.' Wachs, [15] blz. 21. Zie ook [31]. 

[47] Aandacht verdient de opmerking van Wachs dat de door verschillende auteurs aan het 
begrip 'levensstijl' toegekende betekenissen nogal uiteen lopen. Hier kan bijv. ook Michon 
worden genoemd, bij wie 'levensstijl'-variabelen met psychologische variabelen üjken 
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samen te vallen. J.A. Michon, Psychology-aid or guide for travel-demand analysis?, in: 
J.B. Polak en J.B. van der Kamp (eds.), Changes in the field of transport studies, Nijhoff, 
Den Haag etc. 1980. 

[48] Matalon en Averous, [ 11 ] . 
[49] Zie [21]. 
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INTERMODALE EVENWICHTSPROCESSEN IN MODEL 

door 
Prof. dr. G. Blauwens 

De vorming van een evenwicht tussen de modi (vervoerswijzen) is een zeer belangrijk 
onderwerp i n de vervoerseconomie. 

De bijzondere geschiktheden van de modi o f de voorkeuren van de vragers hebben 
tot gevolg dat bepaalde soorten vervoer bijna exclusief het jachtterrein worden van 
één enkele modus. Deze modus kan zich aanzienlijke prijsverhogingen, wachtti jden 
en dergelijke veroorloven, eer voor dit vervoer andere modi competitief worden. 
Zulke voorbehouden gebieden noemen wi j modale marktreservaten. I n een modaal 
marktreservaat kan de evenwichtsvorming m i n o f meer op geïsoleerde wijze worden 
behandeld.[1] 

Tussen de modale marktreservaten echter komen zeer brede grensgebieden voor, 
waarin de mod i elkaar een concurrentie aandoen die niet te verwaarlozen is. De even
wichtsvorming op deze competitiemarkten moet noodzakeUjk intermodaal worden 
beschouwd. 

Aan deze stand van zaken is de opbouw van deze bijdrage aangepast. Allereerst 
worden de modale marktreservaten besproken (par. 1). Daarna wordt de evenwicht-
vorming op de intermodale competitiemarkten behandeld (par. 2) . Tot slot zal nog 
een enkel woord aan de interdependenties tussen deelmarkten worden gewijd (par. 
3) . 

1. Modale marktreservaten 

In wezen heeft het bestaan van een modaal marktreservaat steeds dezelfde eenvou
dige verklaring. Voor het betrokken soort vervoer stemt het gedrag der aanbieders 
van één bepaalde vervoerswijze veel beter overeen met de wensen van de vragers dan 
het gedrag der aanbieders van een andere vervoerswijze. De kosten van de mod i ver
tonen bovendien een zodanig structuur dat die andere aanbieders niet kunnen vol
houden het meer gewenste aanüodgedrag te kop ië ren o f te benaderen. 

Een overduideüjk voorbeeld is het vervoer van groenten en f ru i t u i t een centraal 
verdeUngspunt naar een aantal winkels o f warenhuizen. Men weet dat dergeUjk ver
voer zo goed als uitsluitend per vrachtwagen geschiedt. Natuurl i jk is het niet zo dat 
de opdrachtgevers het wegvervoer zouden kiezen om sentimentele redenen o f wegens 
een ingeworteld vooroordeel. De vervoerswijze als dusdanig laat de verzender koud. 
Wat hem interesseert is onder meer de prijs van het vervoer en het t i jdstip waarop 
de goederen arriveren. Vooral het laatste element zal i n de preferenties van de vragers 
een hoge weging hebben. Om zelfs maar een kleine vertraging o f enige onzekerheid 
over het t i jdstip van aflevering te compenseren, zullen zij een belangrijke prijsverla-
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ging wensen. Grote vertragingen accepteren zij niet, zelfs niet van een modus die het 
vervoer gratis zou verrichten. 

Welnu, in principe is het mogelijk de infrastructuur van trein en binnenschip zo
danig te vertakken dat zij alle punten bereikt, nodig voor het distributievervoer naar 
winkels o f warenhuizen. Met wat fantasie kan men zich ook modi indenken, die der
gelijk vervoer even snel zouden verrichten als het wegvervoer. Indien dat vervoer dan 
ook tegen dezelfde prijs zou geschieden, is er geen reden waarom de vrachtwagen zi jn 
alleenheerschappij zou bewaren. 

Het probleem is natuurUjk dat dit f i j n vertakte spoor- en kanalennet en deze hoge 
vervoerssnelheid onmogelijk tegen dezelfde kostprijs kunnen worden aangeboden als 
in het wegvervoer. De snelheid op korte afstanden en het fijnmazige infrastructuur-
net van de vrachtwagen, beide zo belangrijk voor het beschreven distributievervoer, 
kunnen door de andere modi slechts gekopieerd worden tegen een veel hogere kost
prijs. Op lange termijn kunnen deze modi het niet volhouden, zowel de kwaÜtatieve 
kenmerken als de prijs te benaderen, waartoe aanbieders van wegvervoer in staat 
z i jn . 

Het min o f meer accidenteel samenvallen van enerzijds aan de kostenstructuur gebon
den kenmerken en anderzijds preferenties van de vragers, vindt men terug in de 
modale marktreservaten waarvan wi j hieronder een overzicht geven. 

1.1. Intercontinentaal personenvervoer. 

Het intercontinentale vervoer van reizigers is een markt die bijna uitsluitend door het 
vliegtuig wordt bediend. 

Dat is niet alti jd zo geweest. In de pionierstrijd van de luchtvaart werd het als een 
waagstuk beschouwd, de oceaan aan boord van een vliegtuig over te steken. Zeldzaam 
waren de passagiers die voor de aangeboden ti jdwinst het of fer veil hadden van een 
hogere prijs en bovendien grotere gevaren. Het was nog steeds glorietijd voor de 
pakketboten, die elkaar in snelheid en luxe de loef trachtten af te steken. 

Aanzienlijke technische vooruitgang in het luchtvervoer heeft echter vlug toegela
ten de snelheid van het vliegtuig aan te bieden tegen prijzen die de tarieven van het 
zeeschip benaderden en in omstandigheden die ongeveer even veilig waren. Van dat 
ogenblik af waren de passagiersschepen veroordeeld. Z i j konden onmogelijk nog een 
combinatie van snelheid, veiligheid en prijs aanbieden die opwoog tegen die van de 
luchtvaart. Niet noemenswaardig verschillend in veiligheid o f prijs, maar gedoemd to t 
een enorme inferioriteit in snelheid, hebben zij de gunst van het publiek bijna inte
graal verloren aan het vliegtuig. 

Hetzelfde is gebeurd met het intercontinentale vervoer van zeer dure voorwerpen, 
dringende postzendingen o f andere góederen waarvoor snelheid in de ogen van de ver
zenders belangrijk is. Ook dit is een reservaat geworden van de luchtvaart. 
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1.2. Intercontinentaal vervoer van massagoederen 

I n het intercontinentale goederenvervoer heeft het vliegtuig lang nog niet het schip 
verdrongen. Noemenswaardige concurrentie bestaat slechts voor enkele soorten stuk
goederen. Voor de massagoederen is van die concurrentie geen sprake. Deze markt 
hoort onbetwist aan het zeeschip. Voor deze goederen hechten de vragers zeer weinig 
belang aan snelheid en zeer veel aan de eenheidsprijs van het vervoer. Het vliegtuig 
biedt hier een combinatie van snelheid, veiUgheid en prijs aan, die i n de ogen van de 
verzenders steeds inferieur is aan het aanbod dat de zeeschepen kunnen doen. Di t 
b l i j f t voorlopig zo, ook al zouden de luchtvervoerders genoegen nemen met prijzen 
die amper hun directe kosten dekken. 

1.3. Openbaar vervoer van 'gevangen'reizigers 

Een aantal personen kunnen o f mogen geen auto besturen: jongeren van minder dan 
18 jaar, bejaarden, gehandicapten enz. Voor anderen betekent de kostprijs van het 
autogebruik een onaanvaardbaar financieel offer: dat geldt voor vele inactieven, voor 
de meeste studenten, voor een aantal thuiswerkende vrouwen, voor pendelaars met 
een laag inkomen en voor onverbeterhjke gierigaards. 

A l deze consumenten hebben een afkeer van hoge kostprijzen o f van het zelf be
sturen van een auto, zodanig dat i n hun ogen het openbaar vervoer met overschot te 
verkiezen valt boven de privé auto. Naar het Engelse 'captive riders', kunnen wi j hen 
'gevangen' reizigers noemen. Z i j zi jn aangewezen op de openbare vervoermiddelen. 
Andere vervoerwijzen nemen zij niet ernstig i n overweging. 

De reizigers die 'gevangen' z i jn om financiële redenen zouden pas overschakelen 
naar de auto, wanneer het openbaar vervoer hun werkeUjk zulke hoge prijzen zou 
aanrekenen, dat de auto niet noemenswaardig duurder meer is. De reizigers die 
'gevangen' z i jn omdat zij geen wagen mogen o f kunnen besturen, geven pas dan de 
voorkeur aan de auto wanneer een derde als chauffeur ter beschikking is, hetzij gratis, 
hetzij tegen een vergoeding die voor de betrokken consument aanvaardbaar is. 

Binnen deze grenzen echter is het openbaar vervoer heer en meester en kan het 
zich permitteren de reizigers weinig comfor t , geringe frequenties en lage snelheid aan 
te bieden o f prijzen te vragen die aanzienüjk hoger zi jn dan de 'sociale' tarieven die 
meestal voor het betrokken pubUek gelden. 

Het is duideujk dat met aeze exclusieve aangewezenneia op openoaar vervoer ook 
vaak een marktreservaat voor één modus samengaat. Op vele verbindingen immers 
biedt het openbaar vervoer slechts één modus aan: hetzij de tram, hetzij de trein, 
hetzij de bus. 

1.4. Verplaatsingen op korte afstand in hoofde van het beroep 

Beoefenaars van vrije beroepen, vertegenwoordigers, zakenlui, die zich o m redenen 
van professionele aard verplaatsen, zullen slechts het gemeenschappehjk vervoer 
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gebruiken wanneer de afstand voldoende groot is. Voor korte afstanden kiezen zij 
vri jwel steeds de auto. De onmiddellijke beschikbaarheid van het vervoermiddel en 
het f ï jnver takte autowegennet zi jn voor deze keuze doorslaggevend. Zelfs als men de 
auto veel duurder zou maken, b l i j f t h i j deze markt beheersen. 

1.5. Bevoorrading van de detailhandel 

Wij bespraken reeds het voorbeeld van distributievervoer van groenten o f f r u i t , dat 
vri jwel uitsluitend over de weg geschiedt. Di t voorbeeld kan uitgebreid worden tot 
zowat alle consumptiegoederen: de bevoorrading van de detailhandel geschiedt v r i j 
wel integraal per vrachtwagen. Alleen het wegvervoer is voldoende soepel om tegen 
een redelijke kostprijs aan de tijdschema's te voldoen die de vragers opleggen. 

1.6. Verhuizingen op korte en middellange afstand 

De kostprijs en het risico van verhuizingen worden voor een uitzonderlijk groot 
gedeelte veroorzaakt door het in - en uitladen. Het ligt dan ook voor de hand dat dit 
transport bijna uitsluitend per vrachtwagen geschiedt. Het is meestal alleen deze 
modus die de mogelijkheid biedt zonder overladen van deur tot deur te vervoeren. 

Voor zeer lange afstanden wordt wel eens de trein ingeschakeld, maar dan nog zal 
men vaak de oplossing zoeken in een soort gecombineerd vervoer waarbij de hele 
vrachtwagen op de trein wordt geladen. 

1.7. Modale marktreservaten bepaald door de infrastructuur 

Wanneer tussen twee punten slechts e'én modus over een infrastructuur beschikt, 
heeft hij automatisch een marktreservaat voor het vervoer tussen die twee punten. 
Dat marktreservaat bestaat niet alleen in de korte periode, waarin het onmogelijk is 
een tweede infrastructuur uit te bouwen, maar het b l i j f t ook in de lange periode 
bestaan indien het vervoer tussen de twee punten ontoereikend is om de kostprijs 
van deze tweede infrastructuur te dekken. 

Een typisch voorbeeld is het aansluitend vervoer naar en van spoorstations. Di t 
marktreservaat van het wegvervoer b l i j f t ook bestaan in de lange periode. De afzon
derlijke verzenders en bestemmelingen zijn niet belangrijk genoeg om de kosten te 
verantwoorden van een particuliere spooraansluiting. 

De hoger beschreven marktreservaten van het wegvervoer (korte-afstandsverkeer 
om beroepsredenen, bevoorrading van de detailhandel, verhuizingen) zijn gedeelte
l i jk daaraan te danken dat de wegeninfrastructuur veel fijner is vertakt dan het spoor-
en het kanalennet. I n die gevallen echter gaat het niet uitsluitend om de infrastruc
tuur. Er spelen ook andere factoren mee, zoals wi j trouwens hebben aangegeven. 
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1.8. Modale marktreservaten door wettelijke uitsluitingsmaatregelen 

Het is duidelijk dat door een eenvoudige wetsbeschikking een modaal marktreservaat 
i n het leven kan worden geroepen. Zo creëert de verbodsbepaling om bepaalde goede
rensoorten over de weg te vervoeren een marktreservaat voor de spoorwegen tussen 
alle punten die niet door de binnenvaart kunnen worden bereikt. Zo zou ook het af
sluiten van de steden voor het autoverkeer de alleenheerschappij meebrengen van het 
openbaar vervoer. 

Men zou kunnen opmerken dat zulk een marktreservaat niet meer toe te schrijven 
is aan het bijzonder samenvallen van de aanbodskenmerken van één modus met de 
preferenties van de vragers, maar dat in dit geval slechts een puur arbitraire wetsbe
paling de oorzaak is. Men kan anderzijds ook de wetsbeschikking beschouwen als een 
ingreep i n de aanbodfunctie van de uitgesloten modus, waardoor deze op een onein
dig hoog prijsniveau komt te liggen. Opnieuw zi jn het dan 'aanbod'- en vraagkenmer-
ken die de oorzaak zi jn van het marktreservaat. 

U i t beleidsstandpunt is het bestaan van modale marktreservaten een belangrijk fe i t . 
I n deze marktsegmenten immers is de keuze voor een bepaalde modus zo stabiel, dat 
men ingrijpende maatregelen kan nemen zonder de opdrachtenverdeüng tussen de 
vervoerswijzen aan te tasten. Zo kan men de kwaliteit van de bediening der 'gevangen' 
reizigers en de tarieven die men hen aanrekent, binnen zeer brede grenzen manipule
ren, zonder hun keuze voor openbaar vervoer te beihvloeden. Men kan de fiscale 
lasten op het autogebruik ingrijpend wijzigen zonder een verandering van modus te 
veroorzaken in het korte-afstandsvervoer dat om beroepsredenen geschiedt. I n de 
modale marktreservaten kan men zich een aantal interventies veroorloven die op 
andere markten de verhouding tussen de modi zwaar zouden vervormen. 

Ook wanneer men de toekomstige aandelen van de modi i n het totale vervoer w i l 
voorspellen, kan het nutt ig z i jn met modale marktreservaten rekening te houden. Zo 
geeft de toekomstige leeftijdsstructuur van de bevolking interessante informatie over 
het aantal 'gevangen' reizigers in het openbaar vervoer. 

Men moet er evenwel rekening mee houden, dat tussen de marktreservaten zeer 
brede grensgebieden voorkomen, waar de competitie tussen verschillende vervoerwij
zen zeer reëel is. Deze grensgebieden maken het belangrijkste deel van de vervoer
markt u i t . Wij zullen er nu onze aandacht aan wijden. 

2. Intermodale competitiemarkten 

Dat intermodale competitie fundamentele nieuwigheden toevoegt aan de evenwichts
vorming, kan op een interessante manier worden geillustreerd met het geval van het 
s tedeüjk vervoer. Wij beginnen onze uiteenzetting met dat voorbeeld. 
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2.1. De auto en het stedelijk openbaar vervoer 

Een aantal verplaatsingen in de stad gebeuren steeds met het openbaar vervoer. 
Andere verplaatsingen gebeuren steeds per auto. Beide hebben inderdaad hun markt
reservaten. Een groot deel van de s tedeüjke verplaatsingen evenwel is het voorwerp 
van een scherpe concurrentie tussen de auto en het gemeenschappehjk vervoer. 
Vooral pendelaars met een gemiddeld inkomen en consumenten die zich verplaatsen 
om te winkelen, vormen een publiek dat bewust kiest tussen de auto en het openbaar 
vervoer, met een redelijke mogelijkheid om die keuze te herzien. 

Twee belangrijke factoren die dit p u b ü e k aanzetten om naar de auto over te scha
kelen o f om terug het gemeenschappelijk vervoer te gebruiken, z i jn kostprijsverschil-
len en tijdsverschillen tussen de concurrerende modi . Hoe meer t i j d men met de auto 
kan uitsparen en hoe geringer de meerkost die dit autogebruik meebrengt, hoe tal
rijker ook de reizigers zullen z i jn die voor de auto opteren. 

Het is echter niet alleen zo, dat tijds- en kostprijsverschillen de reizigers aanzetten 
hun keuze tussen de twee modi te wijzigen. Ook het omgekeerde doet zich voor. De 
overschakeling tussen de modi beihvloedt de tijds- en kostprijsverschillen. 

In dit verband wordt wel eens gewaagd van de 'vicieuze cirkel' van het openbaar ver
voer. Deze vicieuze cirkel wordt in gang gezet door een toevallige overschakeling van 
een beperkt aantal reizigers naar de auto. Omdat het autoverkeer toeneemt daalt de 
snelheid van de auto's en daalt ook de snelheid van de tram o f de bus die dezelfde 
verkeersruimte gebruiken. De tram o f de bus worden echter meer getroffen dan de 
auto's zelf, omdat zij zich minder soepel aan het verkeer kunnen aanpassen. Trou
wens, het volstaat dat de snelheid van de personenauto's en die van het gemeen
schappehjk vervoer eenvoudig in een constante verhouding staan, opdat een algemene 
verlaging van de verkeerssnelheid een groter absoluut aantal minuten voor het 
gemeenschappelijk vervoer zou impliceren dan voor de privé auto. 

De verkeerscongestie verhoogt dus de ti jdwinst van de privé auto tegenover het 
gemeenschappelijk vervoer. Daardoor schakelen nieuwe reizigers naar het autogebruik 
over. Dat veroorzaakt bijkomende verkeersdrukte en nog grotere tijdverliezen i n het 
gemeenschappelijk vervoer. Weer schakelen reizigers over naar de auto, enz. Deze 
vicieuze cirkel eindigt pas wanneer alleen de 'gevangen' reizigers in het gemeenschap
pehjk vervoer overblijven en alle anderen de auto gebruiken. 

De theorie van de vicieuze cirkel wordt soms aangewend om een t i jdel i jke subsidie 
o f een belangrijke eenmalige inspanning in het openbaar vervoer te verdedigen. Deze 
ingreep zou de vicieuze cirkel op gang brengen in de tegengestelde zin en wel als 
volgt. 

Een aantal reizigers schakelen naar de tram o f de bus over, waardoor het stadsver
keer minder druk wordt . Dat verhoogt de snelheid van het openbaar vervoer zodanig 
dat nog meer reizigers worden aangetrokken. D i t betekent opnieuw een verlichting 
van het stedelijk vervoer, met opnieuw een snelheidsverbetering voor de openbare 
vervoermiddelen, waardoor nogmaals reizigers hun auto laten staan. De vicieuze 
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cirkel zou nu eindigen wanneer de auto alleen nog zijn absoluut marktreservaat zou 
bezitten en alle andere reizigers het openbaar vervoer gebruiken. 

Om de vicieuze cirkel iets exacter te beschrijven, kunnen wi j de betrokken structuur 
voorstellen i n een eenvoudig wiskundig model. Hierin geven wi j de vraag naar open
baar vervoer aan met het symbool X en de vraag naar autovervoer met het symbool 
Y . Onder X verstaan we het dagelijks aantal reizigers dat op de beschouwde verbin
ding de t ram gebruikt ( o f desgevallend de bus) en onder Y het dagelijks aantal 
autogebruikers op die verbinding. Om de voorstelling eenvoudig te houden, laten w i j 
de keuze tussen de tram en de auto alleen afhangen van het tijdsverschil T en het 
kostprijsverschil P. Het tijdsverschil T is het aantal minuten dat men per auto ui t 
spaart i n vergehjking met het openbaar vervoer op deze relatie. Het kostprijsverschil P 
is het aantal f rank dat het autogebruik op deze relatie meer kost dan de prijs van het 
openbaar vervoer. 

Wij stellen dat dit tijdsverschil T en het kostprijsverschil P zich laten voelen met 
één periode vertraging. Dat w i l zeggen dat een verandering in T o f P slechts effect 
sorteert na verloop van één periode ( d i . een jaar, een kwartaal, een maand, al naar 
gelang de snelheid waarmee de vragers reageren). De vraag naar openbaar vervoer X 
en naar autovervoer Y drukken w i j daarom ui t als volgt: 

De voetletter -1 drukt uit dat w i j de meerkost P en de t i jdwinst T nemen van één 
periode geleden. De coëf f ic iën ten b en c zi jn normalerwijze positief. De coëff ic iënt 
b geeft aan met hoeveel reizigers het openbaar vervoer X toeneemt indien de meer
kost van de auto P , met één frank stijgt. (Hetzelfde aantal reizigers b gaat verloren 
voor het autoverkeer Y , zoals b l i j k t u i t equatie (2).) De coëff ic iënt c geeft aan met 
hoeveel reizigers het openbaar vervoer X vermindert wanneer de t i jdwinst T j met de 
privé auto één minuut groter wordt . (Ditzelfde aantal reizigers c komt bi j het auto
vervoer Y , zoals bÜjkt u i t (2).) 

Onze twee vraagfuncties (1) en (2) z i jn van een eenvoudige vorm. Z i j z i jn lineair, 
d.w.z. de invloed van de meerkost P en van de t i jdwinst T wordt aangegeven door 
constante coëf f ic iën ten b en c. Voor onze illustratie hier volstaat d i i . [ 2 ] 

Wij hebben reeds gezegd dat er niet alleen een invloed bestaat van tijds- en kostprijs
verschil op de vraag, zoals uitgedrukt in de vraagfuncties (1) en (2) . Ook de omge
keerde invloed bestaat: het aantal autoreizigers beïnvloedt door verkeersopstop
pingen het t i jds- en kostprijsverschil. Wij kunnen dit eenvoudig ui tdrukken als volgt: 

X = a + b P j - c.T , 

Y = d - b . P , + c . T , 

1 

1 

(1) 

(2) 

P = e + k . Y 

T = m+ n .Y 

(3) 

(4) 
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De constante e is de meerkost van de auto indien het aantal autoreizigers Y nul is, 
te rwi j l m de t i jdwinst met de auto is in hetzelfde geval. De coëff ic iënt k geeft aan 
hoeveel de meerkost van de auto stijgt wanneer het autovervoer Y met één reiziger, 
voormalig tram- o f busgebruiker, toeneemt. De coëff ic iënt n geeft aan hoeveel b i j 
komende ti jdwinst de auto realiseert wanneer de verkeersdrukte met één autoreizi
ger toeneemt. 

Onze kostprijsfunctie (3) en onze t i jdfunct ie (4) z i jn weer omwille van de eenvoud 
lineair gehouden.[3] Z i j bevatten echter geen vertraging met één periode, zoals de 
vraagfuncties. De kostprijs van het autogebruik en de verkeerssnelheden reageren 
immers automatisch en onmiddelhjk op de congestie. 

In appendix 1 bewijzen wi j dat de theorie van de vicieuze cirkel juist is op voorwaar
de dat (cn — bk) > 1. Deze voorwaarde is noodzakelijk en voldoende. 

Men kan dit in tu i t ie f begrijpen als men vertrekt van een t i jdel i jke toename van Y 
met één reiziger die aan de vraagfunctie (2) wordt toegevoegd gedurende de huidige 
periode. Dat veroorzaakt onmiddellijk een stijging van het tijdsverschil tussen privé 
auto en openbaar vervoer met n minuten, zoals uitgedrukt in de t i jdfunct ie (4) . 
Volgende periode zal hieruit een vraagtoename van het autovervoer volgen met 
cn, zoals b l i jk t uit de vraagfunctie (2) . De toevallige stijging van Y met één rei
ziger heeft echter ook de meerkost van auto's tegenover openbaar vervoer gewij
zigd met k frank, zoals uitgedrukt in de kostprijsfunctie (3) . Volgende periode 
zal hieruit een vraagwijziging van het autovervoer volgen met -bk, zoals b l i jk t ui t (2) . 
I n totaal stijgt volgende periode de autovraag met (cn — bk) reizigers. Is dit tussen 
nul en één gelegen, dan is de autovraag volgende periode gestegen met slechts 
een fractie van de ene reiziger die in de huidige periode aan de vraagfunctie t i jdeü jk 
toegevoegd werd. 

M.a.w. w i j keren langzaam terug naar de uitgangspositie. Is echter (cn — bk) groter 
dan één , dan is volgende periode de autovraag gestegen met meer dan de ene reiziger 
die in de huidige periode aan de vraagfunctie werd toegevoegd. Wij gaan dan verder 
van de uitgangspositie weg, zoals de theorie van de vicieuze cirkel stelt. 

Om te weten o f de vicieuze cirkel van het openbaar vervoer inderdaad werkzaam 
is, moet men dus nagaan o f (cn — bk) een waarde aanneemt die groter is dan één. Het 
optreden van een vicieuze cirkel wordt waarschijnhjker naarmate n en c groter z i jn , 
d.w.z. naarmate het tijdsverschil tussen de modi sterker wordt beïnvloed door de 
vraag naar autovervoer en naarmate in de vraagfunctie meer belang wordt gehecht aan 
dit tijdsverschil. Indien k positief is (de vraag naar autovervoer sterker de kosten van 
het autogebruik doet stijgen dan de prijs van het openbaar vervoer), wordt het optre
den van een vicieuze cirkel tegengewerkt door hoge waarden van b , d.w.z. door sterke 
gevoeligheid van de vraag voor kostprijsverschillen. Indien k daarentegen negatief is, 
maakt die sterke gevoeligheid het optreden van een vicieuze cirkel waarschijnlijker. 

Een negatieve waarde van k zou trouwens kunnen worden voorkomen wanneer 
het openbaar-vervoerbedrijf na het verlies van een aantal reizigers zi jn vaste kosten 
recupereert op een geringer aantal klanten. De overschakeling naar het autovervoer 
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kan door deze concentratie van de vaste kosten een sterkere verhoging van de open
bare vervoerprijs meebrengen dan de stijging der autokosten die via de verkeerscon-
gestie ontstaat. Het is inderdaad logisch dat zoiets het optreden van een vicieuze 
cirkel zou bevorderen. 

Wij mogen niet vergeten dat de realiteit ingewikkelder is dan ons wiskundig model
let je . Niet alleen treden kostprijs- en tijdverschillen op i n de werkelijke vraagfuncties. 
Ook comfor t , parkeermogelijkheden enz. spelen in de prakt i jk mee. De uitbreiding 
van onze analyse met deze bijkomende factoren is eenvoudig: voor elke nieuwe 
factor vinden w i j als resultaat dat aan de tweeterm (cn — bk) een (positieve o f nega
tieve) term moet worden toegevoegd. Als de resulterende veelterm groter dan één is, 
functioneert de vicieuze cirkel. 

Ook moet men opmerken dat de mogelijke instabiliteit van het evenwicht funda
menteel van een intermodale aard is. Z i j wordt slechts verklaard uit het bestaan van 
twee verschillende mod i , die op ongelijke wijze door de verkeersdrukte worden beïn
vloed. Indien de modi identiek op de verkeersdrukte zouden reageren, met een con
stante meerkost P en een constant tijdsverschil T, dan zouden de coëff ic iënten k en 
n in de kostprijsfunctie (3) en de t i jdfunct ie (4) nul z i jn . Immers, P en T zouden niet 
afhangen van het autoverkeer Y . Met k en n gelijk aan nu l echter, is niet voldaan aan 
de conditie (cn — bk ) > 1. Integendeel, cn — bk = 0. In plaats van een vicieuze cirkel 
te volgen, herstelt het evenwichtsmechanisme alle afwijkingen op de t i j d van één 
enkele periode.[4] 

2.2. Trein, vrachtwagen en binnenschip in het transport van massagoederen 

Een vrij scherpe concurrentie tussen drie modi vindt men in het binnenlands vervoer 
van massagoederen. Er bestaan hier wel enkele modale marktreservaten die zi jn 
bepaald door de infrastructuur. De massale vervoersstromen nochtans geschieden 
overwegend tussen plaatsen die zowel door de trein en het binnenschip als door de 
vrachtwagen worden bediend. De effectieve concurrentie tussen de drie vervoerwijzen 
heeft dan ook betrekking op een groot deel van de massagoederen. 

Tussen de drie modi komen belangrijke wisselwerkingen voor, alleen reeds omdat 
prijsverhoging door één modus niet alleen de vraag naar die modus zelf verlaagt maar 
....<• -ï" pfirmiieert n aar ^n^er0 nio^ï Wï" kunnen ^it in P ^ T W O 1 " 1 ' ! 0 ^ ^in^air^ 
vraagfuncties, als volgt ui tdrukken: 

V X = a - b.PX , + c P Y , + d.PZ j (5) 

V Y = e + f . P X 4 - g.PY.j + h.PZ_j (6) 

V Z = i + J.PX.J + k.PY , - m.PZ j (7) 

Hierin betekent V X de vraag naar spoorvervoer, V Y de vraag naar wegvervoer en V Z 
de vraag voor de binnenvaart. Het prijsniveau van het spoorvervoer wordt voorgesteld 
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door PX, dat van het wegvervoer door PY en dat van de binnenvaart door PZ. De in 
vloed van deze prijzen op de vraag wordt gegeven door coëff ic iënten b , c, d, enz. die 
normalerwijze positief z i jn . Di t betekent dat een prijsverhoging een negatieve invloed 
heeft op de vraag naar de eigen modus (-b, -g o f -m) en een positieve op de vraag naar 
andere modi . 

Om de zaken niet te compliceren, nemen wi j aan dat deze invloeden zich alle laten 
gelden met precies e'én periode vertraging. Daarom treden in de vraagfuncties steeds 
prijzen op van één periode geleden, zoals aangeduid door de voetletter - 1 . 

Aan de invloed van de prijzen op de vraag, uitgedrukt door de vraagfuncties (5), 
(6) en (7) , moeten w i j ook een invloed koppelen in tegengestelde zin, n l . de invloed 
van de gevraagde hoeveelheid op de prijzen. Om het modelletje begrijpelijk te hou
den, zullen wi j aannemen dat elke modus zi jn prijzen aanpast aan de eigen omzet. I n 
eenvoudige lineaire functie vorm betekent dat: 

PX = n + p . V X (8) 

PX = q + r . V Y (9) 

PZ = s + t . V Z (10) 

Equatie (8) geeft aan hoe de spoorwegen reageren op veranderingen in hun vervoerde 
hoeveelheid V X . Het kan zijn dat men tracht zi jn marktaandeel te bewaren en op 
dalingen van zijn vraag V X reageert met prijsvermindering, terwij l men van stijgingen 
in V X gebruik maakt om de prijs PX te verhogen. I n dat geval is p positief. Het kan 
ook zijn dat de spoorwegen op mechanistische wijze prijzen berekenen waarin een 
aandeel in de vaste kosten aanwezig is. Deze vaste kosten worden gespreid over de 
totale hoeveelheid V X . Hoe groter V X , hoe lager de kostprijs. Hoe kleiner V X , hoe 
hoger de kostprijs. Deze manier van prijsberekeriing zou verklaren dat p negatief is. 

Equatie (9) beschrijft het prijszettingsgedrag in het wegvervoer. Men kan aanne
men dat r positief is, met andere woorden dat stijging der vervoervraag V Y i n het 
wegvervoer de prijzen van het wegvervoer doet toenemen. Inderdaad stelt men als 
algemene regel vast dat in t i jden van hoge bezettingsgraad de wegvervoerders veel 
hogere prijzen vragen dan in t i jden met geringe vraag. 

Equatie (10) ten slotte geeft aan hoe het prijsniveau i n de binnenvaart door de 
vraag wordt beïnvloed. Het zou kunnen zijn dat i n de Belgische binnenvaart t bijna 
nul is, d.w.z. dat de Belgische vraag V Z weinig invloed heeft op de vervoerprijzen 
PZ. Immers, deze prijzen hangen grotendeels af van de internationale conjunctuur. 
Z i j richten zich sterk naar het vrachtenniveau op de R i jn en veel minder naar de 
bevrachtingssituatie in het binnenland. Met het in (5) to t (10) beschreven vraag- en 
prijszettingsgedrag kan de intermodale evenwichtsvorming zich instabiel gedragen, 
net zoals de vicieuze cirkel kan optreden in het stedelijk openbaar vervoer: een toe
vallige overheveüng van de spoorwegen naar de binnenvaart, een vermindering dus van 
V X , zou to t gevolg kunnen hebben dat de prijs PX van het spoorvervoer stijgt. Dat 
is het geval van een negatieve p in equatie (8) . (Het spoor spreidt z i jn vaste kosten 
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over een kleiner geworden vraag.) De stijging van de spoorprijs PX verlaagt nogmaals 
de vraag naar spoorvervoer V X , zoals aangegeven door vraagfunctie (5) . Deze nieuwe 
waagverrnindering verhoogt weer de eenheidskosten, wat opnieuw zal leiden to t prijs
verhoging, vraagvermindering, enz. 

Of deze vicieuze cirkel effectief zal i n werking treden, is net als in het stedelijk 
vervoer een kwestie van numerieke waarde der coëf f ic iën ten in de equaties (5) tot 
(10) . Het is m o g e ü j k dat de markt het uitgangspunt niet steeds verder verlaat, maar 
dat zij automatisch en zeer vlug terugkeert naar het evenwicht. Het is ook mogeüjk 
dat het marktmechanisme elke initiële afwi jk ing overcompenseert, zodanig dat steeds 
grotere schommelingen aan weerszijden van het evenwicht optreden. 

I n appendix 2 geven wi j de berekeningen die nodig z i jn om dat gedrag van het 
evenwichtsmechanisme te voorspellen. 

Men mag met ui t het oog verhezen dat ons illustratief model (5) to t (10) een vereen
voudiging is van de reaUteit. Zo is het niet denkbeeldig dat de prijszetting i n het weg
vervoer, i n plaats van alleen te steunen op de capaciteitsbezetting i n het wegvervoer 
zelf (de eigen vraag V Y ) , zich ook zou or iënteren op de prijzen die door de spoorwe
gen worden gevraagd, al o f niet met een periode vertraging. Di t fenomeen kan gemak-
keü jk worden ingevoerd in onze structuur (5) to t (10) en mits aanpassingen kunnen 
de berekeningen in appendix 2 dienen om het gedrag van het nieuwe evenwichts
mechanisme te bepalen. 

Er is to t nu toe te weinig onderzoek gebeurd naar de eigenüjke structuur van de 
intermodale wisselwerkingen in het goederenvervoer. Wij weten niet precies welke 
equaties in ons model moeten worden opgenomen. Zeker ontbreekt het aan em
pirische schattingen van de coëf f ic iën ten . Dat belemmert wel een precies inzicht i n 
de fe i teü jke werking van de vervoersmarkt en dat verhindert ook dat wi j met zeker
heid uitspraken zouden doen over het al dan niet optreden van een vicieuze cirkel, 
over het automatisch terugkeren naar het evenwicht, enz. 

Welücht is het zo, dat zowel de vervoervragers als de vervoeraanbieders een nogal 
wisselvalüge gedragslijn volgen: i n sommige periodes reageert het spoor op de pri jswij
zigingen van andere m o d i , i n andere periodes niet. I n sommige periodes past de Dienst 
voor Regeüng van de Binnenvaart i n België z i jn tarieven aan de transporthoeveelheden 
aan. I n andere periodes richt hi j zich op de buitenlandse vrachtprijzen. N u eens 
geschieden de reacties snel, dan weer vertonen zij grote vertragingen, enz. Deze wissel
valligheid zou kunnen verklaren waarom men de structuur nog niet econometrisch 
heeft kunnen releveren. De structuur is te vluchtig, zij bestaat niet lang genoeg om de-
geüjk te kunnen worden geobserveerd, zij wordt door een andere structuur vervangen, 
nog vóór de evenwichtsmechanismen zich herhaaldeÜjk hebben kunnen manifesteren. 

2.3. Andere belangrijke competitiemarkten 

Naast het vervoer van massagoederen en het s tedeüjk vervoer bestaan nog een aantal 
belangrijke deelmarkten met effectieve concurrentie tussen de modi : 
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— competitie tussen auto en trein i n de woonwerkpendel tussen steden; 
— competitie tussen auto en trein in de verplaatsingen voor beroepsdoeleinden over 

afstanden van 200 en 500 k m ; 
— competitie tussen vliegtuig en trein in het personenvervoer tussen 500 en 1.000 

k m afstand; 
— competitie tussen vrachtwagen en trein in het vervoer van stukgoederen, bevoorra

ding van de detailhandel uitgezonderd, die zoals gezegd een reservaat is van het 
wegvervoer. 

De evenwichtsvorming op al deze deelmarkten kan worden onderzocht gelijk i n de 
twee voorgaande subparagrafen. Wij gaan hier niet verder op i n . 

3. Interdependenties tussen deelmarkten 

Niet alleen heerst er op intermodale competitiemarkten een ingewikkelde wisselwer
king tussen de modi ; ook tussen de diverse competitiemarkten onderling en zelfs 
tussen de modale marktreservaten bestaan wederzijdse invloeden. 

Zo wordt op de competitiemarkt voor het vervoer van massagoederen uitgemaakt 
welk aandeel het wegvervoer verwerft. Di t beihvloedt echter de verkeersdrukte die 
ook de personenwagens ondergaan. De competitie voor het goederenvervoer heeft 
dus effecten op het personenvervoer in een totaal andere deelmarkt. 

Omgekeerd kan de concurrentie tussen de personenauto en de trein het goederen
vervoer beihvloeden. Dat is onder andere het geval wanneer de spoorwegen trachten 
de i n het reizigersvervoer verloren activiteit te compenseren in de goederensector. 

Dergelijke wisselwerkingen tussen deelmarkten vormen een vri jwel onontgonnen 
terrein van onderzoek. Wij weten er zeer weinig over. De wisselwerldngen bestaan 
echter onmiskenbaar. Wanneer wi j e'én enkel marktreservaat o f één enkele compe
titiemarkt. afzonderlijk bestuderen, is het duidelijk dat wi j partialiseren en dat wi j 
sommige invloeden verwaarlozen. 
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Appendix 1: Evenwichtsvorrning in het stedelijk personenvervoer 

Laten w i j de 4 structurele equaties herhalen: 

X = a + b . P 4 - c .T . j (1) 

Y = d - b-P.l + C - T 4 (2) 

P - l = e + k . Y j (3) 

T 4 = m + n . Y j (4) 

Het evenwicht wordt gevonden voor: 

X = X 4 = X 

Y = Y . i = Y 

P = p 

T = T . i = T 

De 4 evenwichtswaarden X , Y , P en T, voldoen aan de 4 equaties: 

X = a + b.P - c f (1 bis) 

Y = d - b.P + c f (2 bis) 

P = e + k . Y (3 bis) 

T = m + n . Y (4 bis) 

Als w i j nu equatie (1 bis) aftrekken van (1), equaties (2 bis) van (2) , enz. dan verkrij
gen w i j de structurele equaties in a fwi jk ing van het evenwicht: 

( X - X ) = b ( P 4 - P " ) - c ( T j - f ) ( I t e r ) 

(Y - Y ) = D ( P 4 - P) + c ( T , - f ) (2ter) 

( P 4 - P) = k ( Y 1 - Y ) (3ter) 

(T j - P) = n ( Y j - Y ) (4ter) 

Nu substitueren w i j (3 ter) en (4ter) i n (2ter): 

( Y - Y ) = - b k ( Y . j - Y ) + c n ( Y . 1 - Y ) 
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Dit mogen wi j delen door ( Y _ j - Y ) , gezien wi j uiteraard het geval onderzoeken dat 
( Y j - Y ) f 0. Wij verkrijgen:" 

( Y - Y ) / ( Y j - Y ) = cn - bk 

Dus: 

[ ( Y - Y ) / ( Y j - Y ) ] > 1 <— ( c n - b k ) > 1 

In woorden: opdat de opeenvolgende afwijkingen van de evenwichtsvraag naar auto
vervoer groter zouden worden, zoals beschreven door de theorie van de vicieuze 
cirkel, is nodig en voldoende dat (cn — bk) > 1. 

In de gevallen waar de vicieuze cirkel niet voorkomt (dus waar (cn - b k ) < 1), kun
nen volgende mogeUjkheden worden onderscheiden: 

cn — bk = 1: Dan is Y — Y = Y_, — Y . Met andere woorden, de afwi jk ing 
bUjf t bestaan. Er is geen mecUanisme dat deze afwi jk ing redu

ceert o f vergroot. De situatie in het stedeUjk vervoer evolueert volkomen toevallig. 

0 < cn — bk < 1: Dan is ( Y — Y ) in absolute waarde kleiner dan de voorgaande 
afwi jk ing (Y_i — Y ) , en hebben beide afwijkingen hetzelfde te

ken. Men gaat geleideUjk terug naar het evenwicht. 

cn — bk = 0: Dan is ( Y — Y ) nul voor elke eindige waarde van ( ¥ , — Y ) . Het 
evenwicht herstelt zich volledig binnen de t i j d van éèn periode. 

Een toevalhge afwi jk ing (Y_t — Y ) tijdens de voorbije periode kan de markt zelfs niet 
gedurende de huidige periode in onevenwicht brengen. 

-1 < (cn — bk) < 0: Dan is ( Y — Y ) in absolute waarde kleiner dan ( Y i — Y ) en ver
schillen de beide afwijkingen in teken. Het evenwicht herstelt 

zich schommelend, waarbij telkens het juiste punt wordt voorbijgeschoten, maar met 
een telkens naderbij komende benadering. 

(cn — bk) = - 1 : Dan is ( Y — Y ) exact het tegengestelde van (Y j — Y ) . Er ont
staat een zich identiek herhalende cyclus van afwijkingen aan 

weerszijden van het evenwichtspunt. 

(cn — bk) < - 1 : Dan is ( Y — Y ) in absolute waarde groter dan ( Y _ j — Y ) en ver-
schiUen beide afwijkingen in teken. Het marktmechanisme com

penseert in overdreven mate de vorige afwi jking. Men schiet het evenwichtspunt tel
kens verder aan tegengestelde kant voorbi j . 
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Appendix 2: Evenwichtsvorming tussen trein, vrachtwagen en binnenschip. 

Zoals in appendix 1 kunnen wi j de structurele equaties herschrijven met alle prijzen 
en hoeveelheden uitgedrukt in afwi jk ing van hun evenwichtswaarden. Wij verkrijgen: 

V * = -b ( P X , ) + c ( P Y . j ) + d (PX1) (5ter) 

V Y = f (P% , ) - g ( P Y j ) + h ( P Z ^ ) (6ter) 

vz- = j ( p X i ) + k ( P Y . 1 ) - m ( P Z ' . 1 ) (7ter) 

P X . i = P(VXI) (8ter) 

'V 
P Y - 1 = r ( V Y . j ) (9ter) 

P ^ . l = t ( V ^ . , ) ( lOter) 

I n deze equaties geeft een tilde boven de variabele aan, dat deze variable in afwi jk ing 
van haar evenwichtswaarde gemeten is. 

Indien w i j de laatste drie equaties substitueren in de drie vorige verkrijgen w i j : 

V X = -bp (vXi ) + C I ( v Y . i ) + d t ( V Z ' _ 1 ) 

V Y = f p ( V X _ i ) + g r ( V Y . 1 ) + h t ( V X i ) 

V Z = jp ( V X , ) + kr ( V Y j ) - mt ( v \ x ) 

In matrixnotatie kunnen wi j dit schrijven als: 

V = A . V I 

Hierin is V de kolomvector van de afwijkingen die de drie vraaghoeveelheden ( V X , 
V Y en V Z ) vertonen tegenover hun evenwichtswaarde. De kolomvector V , bevat 
deze afwijkingen ée'n periode geleden. De matrix A is de 3x3 matr ix van coëff ïciën-
tea: 

-bp cr dt 

f p -gr ht 

j p kr -mt 

Men kan dus uit drie gegeven afwijkingen van het evenwicht V i de afwijkingen een 
periode later berekenen door vóórvermenigvuldiging van V _ j met de matrix A . Door 
dit b i j herhaling toe te passen, vindt men tevens: 

V = A t V . t 
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Men verkrijgt dus uit gegeven evenwichtsafwijkingen V * de evenwichtsafwijkingen 
van t periodes later door vóórvermenigvuldiging met A*. Met die formule kan men na
gaan hoe de wisselwerkingen tussen de drie modi door de t i j d heen verlopen. 

Interessant is de vaststelling dat het automatisch herstel van het evenwicht altijd is 
verzekerd, wanneer 

L i m A 1 = 0 

d.w.z. wanneer de l imiet van A , voor t onbeperkt toenemend, een nulmatrix is. Dat 
is het geval wanneer alle latente wortels van A in absolute waarde kleiner zi jn dan 1. 

Noten 

[1] De term 'markt' heeft in deze bijdrage een andere betekenis dan in de bijdrage van Tissot. 
Met de term wordt hier niet zozeer bedoeld het begripsmatige informatie- en actieveld van 
de vragers naar en de aanbieders van een bepaalde vervoersdienst, maar het fysieke actieveld 
van de verschillende vervoerswijzen, (red.) 

[2] Meer ingewikkelde vraagfuncties kan men hier in de analyse brengen met (1) en (2) als hun 
lineaire benadering, d.w.z. met b en c als de eerste afgeleiden van die vraagfuncties in het 
punt waar wij de stabiliteit van het evenwicht zoeken. 

[3] Met dezelfde interpretatie als in het geval der vraagfuncties, kan deze worden uitgebreid tot 
meer verfijnde functievormen. 

[4] Zie appendix 1. 
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GRENSOPONTHOUDEN IN HET G O E D E R E N V E R V O E R 
TUSSEN E G - L I D S T A T E N 

door 
Prof. dr. W.A.G. Blonk[\] 

De grondgedachte van het Verdrag van Rome ligt verankerd i n art. 2, t.vv. het to t 
stand brengen van een gemeenschappehjke markt. Ten einde deze doelstelling te kun
nen verwezenlijken is in art. 3 sprake van: 
a. 'de afschaffing tussen de lid-staten van de douanerechten en de kwantitatieve 

beperkingen b i j i n - en uitvoer van goederen alsmede van alle overige maatregelen 
van gelijke werking' , en 

b . 'de verwijdering tussen de Hd-staten van hinderpalen voor het vrije verkeer van 
personen, diensten en kapitaal'. 

Hieruit mag worden afgeleid dat gestreefd dient te worden naar de verwezenüjking 
van het vrije verkeer van personen en goederen binnen de Gemeenschap. M.a.w. het 
moet op den duur mogelijk worden gemaakt dat een zending goederen van Keulen 
naar L u i k o f van Reims naar Frankfur t /M op dezelfde voorwaarden kan geschieden 
als een zending van Hamburg naar M ü n c h e n o f van Parijs naar Marseille. 

Voordat dit doel zal z i jn bereikt dienen i n de Gemeenschap, helaas moet dit na bijna 
25 jaar worden gezegd, nog een groot aantal belemmeringen i n het grensoverschrij
dende vervoer u i t de weg worden geruimd. Bij het samenstellen van een inventaris 
betreffende de nog bestaande hindernissen komen de problemen b i j grensovergangen 
zeker niet op de laatste plaats. 

Grenshindernissen zi jn een probleem waaronder i n eerste instantie de vervoerders 
en de verladers hebben te l i jden. Z i j betalen echter niet alleen het gelag. Doordat de 
lange wachtti jden aan de grenzen de produktiviteit van de vervoerder nadelig beih
vloeden, is het logisch dat dit z i jn weerslag i n de vervoersprijzen en daarmee in de 
eindprijzen van de vervoerde produkten moet vinden. Via verhoogde eindprijzen is 
het dan uiteindeli jk de consument — en wie is dat niet? — die een te hoge prijs voor 
zijn produkten moet betalen. Bij dïc alles moet dan nog maar niet worden gesproken 
over de negatieve effecten op de arbeidsomstandigheden van de werknemers (met 
name die i n het wegvervoer). Redenen dus te over om eens aan de gehele grensover-
gangsproblematiek aandacht te besteden en tevens om na te gaan o f bier op Europees 
vlak remedies tegen te vinden z i jn . 

Daarbij moet er van het begin af aan voor worden gewaarschuwd de verwach
tingen niet te hoog te stellen. Persoonlijk z i jn w i j namelijk de stellige mening toege
daan dat zolang er op gemeenschappehjk niveau nog geen sprake is van een vergaande 
integratie op economisch, monetair, fiscaal en polit iek gebied, er steeds controles aan 
de binnengrenzen van de Gemeenschap zullen plaatsvinden. Hoeveel tonnen zout zul-
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len er nog door de R i j n worden geloosd voordat we dit doel zullen hebben bereikt? 

In deze bijdrage zullen wi j eerst de bemoeienis van de Europese instellingen met de 
grensoponthouden [2] bezien (par. 1) en vervolgens aandacht besteden aan de aard 
(par. 2) en de oorzaken van de problemen (par. 3). Daarna zullen wi j enkele sugges
ties voor verbetering van de situatie aandragen (par. 4) , waarna de bijdrage zal 
worden afgerond met een slotwoord (par. 5). 

Ter afhakening van de bijdrage moge dienen dat alleen aandacht zal worden 
besteed aan het goederenvervoer. Tevens zal de studie beperkt blijven to t de grenshin-
dernissen in het vervoer tussen de hd-staten onder uitsluiting van die welke zich in 
het vervoer tussen een lid-staat en een derde land voordoen. Di t om de eenvoudige 
reden, dat ofschoon de feitelijke problematiek vaak identiek is, de oplossingen zelden 
gelijk zullen z i jn . Daar waar mogeüjk zal wel aandacht worden besteed aan de grens
problemen die zich in het vervoer tussen twee üd-staten voordoen waarvoor een 
derde land (i.e. Oostenrijk, Zwitserland en sinds kort ook Joegoslavië) moet worden 
getransiteerd. 

1. Grensoponthouden en de Europese instellingen 

In deze paragraaf zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de strekking van 
art. 81 van het EG-Verdrag (1.1.), aan de Europese instellingen (Europees Parlement, 
de Raad van Ministers en de EG-Commissie) (1.2.) en aan de procedure van het 'com
munautair douanevervoer' (T-document) (1.3.). 

1.1. Art. 81 van het EG- Verdrag 

De tekst van dit artikel luidt als volgt: 
'De heffingen o f andere rechten welke naast de vervoersprijs door een vervoeronder
nemer in verband met het overschrijden der grens in rekening worden gebracht, 
mogen een redelijk peil niet te boven gaan, gelet op de werkeüjke kosten welke door 
die grensoverschrijding feiteÜjk zi jn veroorzaakt.' 
'De lid-staten streven naar een geleideUjke verlaging der kosten.' 
'De Commissie kan de üd-staten aanbeveüngen doen voor de toepassing van dit 
artikel. ' 

Op het eerste gezicht zou men geneigd zijn te menen met dit artikel over een j u r i 
disch middel te kunnen beschikken om het probleem van de grenshindernissen te 
kunnen aanpakken. Bestudering van de verschillende commentaren die naar aanlei
ding van het EEG-Verdrag zijn geschreven, leert ons evenwel dat de mogelijkheden 
hiertoe eerder beperkt z i jn . [3 ] 

Niet bestreden kan worden dat door vervoersondernemingen in de regel bepaalde 
bedragen in rekening worden gebracht die een vergoeding zi jn voor de wachttijden en 
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de kosten die verband houden met de grensovergang. Algemeen aanvaard is ook dat 
deze bedragen de handel tussen de lid-staten nadeüg beihvloeden en dat daarom moet 
worden getracht deze zo laag mogeü jk te houden. Essentieel is tevens dat voorkomen 
dient te worden dat deze lasten de plaats gaan innemen van de douanerechten, die i n 
de EG inmiddels werden afgeschaft. Een en ander kan worden verwezenUjkt door 
ernaar te streven dat er een du ideü jke en directe band bestaat tussen de in rekening te 
brengen bedragen en de aan de grensovergang verbonden reële kosten. 

Voornoemde gedachte vindt men wel terug in art. 8 1 , maar meer ook niet ! De 
meeste commentaren betreffende dit artikel concluderen dat de inhoud van dit 
artikel t a m e ü j k vaag, onvolledig en zonder reële basis is en in feite daardoor geen 
goed uitgangspunt vormt om het probleem van de grenshindernissen daadwerkeÜjk 
aan te pakken. Daaraan moet dan nog worden toegevoegd dat art. 81 de Commissie 
alleen maar toestaat aanbevelingen direct tot de üd-s ta ten te richten en het dan ook 
zeer de vraag is o f dit artikel een juridische basis kan vormen voor een aanbeveling 
van de Raad. 

Ligt derhalve de conclusie niet voor de hand om dit artikel te laten voor wat het is 
en eventuele voorstellen van de EG-Commissie te baseren op de algemene bepalingen 
van het EG-Verdrag en met name op de voorheen reeds aangeduide art. 2 en 3 par. 
a en e, alsmede op art. 75? 

1.2. De Europese instellingen 

Bij verschillende gelegenheden heeft het Europees Parlement zich met het vraagstuk 
van de grenshindernissen beziggehouden. I n een aantal rapporten werd de aandacht 
gevestigd op de problemen die zich te dien aanzien voor het vervoer tussen de l id
staten voordoen. Specifieke rapporten die zich uitsluitend met de grensproblemen 
bezighouden werden eveneens opgesteld; als meest recente kunnen hier worden 
genoemd het rapport-Bos [4] en het rapport-Schijns [ 5 ] . Met de regelmaat van de 
k lok vestigen parlementsleden ook door het stellen van vragen de aandacht op deze 
problematiek. Alleen al in 1980 werden 7 schr i f teü jke en/of mondeUnge vragen over 
deze problematiek aan de Commissie, resp. de Raad gesteld. 

I n haar advies aan de Raad inzake het Commissievoorstel betreffende een priori
teitenprogramma voor het vervoer voor de periode to t het einde van 1983 [6] stelde 
het Parlement voor het Commissievoorstel op 8 verschillende punten te amenderen. 
[7] Alleen het voorstel om de Ujst van prioriteiten ui t te breiden met het punt 'de 
versoepeling van de grensovergangen' werd door de Raad aanvaard. De aanneming 
van dit amendement heeft er zeker mede toe bijgedragen, dat de problematiek van de 
grenshindernissen sinds begin 1981 steeds meer in de poüt ieke belangstelling is ko
men te staan. 

Zonder overdrijving kan worden gesteld dat de Ministers van Vervoer lange t i j d geen 
o f nauweUjks enige aandacht aan de grenshindernissen in het vervoer hebben besteed. 
Afgezien van een enkele sporadische oproep gedurende de laatste jaren in het kader 
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van de verbetering van de situatie van de spoorwegen door o.a. ook de grenshindernis
sen voor deze vervoerstak af te bouwen, is er op dit gebied in feite nauwelijks enige 
activiteit geweest. Daarin is gedurende de eerste zes maanden van 1981, toen Neder
land i n de Gemeenschap het voorzitterschap waarnam, aanzienUjke verandering geko
men. Met name tijdens de Raadzitting van 26 maart werden er op het gebied van de 
versoepeling van de grensovergangen enkele belangrijke eerste stappen gezet. 

Zoals reeds hiervoor werd aangeduid, besloten de Ministers om dit punt op te 
nemen in de lijst van in totaal 10 activiteiten die tot het einde van 1983 met priori
teit moeten worden voortgezet. Tijdens dezelfde Raad hebben de Ministers de Com
missie uitgenodigd om voor het eind van het jaar 1981 een uitvoerig verslag omtrent 
de verschillende grensproblemen voor te leggen en om dit rapport zonodig vergezeld 
te doen gaan van voorstellen om in deze situatie verbetering aan te brengen. U i t de 
conclusies die de Raad ui t het voor te leggen rapport zal trekken en de standpuntbe
paling ten aanzien van het op dit rapport gebaseerde ontwerp van richtlijn, zal 
moeten bli jken o f het de Raad inderdaad ernst is met haar wens te komen to t versoe
peling van de grensovergangen. 

Het zou onjuist zi jn de EG-Commissie geheel te vrijwaren van elke kr i t iek inzake de 
grensovergangsproblematiek. Niet alleen heeft de Commissie door haar beleid soms 
aanleiding gegeven to t het invoeren van nieuwe controles aan de grenzen — een ver
wi j t dat met name nogal eens in Groot-Bri t tannië en Ierland wordt gehoord — ook 
kan niet worden ontkend dat het dossier 'grensformaliteiten' i n het Directoraat-Gene
raal Vervoer lange t i j d niet heeft behoord tot de dossiers die met prioriteit dienen te 
worden behandeld. Niet in de laatste plaats was dit een gevolg van het feit dat met 
een beperkte staf en een veelheid van problemen een keuzeprobleem ontstond. 

De Commissie-Jenkins, alsook de huidige Commissie-Thorn, hebben evenwel laten 
bli jken het Europese belang van het versoepelen van de grensformaliteiten te onder
kennen. Z i j hebben ook pubüekel i jk verschillende malen verklaard hieraan de nood
zakelijke aandacht te wil len schenken en initiatieven te ondernemen ten einde i n deze 
situatie verbetering aan te brengen. 

Eind 1977 heeft de Commissie haar Raadgevend Comité voor Vervoer, Comité 83, 
verzocht een uitvoerig rapport over de grensproblemen in de Gemeenschap op te 
stellen. Verzocht werd daarbij het accent te leggen op de navolgende punten: 
— het opstellen van een inventaris van de verschillende problemen die zich aan de 

binnengrenzen van de Gemeenschap voordoen; 
— het evalueren van de belangrijkheid en de draagwijdte van de verschillende grens

hindernissen; 
— de rol die de Gemeenschappehjke vervoerspolitiek zou kunnen spelen bi j het 

afbouwen van deze hindernissen en de vraag waarop daarbij i n eerste instantie het 
accent gelegd zou moeten worden. 

Verwacht mag worden dat genoemd rapport tegen eind 1981 gereed zal z i jn en dat 
daarmede aan het eerste gedeelte van de uitnodiging van de Raad van 26 maart 1981 
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wordt voldaan. 
Met betrekking tot het tweede gedeelte, t .w. het voorleggen van voorstellen, mag 

worden verwacht dat de Commissie, eveneens tegen het einde van 1981, een r icht l i jn
voorstel to t het versoepelen van de grensovergangen aan de Raad zal voorleggen. Het 
ligt voor de hand, alvorens met een dergelijk voorstel naar buiten te treden, de ver
schillende direct- betrokken (vervoerders, verladers, tussenpersonen in het vervoer, 
enz.) uitvoerig te consulteren. 

1.3. Procedure van 'communautair douanevervoer' 

Op 1 j u l i 1968 werd het Gemeenschappelijk douanetarief ingevoerd. Op douane-tech
nisch gebied werd het goederenvervoer tussen de lid-staten vanaf 1 januari 1970 aan
zienlijk vergemakkelijkt door het i n werking treden van de procedure 'communautair 
douanevervoer'.[8] Vanaf 1 januari 1974 hebben Zwitserland en Oostenrijk, zijnde 
belangrijke doorvoerlanden in het vervoer tussen de hd-staten, zich b i j di t gemeen
schappehjk doorvoersysteem aangesloten. Nu sinds 1 januari 1981 Griekenland l i d 
van de Gemeenschap is geworden kan alleen maar worden gehoopt dat ook Joegosla
vië spoedig besluit t o t de procedure van 'communautair douanevervoer' toe te treden. 

In het kader van voornoemd systeem worden de goederen tussen twee lid-staten 
vervoerd op basis van één enkele procedure, bestaande ui t één enkel document (T-
document) en een garantie, opgesteld b i j het begin van de reis, die het vervoer over 
het totale traject dekt. Op basis van deze procedure is aan de binnengrenzen geen 
enkele douaneformaliteit meer vereist, met uitzondering van de noodzaak om bi j elke 
grensovergang een 'kennisgeving van doorgang' (avis de passage) af te geven. 

Essentieel kenmerk van deze procedure is tevens dat men bi j aankomst i n het 
importerende land niet is gehouden de vrijmakingsprocedure van de goederen aan de 
grens door te voeren. Men kan, door ook aan deze laatste grenspost een kennisgeving van 
doorgang te deponeren, doorrijden tot aan een plaats ergens i n het land zelf om dan 
aldaar de goederen aan de douane voor vrijmaking aan te bieden. 

Wanneer b i jv . wegvervoer van Rotterdam naar Palermo plaatsvindt, behoeven aan 
de Nederlands-Duitse, de Duits-Oostenrijkse, en de Oostenrijkse-Italiaanse grens geen 
douaneformaliteiten meer te worden vervuld. Het is voldoende de vrachtwagen voor 
verzegeling aan de douane i n Rotterdam aan te bieden en dan met behulp van een 
eenwturHoe Hormnerino van He kennisvevincr van Atynroano aan A* nrenzen t o t in 

Palermo door te rijden om aldaar de goederen bi j de douane voor vrijmaking aan te 
bieden,. 

I n de loop der jaren zi jn i n het kader van deze procedure verschillende vereenvou
digingen doorgevoerd waarvan als belangrijkste kunnen worden genoemd: 
— vereenvoudigde procedure voor het vervoer door de spoorwegen i n het algemeen 

[ 9 ] ; 
— i d . maar dan voor het vervoer door de spoorwegen van containers [ 1 0 ] ; 
— mogelijkheid voor grote verladers, exporteurs o f importeurs zonder tussenkomst 

van de douane ui t en/of i n te klaren, indien er een goede vertrouwensrelatie tussen 
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de betrokkene en de douane bestaat [ 1 1 ] . 

I n schema 1 wordt aangegeven welke handelingen er precies op douane-technisch 
gebied moeten worden uitgevoerd in het vervoer tussen de lidstaten. 

Schema 1: Douane-piocedures in het goederenvervoer tussen de EG-lidstaten 

Formaliteiten m.b.t. de procedure Formaliteiten m.b.t. de 
'communautair douanevervoer' (a) uit-, resp. invoer (b) 

1. uitvoerverklaring 
2. controle van de goederen 
3. verklaring BTW-vrijstelling 
4. verstrekken van statistische informatie 

1. toekenning van de garantie 
2. T2-formulieren 
3. geldig maken en in orde bevinden van T2-

formulieren voor het verlaten van het 
grondgebied van de lid-staat 

4. controle van de goederen 
5. verzegelen van het voertuig 
6. kennisgeving van doorgang 

5. invoerverklaringsformulier 
6. controle van de goederen 
7. berekening van de BTW plus betalings

bewijs 
8. inning BTW 
9. verstrekken van statistische informatie 

(b) : bij vrijmaking van de goederen aan de grens tussen twee aangrenzende lid-staten 
(a) + (b) : bij vrijmaking van de goederen 

- bij een douaneè/««enpost in het vervoer tussen twee aangrenzende üd-staten; 
— in het vervoer tussen twee «/er-aangrenzende lid-staten 

2. Aard van de problemen 

Het totale handelsverkeer tussen de hd-staten heeft op dit moment een waarde van 
ongeveer H f l . 550,- mil jard . Daarvoor moeten meer dan 500 mil joen ton goederen 
over de binnengrenzen van de Gemeenschap worden vervoerd. 

Een werkgroep van het Comité 83 heeft berekend dat, uitgaande van het fei t dat 
een vrachtwagen die aan de grens staat te wachten gemiddeld H f l . 65,- a 70,- per uur 
kost, i n het wegvervoer tussen de lid-staten per jaar door de wachttijden aan de gren
zen ongeveer H f l . 2,5 miljard extra aan kosten ontstaan. Aannemende dat, zonder 
overigens ook maar één controle af te schaffen, het door een betere organisatie van 
de controles mogelijk moet zi jn deze wachttijden met 30- 50% te verminderen, 
zouden besparingen in de orde van grootte van H f l . 1,- miljard per jaar, alleen al voor 
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het wegvervoer, kunnen worden verwezenlijkt. 
Voornoemde cijfers mogen aantonen dat pogingen om verbetering i n de grensover

gangen aan te brengen inderdaad een zaak van Europese dimensie is. 

Niet zelden wordt gesteld, dat de douane de hoofdschuldige is van alle problemen aan 
de grens. I n zi jn algemeenheid zi jn w i j het met deze bewering beslist oneens. Grens
oponthouden ontstaan ook doordat andere instanties aan de grenzen controles 
uitvoeren. Vaak is het ook zo dat de douane wordt opgedragen controles ui t te voe
ren die niet direct t o t haar eigen competentie behoren. Zeer veel problemen ontstaan 
tevens doordat de vervoerders zich aan de grens presenteren met onvolledige o f slecht 
ingevulde documenten. Het zou te ver gaan de douane voor deze grensoponthouden 
verantwoordelijk te willen stellen. 

Wel kan worden vastgesteld, dat er vaak in de verschillende lid-staten zogenaamde 
moeilijke en makkelijke grensposten bestaan en dit ondanks het fei t dat de controle
rende autoriteiten b i j deze grensposten op basis van dezelfde nationale en/of commu
nautaire wetgevingen en uitvoeringsbepalingen actief z i jn . Hieruit mag dan ook 
worden afgeleid, dat er b i j de zogenaamde moeilijke grensposten toch ruimte voor 
verbetering aanwezig is zonder dat daarvoor noodzakeüjkerwi jze sprake moet zi jn van 
een wijziging van de bestaande wetgeving. 

Bij een nader onderzoek van de problemen die zich aan de grenzen voordoen, als
mede b i j het zoeken naar oplossingen hiervoor, is het dienstig een onderscheid te 
maken tussen enerzijds: 
— de controles die hun oorsprong in het vervoer hebben, en 
— de controles die hun oorsprong elders hebben (waarbij de vervoerder wel de 

ongemakken van de controles moet dragen en verwerken) 

en anderzijds: 
— de controles die alteen aan de grens kunnen worden uitgevoerd, willen zij effectief 

z i j n , en 
— de controles die in principe overal (ergens in het land zelf, maar ook aan de grens) 

kunnen worden uitgevoerd. 

Ten aanzien van dit laatste punt valt op te merken dat er van oudsher vaak een sterke 
tendens is om zoveel mogeü jk controles aan de grens door te voeren onder het 
mot to : het vervoermiddel moet er toch stoppen! 

3. Oorzaken van de problemen 

I n deze paragraaf zal worden getracht zeer schematisch en op summiere wijze een 
overzicht te geven van de oorzaken die aanleiding kunnen geven to t extra grensopont
houden. Volstaan zal worden met een aanduiding en een korte beschrijving van de 
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verschillende problemen zonder over te gaan to t een gedetailleerde analyse. 
Daarbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen gemeenschappelijke proble

men, d.w.z. onafhankelijk van de vervoerswijze (3.1.), tussen specifieke problemen 
achtereenvolgens bi j de spoorwegen (3.2.), in het wegvervoer (3.3.) , in de binnenvaart 
(3.4.), in de zeevaart (3.5.), en in de luchtvaart (3.6.) en tussen problemen die hun 
oorzaak buiten het vervoer hebben (3.7.). Van deze laatste problemen zulleen alleen 
de belangrijkste worden bezien. 

3.1. Gemeenschappelijke problemen 

Bij het opsporen en analyseren van de oorzaken die in het grensoverschrijdende ver
voer aanleiding to t grensoponthouden kunnen geven, kan worden geconstateerd dat 
een aantal grensoponthouden zich in verschillende vervoerstakken kunnen voordoen 
(dus niet typisch gebonden zijn aan een bepaalde vervoerstak), t .w. 
a. beperkte openingsuren douaneposten; 
b . beperkte inklaringsmogelijkheden; 
c. ontbreken van documenten; 
d. onvoldoende gebruik van de procedure 'communautair douanevervoer'; 
e. ro l douane-agenten en -expediteurs; 
f. gebrekkige infrastructuur. 

Ad a) Veel douanebureaus aan de grens (en ook in het binnenland) zi jn slechts voor 
een beperkt aantal uren van de dag geopend. Komt er bi jv . een vrachtwagen 's avonds 
na het sluiten van het douanebureau aan de grens aan, dan moet de chauffeur to t de 
volgende morgen wachten eer h i j kan worden afgehandeld.[12] Niet zelden worden 
de openingsuren van de grensposten vastgelegd zonder rekening te houden met de 
fluctuaties in de vervoersstromen (week-, seizoenschommelingen e.d.). 

Vastgesteld moet tevens worden dat de openingsuren van de verschillende contro
lerende instanties aan één kant van de grens (bi jv . douane, sanitaire controle e.d.), en 
van de douanebureaus aan beide zijden van de grens vaak niet zi jn geharmoniseerd. 

Ad bj Niet alle goederen kunnen aan alle grensposten door de douane o f de andere 
controlerende instanties worden afgehandeld. Somtijds leidt dit tot langere vervoers-
trajecten ( o f omwegen) dan strikt noodzakelijk is, hetgeen ook uit energie-oogpunt 
nadelig is. 

Ad c) I n verhouding zeer veel grensoponthouden vinden hun oorzaak in het feit 
dat de vervoerder zich aan de grens presenteert zonder dat hi j beschikt over de nood
zakelijke documenten o f doordat de documenten die h i j overhandigt onvolledig zi jn 
ingevuld. 

Ad d) I n par. 1 werd er reeds op gewezen dat in het vervoer tussen twee aangren
zende lid-staten de vervoerder niet vaak een beroep doet op de mogeUjkheden van de 
procedure 'communautair douanevervoer'. Veelal prefereert hi j de goederen bi j de 
grens vri j te maken i.p.v. direct door te rijden op basis van een T-document naar een 
douanepost in het binnenland. Daar is, zoals aan de grens, de congestie doorgaans 
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niet zo sterk, hetgeen to t t i jdwinst aanleiding zou kunnen geven. 
Ad e) De douane-agent en de douane-expediteur treden op als tussenpersoon voor 

de vervoerder b i j de controlerende instanties aan de grens. Als bemiddelaar is zi jn 
belangrijkste taak de vervoerder en/of de verlader bi j het vrijmaken van de goederen 
bi j te staan en te helpen allerlei andere problemen op te lossen die zich kunnen voor
doen. De vervoerder is van deze tussenpersonen door hun gespecialiseerde kennis i n 
grote mate afhankelijk. Di t heeft to t gevolg dat de tussenpersonen vaak een belang
rijke invloed op de routekeuze kunnen uitoefenen. 

Daarbij heeft iedere douane-agent z i jn eigen voorkeur voor bepaalde grensposten. 
D i t houdt nauw verband met het feit dat een douane-agent niet aan elke grenspost 
een eigen bureau heeft. De omstandigheid dat eerst sinds kor t ook b i j douanebureaus 
in het binnenland goederen kunnen worden vrijgemaakt, en nog maar een beperkt 
aantal douane-agenten aldaar over eigen bureaus beschikt, vormt zonder enige t w i j f e l 
een belangrijke reden waarom nog steeds veel goederen aan de grens worden vrijge
maakt. 

Bij dit alles moet nog de omstandigheid worden gevoegd dat de verlader de goede
ren voor export vaak op basis van nationale documenten naar de grens stuurt en zi jn 
douane-agent b i j aankomst van de goederen aldaar eerst opdraagt de internationale 
documenten op te stellen. Ook komt het vaak voor dat de verlader op het moment 
van inklaring aan de grens in het land van bestemming anders over de goederen dispo
neert o f eerst op het laatste ogenblik een herexpeditie moet doorvoeren. Deze op
splitsing van het totale vervoerstraject, die doorgaans gepaard gaat met wachttijden 
aan de grens, wordt mede i n de hand gewerkt doordat de douane-agent zi jn bureau 
aan de grens en niet i n het binnenland heeft. 

Zoals er goede en slechte vervoerders z i jn , zo zi jn er ook goede en slechte douane
agenten. De goede douane-agenten uiteraard buiten beschouwing gelaten, mag niet 
uit het oog worden verloren dat de slechte douane-agenten aanleiding kunnen geven 
to t langere wachtti jden b i j de douane dan strikt noodzakeUjk is. 

Ad f ) Het spreekt welhaast vanzelf, dat een onvoldoende uitgebouwde infrastruc
tuur b i j de grensovergang, zowel van de toe- en afvoerwegen naar en van de grenzen, 
als van de emplacementen aan de grens zelf, aanleiding kunnen zi jn to t extra opont
houden, 

3.2. Problemen bij de spoorwegen 

I n tegenstelling to t de andere vervoerstakken zijn bi j de spoorwegen een groot aantal 
van de grensoponthouden het gevolg van 'bedrijfsinterne' handelingen en controles. 
Afgezien van enkele, in 3.7. nog nader te bespreken controles die hun oorzaak buiten 
het vervoer hebben, beschikken de spoorwegen zelf over reële mogeUjkheden om de 
wachttijden aan de grenzen door een betere onderhnge samenwerking te vermin
deren. 

Het gaat hier om de navolgende 'bedrijfsinterne' handelingen en controles: 
a. ui twisseüng van wagons; 
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b . technisch onderzoek wagon; 
c. opstellen van remdocument; 
d. verwisselen van locomotief; 
e. samenstellen van de trein: rangeren; 
f . aanbrengen van ladingetiket op de wagon; 
g. ontbreken van documenten betreffende de lading; 
h . controle van de ladingdocumenten. 

Ad a) I n verband met de interne verrekening tussen de verschillende spoorwegmaat
schappijen voor het gebruik van eikaars wagons, wordt er bi j de grens door de over
gevende spoorwegonderneming een overgaveformulier opgesteld. Een identiek 
afnameformulier wordt doorgaans door de ontvangende spoorwegonderneming opge
steld. 

Ad b) Bij de overname van de wagons wordt doorgaans de wagon ook technisch 
onderzocht; niet zelden wordt dit zowel door de overgevende als door de ontvangen
de spoorwegonderneming uitgevoerd. Een technisch onderzoek bi j de overgave van 
een wagon van de ene naar de andere spoorwegonderneming is noodzakelijk in 
verband met de aansprakelijkheid bi j eventuele ongelukken. 

Ad c) Nauw met het technische onderzoek van de wagon hangt het onderzoek 
naar de staat van de remmen samen. Bij iedere overname van een wagon wordt 
derhalve een remdocument door de ontvangende spoorwegonderneming opgesteld. 

Ad d) De stroomspanningen bi j de verschillende spoorwegen in Europa lopen aan
zienlijk uiteen. Wanneer niet kan worden beschikt over zgn. 'meerspanning'-locomo
tieven, is bi j de grensovergang een verwisseling van locomotief vaak onvermijdelijk. 

Ad e) Het is gebruikehjk dat de verlader bepaalt over welk traject zijn goederen 
moeten worden vervoerd. Met name in het spoorwegvervoer over lange afstand, 
waarbij meer landen getransiteerd moeten worden, z i jn verschillende trajecten 
mogelijk. Di t leidt ertoe dat bij de grensovergang de treinen vaak opnieuw moeten 
worden gevormd. Dit probleem zou, althans gedeeltelijk kunnen worden opgelost, 
indien niet de verlader maar de spoorwegondernemingen zelf zouden kunnen bepalen 
over welk traject de goederen worden vervoerd. 

Ad f j Iedere spoorwegonderneming brengt zi jn eigen ladingetiket aan op de wagon 
die over zi jn spoorwegnet wordt vervoerd. Di t gebeurt doorgaans aan de grensover
gang hetgeen to t extra oponthoud aanleiding geeft. 

Ad g) Volgens de meeste spoorwegondernemingen ontstaan aanzienlijke opont
houden aan de grenzen als gevolg van het ontbreken van de begeleidende documen
ten o f het ontbreken van de vereiste informatie op deze documenten. Het gaat bierbij 
doorgaans om de navolgende documenten: internationale vrachtbrief, begeleidende 
documenten voor containers en pallets, douanedocumenten (internationale douane
verklaring, T-documenten), certificaten inzake sanitaire, veterinaire, fytosanitaire en 
kwaliteitscontrole, enz. 

Ad hj Zelfs als de onder g) genoemde documenten goed ingevuld aanwezig z i jn , 
neemt de controle daarvan aan de grensovergang toch ook nog t i j d i n beslag. 
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3.3. Problemen in het wegvervoer 

Het aantal controles en de omvang van de grensoponthouden als gevolg daarvan, z i jn 
in verhouding met de andere vervoerstakken het grootst voor het wegvervoer. Ter ver
betering van de overzichtelijkheid van de presentatie van deze controles is een onder
scheid gemaakt tussen: 
— controles die i n principe aan de grens moeten worden uitgevoerd, en 
- controles die facultatief aan de grens kunnen worden uitgevoerd. 

Als controles die i n principe aan de grens moeten worden uitgevoerd, worden 

beschouwd: 
a. controle van de vr i jdom van rechten op brandstof; 
b . be taüng van motorrijtuigenbelasting; 
c. betaling van verkeersbelasting; 
d . onzekerheid inzake BTW op de vervoersprijs; 
e. controle van de vervoersvergunningen in het grensoverschrijdend vervoer; 
f . verzamelen van statistische gegevens. 

De controle onder a) vermeld, kan alleen maar aan de grens worden doorgevoerd. 
Indien de vervoerde goederen door de douane aan de grens worden vrijgemaakt, 
dienen ook de andere genoemde controles aan de grens te worden doorgevoerd. 
Wanneer echter de goederen door een douanebureau in het binnenland worden vr i j 
gemaakt, zouden de controles b) t / m f ) ook aldaar kunnen plaatsvinden. 

Ad a) Het gaat hier niet alleen om de vri jdom van brandstof in de reservoirs van 
bedrijfsvoertuigen, maar ook om de brandstoffen voor de compressormotoren van 
koelwagens. Wat de brandstof voor motorvoertuigen betreft , worden in de Gemeen
schap de i n tabel 1 vermelde nationale bepahngen gecontroleerd. 

Tabel 1: Controles op de vrijdom van rechten op brandstof 

land hoeveelheid categorie in/uit land 

West-Duitsland 501 vrachtwagens bij binnenkomst 
West-Duitsland 1001 autobussen bij binnenkomst 

Frankrijk 2001 vrachtwagens bij binnenkomst 
Frankrijk 701 autobussen bij binnenkomst 

Italië 2001 vrachtwagens bij verlaten 
Italië 2001 autobussen bij verlaten 

Inzake de brandstof voor compressormotoren van koelwagens is het i n West-Duits
land niet toegestaan (wel in andere lid-staten) om lichte s tookoüe bestemd voor huis
brand te gebruiken. Op verzoek van de EG-Commissie werd echter een 'stand-still' 
bereikt, zodat deze controle op di t moment niet door West-Duitsland wordt uitgevoerd 

102 



Zoals gezegd kunnen beide controles alleen maar aan de grens worden uitgevoerd. 
Verplaatsing naar een douanebureau in het binnenland is derhalve niet mogeüjk . 

Ad b) Daar waar tussen üd-staten geen bilaterale overeenkomst inzake de weder
zijdse vrijstelling van motorrijtuigenbelasting bestaat, moeten aan de grens de vereiste 
formaÜtei ten voor het betalen van een evenredige motorrijtuigenbelasting worden 
vervuld. 

Het betreft hier overigens slechts Ierse vrachtwagens in Nederland en België, en 
Nederlandse vrachtwagens in I t aüë . Voor alle andere vervoersrelaties in de Gemeen
schap bestaan reeds bilaterale vri js telüngsovereenkomsten. 

Ad c) De üd-staten op zich kennen geen verkeersbelasting zoals deze enkele jaren 
geleden door Oostenrijk en Joegoslavië werd ingevoerd. De verkeersbelasting die aan 
de grens door beide transitlanden wordt geheven, geeft aanleiding tot additionele 
grensoponthouden. 

Ad d) Volgens de beschikbare informaties z i jn vrachtwagens uit de lid-staten voor 
een groot gedeelte vrijgesteld van de BTW-heffïng op de vervoersprijs voor vervoers-
prestaties in een andere Üd-staat. Door het ontbreken van een harmonisatie op 
gemeenschappehjk niveau van de nationale BTW-heffingen bestaan te dien aanzien 
echter onzekerheden die to t verstoringen in het grensoverschrijdende vervoer aanlei
ding kunnen geven. 

Ad e) Voor het vervoer over de weg tussen lid-staten kan, voor zover dit vervoer 
niet is geüberaüseerd, gebruik worden gemaakt van 3 soorten vergunningen, t .w. : 
— een vergunning ui t een bilateraal contingent, 
— een CEMT-vergunning, en 
— een vergunning ui t het communautaire contingent. 

A l deze vergunningen moeten door de douane aan de grens van het land waar de 
goederen worden ingevoerd, worden afgestempeld. Ofschoon deze controle van vrij 
simpele aard is, is deze handeüng op zich ook weer aanleiding tot een grensopont-
houd. 

Enkele üd-staten (m.n . Frankri jk en West-Duitsland) controleren ook de vergun
ning die voor nationaal vervoer van kracht is, zelfs wanneer er sprake is van vervoer 
dat onder de zgn. Eerste Richtlijn (geüberaüseerd) plaatsvindt. 

Het controleren van voornoemde vergunningen kan echter, zonder afbreuk aan 
de effectiviteit van de controle te doen, ook door de douane van een binnenpost 
(waar de goederen worden vrijgemaakt) worden uitgevoerd. 

Ad f ) Het verzamelen van statistische gegevens betreffende het wegvervoer wordt 
door West-Duitsland aan de grens verricht. Daartoe moet de chauffeur een statis
tisch fo rmuüe r invullen en aan de douane afgeven. 

Als controles die facultatief aan de grens kunnen worden uitgevoerd, zi jn te noemen: 
a. controle van inschrijvingsdocument motorvoertuigen; 
b . onderzoek van technische staat van de vrachtwagens; 
c. controle van voorschriften A D R en ATP: vergunningen bouwtypen en bijzondere 

voertuigen; 
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d. controle van maten en gewichten; 
e. controle van r i j - en rusttijden. 

Ad a) Ofschoon i n de Gemeenschap nog geen sprake is van een harmonisatie van de 
toelatingsvoorwaarden van motorri j tuigen, en er derhalve dus ook geen eenvormige 
terminologie betreffende de toelating en mschrijving van voertuigen bestaat, levert 
de controle van de inschrijvingsdocumenten van de motorvoertuigen i n het verkeer 
tussen de lid-staten weinig problemen op. 

Ad b) I n de lid-staten van de Gemeenschap moeten de vrachtwagens op geregelde 
t i jden een technische controle ondergaan op grond waarvan dan een certificaat wordt 
afgegeven. Door invoering van een r ichthjn op gemeenschappehjk niveau zi jn 
dergelijke controles aan de grensovergangen in principe overbodig geworden en kan 
worden volstaan met het controleren van de afgegeven certificaten. 

Ad c) Aan de grenzen wordt nog steeds gecontroleerd o f de betreffende voertui
gen voldoen aan de voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, 
bederfelijke goederen en voor de transporten van bijzondere ladingen. 

Ad d) Aan verschillende grensovergangen in de Gemeenschap worden de vrachtwa
gens gecontroleerd op het respecteren van de nationale bepalingen met betrekking to t 
de maten en gewichten. Het accent wordt daarbij doorgaans op de gewichten, te 
weten het totale gewicht van de vrachtwagen en de maximale aslast, gelegd. Zelfs bi j 
invoering van een communautaire regeling voor de maten en gewichten, zal er alt i jd 
de noodzaak bestaan om de vrachtwagens op overbelasting te controleren. Deze con
trole behoeft evenwel niet b i j de grensovergang te worden uitgevoerd. 

Ad e) De bepalingen van Verordening (EEG) 543/69 betreffende de rij - en rust t i j 
den kunnen overal worden gecontroleerd. Enkele lid-staten verkiezen deze controles 
b i j de grensovergang uit te voeren, hetgeen somtijds to t aanzienlijke wachttijden aan
leiding geeft. 

Aan het einde van de lijst inzake de controles die in het wegvervoer worden o f kun
nen worden doorgevoerd, dient er nog te worden gewezen op het probleem van de 
rijverboden op zon- en feestdagen en tijdens bepaalde vakantieperioden. Ofschoon 
het hier niet direct om het uitvoeren van controles gaat, zi jn deze rijverboden toch 
vaak aanleiding t o t omvangrijke congesties bi j de grensovergang met alle negatieve 
effecten op de grensoponthouden. 

3.4. Problemen in de binnenvaart 

De indruk bestaat dat voor de binnenvaart de problemen bi j grensovergangen i n de 
Gemeenschap niet van dezelfde orde van grootte z i jn als die b i j het wegvervoer en 
de spoorwegen. Te noemen z i jn : 
a. controle van de vr i jdom van rechten op brandstof; 
b . heff ing van BTW op de vervoersprijs; 
c. controle van scheepsmateriaal en boordpro viand. 
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Ad a) I n vier lid-staten van de Gemeenschap (België, Frankri jk, Nederland en West-
Duitsland) worden, zij het wel met onderscheidenlijke intensiteit, controles aan de 
grenzen uitgevoerd met betrekking to t de hoeveelheid dieseloUe die zich in de tank 
bevindt. Deze controles zi jn analoog aan die welke i n het wegvervoer (3.3.a) worden 
toegepast. 

Ad b) Ten aanzien van de heffing van de BTW op de vervoersprijs deden zich to t 
1.2.1979 alleen in Frankri jk problemen voor. Sinds die datum past Frankri jk ook de 
6de Richthjn toe op grond waarvan de BTW voor het vervoertraject op Frans grond
gebied nu direct wordt opgenomen i n de waarde van de vervoerde goederen. De BTW 
wordt door de douane derhalve over de totale waarde van de goederen, inclusief het 
vervoer, geheven. 

Ad cj Bij de grensovergang moeten boorduitrusting, kabine-uitrusting, boordpro-
viand (kof f i e , thee, alcohol, e.d.) apparaten en instrumenten ( T V , radio, e.d.) op een 
douaneverzamelverklaring worden aangegeven. Deze verklaringen worden bi j grens
overgang steekproefsgewijze gecontroleerd. 

3.5. Problemen in de zeevaart 

Ongeveer 25 - 30% van het totale grensoverschrijdende vervoer tussen de Üd-staten 
gaat over zee. Ofschoon dit aandeel zeer aanzienüjk is, is er tocU nauweUjks aanlei
ding om speciale aandacht te besteden aan de problemen met betrekking tot het 
grensoponthoud in de zeevaart. Di t houdt verband met het feit dat deze controles 
aan de 'landzijde' i n de havens worden doorgevoerd en derhalve grotendeels reeds i n 
3 . 1 . - 3.4. ter sprake zi jn gekomen o f in 3.7. alsnog zullen worden behandeld. 

Afgezien hiervan dient wel te worden opgemerkt dat het systeem van 'communau
tair douanevervoer' i n feite voor de drie landvervoermiddelen werd ontworpen en 
minder geschikt schijnt te z i jn voor de goederen die over zee worden vervoerd. 

3.6. Problemen in de luchtvaart 

Het accent van de problemen bij de goederenafhandehng in het grensoverschrijdende 
vervoer op de luchthavens Ugt voornameUjk op: 
a. grote aantal documenten; 
b . beperkte openingsuren douanebureaus; 
c. beperkte goederenopslag op de luchthaven; 
d. aantal tussenpersonen. 

Ad aj I n de luchtvaart wordt een te groot aantal documenten gebruikt. Deze docu
menten zijn veelal in de verschillende landen afwijkend en daardoor niet op elkaar 
afgestemd. De sterke indruk bestaat tevens dat niet voldoende gebruik wordt 
gemaakt van 'electronic data processing'. 

Ad b) I n aansluiting op hetgeen reeds onder 3.1a werd gesteld, dient erop te 
worden gewezen dat vüegtuigen volgens vooraf vastgestelde schema's vüegen. Z i jn 
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goederen door de douane niet afgehandeld, bi jv. doordat het douanebureau niet is 
geopend, dan vertrekt het vhegtuig zonder de goederen en moet op een volgende 
vlucht worden gewacht. 

Ad c) Extra problemen bi j de afhandeling ontstaan, doordat op veel luchthavens 
onvoldoende opslagruimte voor de goederen aanwezig is. 

Ad d) Tevens verwijzend naar hetgeen reeds onder 3.1e werd gesteld, dient te 
worden opgemerkt, dat i n de luchtvaart het aantal tussenpersonen dat b i j de afhande
ling van de luchtvracht optreedt, groter is dan bi j de andere vervoerstakken. 

3.7. Problemen die hun oorzaak buiten het vervoer hebben. 

De omstandigheid dat deze problemen to t slot worden behandeld, betekent niet dat 
het hier om minder belangrijke problemen gaat: verre van dat! Als belangrijkste 
oorzaken buiten het vervoer die tot grensoponthouden aanleiding kunnen geven, 
moeten genoemd worden: 
a. sanitaire, fytosanitaire, veterinaire en kwaliteitscontroles; 
b . BTW-heffing; 
c. heff ing van accijnsen; 
d. controle van compensatiebelastingen (landbouwprodukten); 
e. maatregelen m.b .t . artikel 115; 
f . technische belemmeringen; 
g. kennisgeving van doorgang (avis de passage); 
h . verzamelen van statistische gegevens. 

Ad a) Deze controles leiden met name i n het wegvervoer en bi j de spoorwegen tot 
extra wachtti jden (soms zelf aanzienlijke) aan de grenzen. De problemen ontstaan 
vaak door de omstandigheid dat het invoerende land de controles die reeds door het 
uitvoerende land werden uitgevoerd, niet erkent. D i t houdt i n dat deze controles op 
het moment van invoer voor een tweede maal moeten plaatsvinden. Als dan daaren
boven deze controles niet optimaal z i jn georganiseerd, bijvoorbeeld doordat de t i jden 
waarop deze controles kunnen worden uitgevoerd niet overeenstemmen met de 
openingsuren van de douanebureaus o f dat er niet voldoende personeel aanwezig is 
voor het uitvoeren ervan worden daardoor de wachtti jden aan de grensovergangen 
: : r t " •••vA-r~A 

Ad b) Praktisch alle produkten en goederen die niet aan de onder c) en d) 
genoemde heffingen onderhevig z i j n , worden met een BTW-heffing belast. 

Eén van de grondprincipes van het BTW-systeem is dat deze belasting wordt gehe
ven in het land waar de goederen uiteindelijk worden gebruikt. Worden derhalve half
fabrikaten o f eindprodukten naar een andere lid-staat uitgevoerd, dan volgt vrijstel
ling van de BTW i n het uitvoerende land, waarvoor aan de grens een BTW-vrijstel-
lingsverklaring moet worden opgemaakt, en moet in het land waar de produkten 
worden ingevoerd, de aldaar van kracht zijnde BTW worden betaald. Het zal du ideüjk 
z i jn , dat zelfs wanneer de BTW-percentages in de verschillende lid-staten gelijk zullen 
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zi jn (hetgeen het uiteindehjke doel op communautair vlak is) de BTW-vrij stellingsver
klaring resp. de BTW-heffing door het land van bestemming, een door de douane ui t 
te voeren activiteit zal blijven. 

Ad cj Een beperkt aantal goederen zoals alcohol, tabak en parfum is in de meeste 
landen aan een accijnsheffing onderhevig. I n sommige hd-staten zi jn deze accijnsen 
hoog to t zéér hoog. Het Ügt derhalve voor de hand dat de inning van de accijnsen 
door de douane aan de grenzen nauwlettend wordt gevolgd. 

Ad d)ln het kader van de Gemeenschappehjke l andbouwpoü t i ek worden voor een 
aantal landbouwprodukten, als gevolg van de soms zeer uiteenlopende prijzen i n de 
verschillende üd-s ta ten, bij uitvoer naar een andere lid-staat compenserende betaün
gen verricht. Voor de uitvoering van deze be taüngen zi jn bi j de grenzen controles 
noodzakeUjk om de daadwerkeüjke uit- , resp. invoer te registreren. Met name i n de 
binnenvaart geeft dit systeem van de compenserende betalingen soms aanleiding tot 
extra-wachttijden aan de grens, met name in de gevallen waar de verladers anticiperen 
op wijzigingen in deze compenserende bedragen en derhalve de vervoerders opdracht 
geven tot nader order b i j de grens te wachten. 

Ad e) Op grond van artikel 115 van het Verdrag van Rome kan de Commissie een 
Ud-staat machtigen hetzij een intracommunautah bewakingssysteem toe te passen 
met betrekking tot bepaalde produkten uit een derde land die in een andere lid-staat 
in het vrije verkeer zi jn gebracht, hetzij i n bepaalde zeer ernstige gevallen de intra
communautaire handel van deze produkten te blokkeren. Toepassing van de bepalin
gen van dit artikel leiden vaak tot extra grensoponthouden, zoals met name de 
recente problemen inzake de s taaünvoer in I taüë aantonnen.[13] 

Ad f ) Zolang er op communautair vlak voor de produkten die in de Gemeenschap 
worden geproduceerd, nog geen technische harmonisatie bestaat, zullen bepaalde 
produkten in andere Üd-staten niet mogen worden afgezet, indien aan de aldaar gel
dende technische voorschriften niet is voldaan. Om dit laatste te kunnen vaststellen, 
moeten controles worden doorgevoerd die doorgaans niet aan de grenzen behoeven 
te worden uitgevoerd, maar er wel kunnen plaatsvinden. 

Ad g) Zoals in 1.3. reeds werd uiteengezet, moet in het kader van het systeem 
'communautah douanevervoer' bij de grensovergang een 'kennisgeving van doorgang' 
worden afgegeven. Ofschoon het hierbij om een zeer simpele formaliteit gaat, is deze 
afgifte toch aanleiding tot een zekere vertraging bi j de grensovergang. 

Ad h) Het verzamelen van specifieke statistische gegevens, bi jv. betreffende de 
goederenbewegingen aan de grenzen, kan aanleiding zi jn tot extra grensoponthouden. 

4. Suggesties voor mogelijke verbeteringen 

Het opstellen van een inventaris van problemen bi j de grensovergang heeft alleen dan 
zin, wanneer deze inventaris ook daadwerkeUjk als uitgangspunt wordt genomen om 
te komen tot een verbetering van de grensfaciUteiten. Het presenteren van enkele sug
gesties te dien aanzien vormt het onderwerp van de laatste paragraaf van deze bijdrage. 
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Met het doel voor ogen om op zo'n kor t mogelijke termi jn reeds to t verbeteringen te 
kunnen komen en i n de wetenschap dat het uiteindelijke doel, te weten de totale af
schaffing van alle controles aan de binnengrenzen i n de Gemeenschap, slechts op zeer 
lange termi jn .kan worden verwezenlijkt, Ujkt het verstandig de te ondernemen activi
teiten i n verschillende fasen te laten plaatsvinden. 

I n een eerste fase zou het accent moeten worden gelegd op een betere organisatie 
van de door te voeren controles. Gebleken is nameUjk dat zonder de essentie van de 
van kracht zijnde maatregelen aan te tasten, een versoepeUng van de grensovergangen 
binnen het bereik Ugt, indien zou kunnen worden gekomen to t een meer eff ic iënte 
uitvoering van deze controles. Voordeel van een dergeUjke benadering is, dat op korte 
te rmi jn voelbare resultaten voor de verschillende vervoerstakken kunnen worden ver-
wezenUjkt zonder dat hiervoor nationale en/of communautaire wetgevingen moeten 
worden gewijzigd o f aangepast. 

Bovendien loopt men daarbij ook niet het gevaar, dat bepaalde Ud-staten i n deze 
eerste fase een communautaire aanpak blokkeren op grond van het argument, dat de 
Gemeenschap door middel van een verbetering van de grensovergangen to t een 
verdere UberaUsatie van het grensoverschrijdende vervoer tracht te komen. Immers 
geen enkele maatregel die erop gericht is om deze UberaUsatie binnen bepaalde 
perken te Uouden, wordt door een meer eff iciënte uitvoering van de controles op de 
toepassing, aangetast. 

In een volgende fase zullen dan de bi j de grensovergangen uitgevoerde controles op 
hun merites dienen te worden onderzocht en zal i n het kader van door de Commissie 
voor te leggen voorstellen en/of wijzigingsvoorstellen betreffende maatregelen inzake 
de verschillende GemeenschappeUjke poUtieken (vervoerspoUtiek, douane-unie, land
bouwpoli t iek, fiscale poUtiek, enz.) tevens moeten worden nagegaan o f de verschil
lende u i t te voeren controles wel strikt noodzakeUjk z i jn . Terwi j l de actie zoals i n de 
eerste fase bedoeld, een specifiek init iat ief , gericht op de versoepeling van grensover
gangen is, zou de mogeüjke afschaffing van de verschillende grenscontroles in een 
daaropvolgende fase onderdeel moeten uitmaken van meer omvattende initiatieven 
van de Commissie in het kader van haar verschillende activiteiten (bi jv. uitbreiding 
communautaire vergunningen, vr i jdom van brandstoffen, harmonisatie van fytosa
nitaire, veterinaire controles, enz.). 

Onnodig te zeggen dat b i j het nemen van communautaire besUssingen ervoor 
zal moeten worden gewaakt dat geen nieuwe grenscontroles worden gecreëerd. 

In deze paragraaf zal uitsluitend aandacht worden besteed aan mogeUjke stappen en 
initiatieven die in de eerste fase, te weten die gericht op een eff ic iëntere uitvoering 
van de controles, zouden kunnen worden genomen. Hierbij is een onderscheid te 
maken tussen algemene maatregelen (4.1.) en specifieke maatregelen(4.2.). 

Alvorens deze maatregelen te presenteren kan het geen kwaad erop te wijzen dat 
de vervoerders resp. verladers ook zelf over mogeUjkheden beschikken om hun wacht
t i jden aan de grenzen te verminderen. Veel problemen kunnen nameUjk reeds bi j 
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voorbaat worden vermeden, indien de vervoerder zich bi j de controlerende instanties 
presenteert met de juiste documenten die ook de vereiste informaties dienen te bevat
ten. Vaak gebeurt het dat de vervoerder al naar de grens wordt gestuurd en eerst daar 
de nodige formulieren en documenten worden opgesteld. Wachttijden laten zich hier 
veiTnijden door de vereiste informaties t i jdig per telex naar de douane-agent te 
zenden. 

4.1. Algemene maatregelen 

Als algemene maatregelen voor verbeteringen zi jn te noemen: 
a. concentreren van controles op één plaats, 
b . stimuleren gebruik procedure 'communautair douanevervoer', 
c. steekproefsgewijze controles, 
d. wederzijdse erkenning van controles en certificaten, 
e. versoepeling grensovergangen in doorvoer door bepaalde derde landen. 

Ad aj Belangrijke wachttijdverkortingen zouden kunnen worden behaald indien de 
verschillende noodzakehjk geachte controles zoveel mogeüjk op één plaats worden 
uitgevoerd, en niet op verspreide plaatsen langs het vervoerstraject. In het kader van 
de procedure 'communautair douanevervoer' beoogt de Commissie de vrijmaking 
van de goederen zoveel mogelijk door een douanebureau in het binnenland te laten 
uitvoeren en niet aan de grens, waarbij de u i te indeüjke keuze van de plaats van vr i j 
making aan de vervoerder resp. verlader wordt overgelaten. In dit verband zou het 
verstandig en logisch zi jn om na te gaan of , en zo ja in hoeverre, de verschillende 
andere controles ook door een douanebureau i n het binnenland zouden kunnen wor
den uitgevoerd. 

Ad bj Teneinde de mogeÜjkheden te vergroten om de verschillende controles niet 
aan de grens, maar meer in het binnenland uit te voeren, zouden de vervoerders resp. 
verladers ertoe moeten worden gebracht om de procedure 'communautair douanever
voer' meer dan nu het geval is te gebruiken voor het vervoer tussen twee aangren
zende lid-staten (zie ook 1.3. en 3 . l d ) . Daartoe zal het onvermijdelijk z i jn de douane
agenten te bewegen bureaus te vestigen i n (op zijn minst) de belangrijkste plaatsen 
waar in het binnenland vrijmaking van de goederen mogeüjk is (zie ook 3.1e). 

Ad c) Afstand zou moeten worden gedaan van systematische controles om daar
voor in de plaats te komen to t zogenaamde steekproefsgewijze controles. Het totaal 
aantal controles kan hierdoor aanzienüjk worden teruggebracht hetgeen to t de 
gewenste wachttijdverkortingen zal leiden. Wel dient ervoor te worden gewaakt, dat 
de vervoerder en/of de verlader niet worden aangespoord om de voorschriften min
der dan voorheen naar de letter van de wet toe te passen. Di t kan o.m. worden 
vermeden door de betreffende controles door zgn. 'vhegende brigades' op steeds 
andere plaatsen te laten uitvoeren, alsmede door in geval van vaststelüng van overtre
dingen zodanige boetes en straffen op te leggen, dat het niet meer lucratief is het 
risico te lopen om op een overtreding te worden betrapt. 
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Ad dj Niet zelden worden gedurende een transport door een aantal landen identie
ke controles door de autoriteiten van die landen uitgevoerd. Tijdsbesparingen zouden 
gerealiseerd kunnen worden, indien de autoriteiten op communautair niveau zouden 
kunnen komen t o t een erkenning van reeds eerder doorgevoerde controles, met name 
door de wederzijdse erkenning van de controlecertificaten. 

Ad e) Sommige transporten tussen lid-staten zijn alleen mogelijk, indien daarvoor 
derde landen worden getransiteerd. Het gaat hier met name om het vervoer van en 
naar Italië (afgezien van de gemeenschappehjke grens met Frankri jk) en Griekenland; 
voor dit vervoer moet door Zwitserland, Oostenrijk en Joegoslavië worden gereden. 
Onderzocht dient te worden of , en zo ja , i n welke mate de versoepeling van de grens
overgangen tussen de lid-staten onderling ook zou kunnen worden toegepast door de 
Zwitserse, Oostenrijkse en Joegoslavische autoriteiten voor het intracommunautaire 
transitovervoer door hun land. 

4.2. Specifieke maatregelen 

Als specifieke maatregelen kunnen i n aanvulling op de algemene maatregelen worden 
genoemd: 
f . openingsuren grensposten, 
g. samenwerking tussen controlerende instanties, 
h . twee douanebureaus onder één dak, 
i . overzichtelijkheid douanebureaus, 
j . aanleg vrije baan voertuigen, 
k . oprichten gemengde comi tés , 
1. opstellen en verspreiden van een vademecum, 
m. beter gebruik computer 

Ad f ) Gestreefd zou moeten worden om te komen to t een harmonisatie van de werk
t i jden van de verschillende diensten die bi j de grensovergang controles uitvoeren (zie 
ook 3.1a). Hier zou sprake moeten zi jn van een tweeledige actie, t .w. een harmoni
satie van de openingsuren van de instanties die controles aan één zijde van de grens 
uitvoeren (douane, veterinaire controle, polit ie, enz.), en die welke controles aan 
beide zijden van de grens uitvoeren. 

Daarnaast zouden de ooeninasuren alsmede de bezetting van de douanebureaus en 
andere diensten die aan de grens controles uitoefenen (gedacht moet inzonderheid 
worden aan het aantal aanwezige ambtenaren) zodanig flexibel moeten worden vast
gesteld dat een aanpassing aan de fluctuaties in de verkeersstromen wordt bereikt. 

Ad gj Tijdsbesparingen voor de vervoerders kunnen worden bereikt door een 
soepeler verloop van de verschillende controles. D i t vereist een betere samenwerking, 
met name op het lokale organisatorische vlak, tussen de verschillende instanties die 
controles uitvoeren. 

Ad hj De in g) aangeduide samenwerking kan mede worden bevorderd, indien de 
controlerende instanties niet i n verschillende, soms ver uiteen liggende gebouwen zi jn 
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ondergebracht, doch worden samengebracht in een gemeenschappelijk gebouw. Het 
ügt voor de hand dat door persoonüjke contacten de onderhnge samenwerking alleen 
maar kan worden verbeterd. 

Ad ij Een chauffeur die regelmatig een bepaald traject rijdt, weet uit ervaring waar 
hi j zich aan de grens met zi jn documenten moet presenteren. Een chauffeur die een 
traject slechts incidenteel rijdt, heeft somtijds problemen om te weten waar hi j zich 
precies moet vervoegen, hetgeen aanleiding kan geven to t onnodig t i jdverües. D i t pro
bleem kan worden verholpen door de overzichteüjkheid ter plaatse te verbeteren, 
b i jv . door het aanbrengen van verwijzingsborden in een aantal talen, het plaatsen op 
de 'parking' van een groot bord waarop de 'lay-out' van de grenspost is aangegeven,enz. 

Ad j j Daar waar de infrastructuur het toestaat zou een vrije baan moeten worden 
aangelegd, waardoor het mogeü jk wordt om de voertuigen die niet aan de grens vr i j 
maken, alsmede de lege voertuigen, te scheiden van de voertuigen die wel aan de 
grens vrijmaken (zie ook 1.3. en 3.1f) . Het aanleggen van zulke vrije banen kan op 
bepaalde plaatsen infrastructurele werken noodzakeUjk maken; elders kan dit geschie
den door een eenvoudige markering aan te brengen. 

Ad kj Veel problemen ontstaan (en worden niet opgelost), omdat de verschillende 
betrokkenen eenvoudigweg niet op de hoogte o f zich niet bewust zi jn van de draag
wijdte van de problemen voor de anderen. In dit verband dient derhalve de oprichting 
te worden overwogen van gemengde comités op lokaal en/of regionaal vlak en samen
gesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken controlerende autoriteiten (liefst 
van beide zijden van de grens), vervoerders, tussenpersonen in het vervoer en zonodig 
ook van verladerszijde. Naast de mogeüjkheid tot een wederzijdse informatie over 
ondervonden problemen aan de grenzen, kunnen deze comités zonodig ook worden 
gebruikt als petitie-instanties voor vervoerders resp. verladers die zich onjuist behan
deld achten. 

Ad IJ Gebleken is dat bij de vervoerders in de Gemeenschap behoefte bestaat aan 
een omvangrijk vademecum waarin per vervoerstak alle gegevens over de grensposten 
staan vermeld. Het gaat hier om gegevens als: 
— openingsuren douanebureaus; 
— idem andere controlerende instanties; 
— overzicht van de goederen die aan iedere grenspost kunnen worden vrijgemaakt; 
— vereiste vervoersdocumenten; 
— vervoerscontroles die aan iedere grenspost worden uitgevoerd; 
— aanwezige douane-agenten; 
— idem banken; 
— enz. 
Het spreekt vanzelf dat een dergeÜjk vademecum alleen dan zijn waarde behoudt, 
wanneer dit permanent wordt bijgewerkt. 

Ad mj De wachttijden aan de grenzen zouden kunnen worden verminderd, indien 
de controlerende autoriteiten zouden overgaan to t het meer dan nu het geval is, 
gebruiken van de computer. Hierdoor zouden bijvoorbeeld sommige controles van 
documenten en het bewaren van afschriften kunnen worden verminderd o f zelfs 

111 



geheel afgeschaft. 

5. Slotwoord 

Het zou utopisch zi jn te menen dat in de Gemeenschap de controles aan de binnen
grenzen op korte termi jn zullen zi jn afgeschaft. Het voorgaande betoog en met name 
de i n par. 3 weergegeven inventaris van problemen, toont aan dat het afschaffen van 
de verschillende grensproblemen een aangelegenheid is die gecompliceerder is dan op 
het eerste gezich misschien moge bl i jken. Meestal maken de controles die aan de 
grens worden uitgevoerd onderdeel ui t van meer omvattende reglementeringen. 
Grensformaliteiten zullen derhalve doorgaans alleen dan kunnen worden aangepalct, 
wanneer de betreffende reglementeringen waarvan ze i n feite een uitvloeisel z i jn , op 
de helling worden gezet. 

Vooruit lopend op het afschaffen van de diverse controles is erop te wijzen, dat 
vooruitgang b i j het verminderen van de wachttijden aan de grenzen kan worden 
bereikt door een meer eff ic iënte uitvoering van deze controles, met name door een 
optimale organisatie daarvan. Mogelijke aanzetten hiertoe werden in par. 4 van deze 
tekst gegeven. 
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Noten 

[ 1 ] De auteur wenst nadrukkelijk te verklaren dat de in deze bijdrage weergegeven opvattingen 
en meningen die van hemzelf zijn en derhalve zijn instanties in Brussel in geen enkel 
opzicht kunnen binden (red.). 

[2] Ofschoon Van Dale voor het woord 'oponthoud' geen meervoudsvorm geeft, acht de 
auteur het van belang, met het oog op het feit dat het oponthoud zich aan meer dan één 
grens kan voordoen, een meervoudsvorm te gebruiken. Hij refereert hierbij aan andere 
talen waar wel meervoudsvormen bestaan, zoals in het Duits 'Aufenthalte' (red.), Van Dale 
Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1976, 10e 
druk. 

[3] Geraadpleegde commentaren op het EG-Verdrag: 
- Groeben, Boeckh-Thissing, Kommentar zum EWG- Vertrag, Nomos, Baden-Baden 
- Wohlfarth, Everling, Glaesner, Sprung,DieEuropaischeWirtschaftsgemeinschaft, Verlag 
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Z E E S C H E E P V A A R T E N S C H E E P S B O U W : M A R K T E V E N W I C H T , 
M A R K T M E C H A N I S M E E N M A R K T O N D E R Z O E K 

door 
Dr. H.J. Molenaar 

I n het 5de jaar na de ineenstorting van de tankermarkt in 1973 richtte het Internatio
nal Maritime Industries Forum ( I .M. I .F . ) zich met voorstellen t o t regeringen om de 
vestiging van 'evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van scheepvaart' te 
bespoedigen. Het I . M . I . F . stelde toen vast dat de tankercrisis ook naar de lijnvaart 
dreigde over te slaan en wees op de interactie tussen de scheepvaart- en scheepsbouw-
markten. Het voorgestelde sloop- en bouwprogramma beoogde het evenwicht op 
zowel de scheepvaart- als de scheepsbouwmarkten, die beide in een crisistoestand 
waren geraakt, één o f twee jaren naderbij te halen. Zonder maatregelen zou dit 
evenwichtherstel niet vóór 1983 te verwachten z i j n . f l ] 

Nog sterker dan voor de verscheidenheid aan scheepvaartmarkten geldt een nauwe 
marktsamenhang voor de deelmarkten in de scheepsbouw. Een ernstige en langdurige 
onevenwichtigheid kan niet to t de grote tankerbouw beperkt bl i jven, maar werkt 
geleidelijk door naar alle sectoren. Het nieuwe van het brede Forum was het aandra
gen van een sloop- en bouwplan dat tegelijk effect zou hebben voor scheepvaart en 
scheepsbouw. Ofschoon deze sectoren niet noodzakehjk gelijktijdig in crisistoestand 
verkeren, was dit toen zodanig het geval dat reders, werven en bankiers elkaar von
den. 

Het plan is door de sterke herleving van bouwopdrachten in 1979/80, een daling 
van de sloopprijzen, maar vooral door bezwaren b i j diverse EG-landen tegen het door 
staatssteun in stand houden van structureel niet als levensvatbaar bewezen bouwcapa
citeit (nog) niet to t uitvoerig gekomen. De vrees voor nieuwe 'over-ordering' i n de 
scheepsbouwmarkt en voor herhaling van een p i jn l i jk vloot- en werfuitbreidings- en 
inkrimpingsproces is alweer uitgesproken. 

Een en ander is voor ons aanleiding om op deze plaats een beschouwing te wijden 
aan het thema van marktevenwicht, met name op de vrije vrachtenmarkten, en aan 
de middelen die voor het nastreven daarvan ter beschikking staan. De scheepsbouw-
"roblematiek komt daarbii alleen «?n ^ ° nrHp voor zover tleve Hnm d« ontwikkeling 
op de scheepvaartmarkt wordt bepaald. I n deze bijdrage komen achtereenvolgens ter 
sprake het marktevenwicht (par. 1 en 2) , het marktmechanisme (par. 3 en 4) en het 
marktonderzoek (par. 5) . 

1. Marktevenwicht: een algemene verkenning 

I n analyses van de marktsituatie gedurende de laatste decennia valt het karige gebruik 
van de aanduiding 'evenwicht' op. Van jaar to t jaar vielen meer o f minder grote 
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onevenwichtigheden te rapporteren. D i t doet concluderen dat een evenwichtssituatie, 
zoals geïnterpreteerd door de sectoren zelf, uitzonderlijk is; i n t i j d gemeten zijn 
alleen de aanpassingsprocessen van belang. 

I n theorie is onevenwichtigheid van de markt naar beide kanten mogelijk; me'ér 
dan normale bezetting van de vervoerscapaciteit zou evenzeer, door inwerkingstelling 
van corrigerende krachten, tot aanpassing moeten leiden als een onderbezetting. 
Locatie van dit evenwicht op een aldus gedefinieerde basis zou men eer op grond van 
relevante marktprijsbewegingen willen bepalen dan met behulp van statistieken van 
de bezettingsgraad. 

I n dit l icht is het nu opvallend dat de UNCTAD de laatste jaren ramingen maakt 
van het tonnage-'overaanbod' door de marktsituatie en produktiviteit van de scheeps-
ruimte in 1973/74 representatief te nemen voor een evenwichtsituatie.[2] De ui t 
statistisch oogpunt zeker niet onvermijdelijke keuze van deze basisperiode sluit 
praktisch u i t dat de U N C T A D ooit nog de diagnose van een wereldtekort aan 
scheepsruimte kan stellen. Voor een zozeer de wereldwijde aandacht van beleids
functionarissen trekkende publikatie had ofwel een ander basisjaar moeten worden 
gekozen, ofwel het gebruik van de termen 'evenwicht' en 'surplus' moeten worden 
vermeden en een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van de waarde van verge
lijkingen per vlootsector. 

De desbetreffende tabel uit de UNCTAD-publikatie van 1979 is in grafiek 1 
verwerkt. I n de begeleidende tekst wordt nog wel de term 'tonnage surplus' geclau
suleerd voor de veronderstelling dat de schepen met dezelfde snelheden zi jn blijven 
opereren als in 1973/74. Maar juist hierdoor hebben de suggestieve surpluspercenta-
ges ook hun betekenis voor het meten van veranderingen in de marktsituatie van jaar 
to t jaar voor een belangrijk deel verloren, zoals wij hieronder nog nader zullen uiteen
zetten. 

Aanduiding van de marktsituatie van 1973/74 als een van 'even balance', ook voor 
de tankvaart, doet ook merkwaardig aan in het l icht van het traumatische bestellings-
en annuleringsproces van nieuwe tankers dat door de ontwikkeling van de vrachten-
markt destijds werd opgeroepen. Tabel 1 geeft hiervan een beeld. 

Voor de organisatie die de wereld zou willen verrijken met indexcijfers voor de over-
en onderbezetting van de wereldvloot en sectoren daarvan, en wel met een zodanig 
kleine achterstand in t i j d dat ze meer dan zuiver academische waarde zouden hebben, 
doen zich waarlijk grote problemen voor. Zelfs van 1973/74 mag niet worden gesteld 
dat de vervoersprestatie de capaciteit van de vloot als geheel betrouwbaar benaderde. 
De in en vóór de havens doorgebrachte t i j d bevat ieder jaar een zekere ruimte voor 
uitbreiding van de vervoersprestatie. Door verdere containerisering, door havenverbete
ring, door rationalisatie van afvaartschema's e.d., b l i j f t het beslag dat de havens op de 
potent iële vervoerscapaciteit van de vloot leggen, in beweging. Voor een vloot die zelf 
ook een snelle technologische ontwikkeling doormaakt, is geen normjaar voor de 
haventijd in een historische reeks te vinden. 

Vergeleken met de vaarsnelheid en de haven t i j d vormt de gemiddelde beladings-
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Grafiek 1: Tonnagesurplussen en -tekorten i n % van de bestaande vloot(*) 

' 1 I I I I I L 

1970 73 74 75 76 77 78 19 

(*) Berekend op basis van de produktiviteit van 1973/'/'4 

Bron: [2 ] tabellen 1 2 - 1 5 . 

Tabel 1: Tankers i n bestelling 

jaar i n bestelling i n % van be
(per 1/1) (tdw.) staande vloot 

1970 59 min 45% 
1972 96 min 56% 
1974 197 m i n 91% 
1977 31 min 10% 
1979 10 min 3% 
1981 19 min 6% 

Bron: [ 3 ] . 
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graad van de vloot nog de component die de capaciteitsbepaling het gemakkelijkst 
dient. Deze was in 1973 voor tankers zeker capaciteitsbenaderend,maar lag voor de're
sidual fleet ' niet aan de grens. Voorts is natuurli jk het draagvermogen voor deze vloot 
- waaronder de gehele l i jnvloot — door het volumineuzer worden van de lading in haar 
moderne verschijningsvormen een geleidelijk slechter wordende maatstaf van de capa
citeit. Het is bekend dat de hj'nvaartconjunctuur naijlt bij die voor de droge buikvaart; 
het grondstoffenvervoer reflecteert een economische opleving o f recessie het eerst. 

De lijnvaart beleefde in 1974 het beste jaar. Di t komt to t ui tdrukking in de in tabel 
2 opgenomen produktiviteitscijfers, gedefinieerd als ladingtonmijlen per tdw per jaar 
(x 1000). Hierbij valt tevens op dat bulkcarriers en combined carriers evenmin in 
1973 hun hoogste capaciteit bereikten. De keuze van 1973/74 als periode van 'even-
balance' b l i jk t derhalve moeil i jk verdedigbaar. [4] Geen van de vermelde jaren staat 
toe met deze kwalificatie te worden omhangen. De drempels tussen de hoofdsecto
ren van de wereldscheepvaartmarkt z i jn zo hoog, dat capaciteitsaanpassing, bijv. door 
verschuiving van tonnage - met name van kleine bulkcarriers naar de lijnvaart - het 
bestaan van tegengestelde produktiviteitsbewegingen gedurende enige jaren niet kan 
tegengaan. Hogere vrachten kunnen met lagere produktiviteit gepaard gaan, zoals de 
cijfers in tabel 3 tonen, omdat produktiviteit meer componenten heeft die elk voor 
de reders commercieel zeer verschillend kunnen uitwerken. Het vlootsurplus van de 
UNCTAD is daarmee moeil i jk in overeenstemming te brengen. 

Tabel 2 : Ladingtonmijlen per tdw. per jaar (x 1000). 

jaar tankers bulkcarriers comb, carriers overige tonnage 

1970 43,8 39,4 52,5 15,7 
1973 45,0 37,5 51,1 14,7 
197'4 41,0 33,9 45,9 16,6 
1975 32,7 31,8 37,0 14,2 
1979* 31,2 29,1 32,9 12,5 

* Voorlopige cijfers 
Bron:[5] 

Tabel 3: Vrachtenmarkt en produktiviteit bulkcarriers 

jaar index tijdchartervrachten index produktivi
voor bulkcarriers teit bulkcarriers 

1970 100* 100* 
1973 177 
1974 240 90 
1975 137 81 

1976 140 74 
1977 131 70 
1978 155 71 
1979 220 74 

* Herleid voor 1970 = 100. 
Bron: Norwegian Shipping News, Oslo div. jrg. 
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2. Marktevenwicht: droge bulk- en tankervloot 

2.1. Vervoercapaciteit van de droge bulkvloot 

De cijfers i n tabel 3 suggereren dat de produktiviteit van 1973/74 niet meer haalbaar 
is en dat 80% hiervan, ofwel 28.500 ladmgtonmijlen per tdw. per jaar, een meer 
reële capaciteitsnorm is geworden. Een in historisch perspectief lage produktiviteit 
van 1974 gaat immers al gepaard met een hausse-markt die ook i n sterk toenemende 
bestellingen van nieuwe schepen is terug te vinden, zoals tabel 4 aangeeft. 

Tabel 4: Nieuw bestelde bulkcarriers 

jaar ; geplaatste orders 

1977 6,3 min. t. 
1978 1,4 min. t. 
1979 10,4 min. t. 
1980 17,2 mln.t. 

Bron: [6] 

Voor de reder is de langere t i j d i n de havens doorgebracht, indien to t schaarste van 
tonnage leidend, zeker produktief te noemen, ook via overUggelden die tijdens een 
extreem lage vrachtenmarkt nog een relatief goede inkomstenbron kunnen vormen. 
Gedurende 1980 nam de zich in de havens bevindende vloot door extra lange wacht
t i jden met 15 a 20 m i n . t on toe op een totale vloot van 140 m i n . t on . 

Het toekomstige capaciteitsbeslag door havencongesties is een onberekenbare factor 
omdat het van jaar tot jaar een andere en geografische spreiding vertoont en in 
omvang en duur sterk afhankelijk is van het beleid van de havenautoriteiten. De 
verrassend gunstige recente marktontwikkeling voor bulkcarriers komt in hoge mate 
op het credit van deze factor. 

Het kan menig waarnemer hebben verrast dat langzaam varen voor het droge massa-
goederenvervoer een nauwelijks besproken thema is, t e rwi j l di t i n de tankvaart 
ollamraoan aan r\a nrAo is SuocAecieveljiVi» nnHerzneVinaen behhen aanpetonnrl rlat 

t o t aan 1973 het op volle-kracUt-varen, behoudens tamelijk uitzonderlijke omstandig
heden, [7] onder alle vrachtprijsniveaus economisch de beste propositie was. De 
verviervoudiging van de bunkerprijzen in 1973 zou volgens onze eigen calculaties de 
keuze van 1 a 2 k n lagere dienstsnelheid van nieuwe bulkcarriers hebben gerechtvaar
digd. Deze consequentie is to t 1978 niet duidelijk getrokken, zomin als langzamer 
varen werd gepraktizeerd. 

Het argument dat de extra-investering van reserve-vermogen in t i jden van zeer gun
stige 'spot'-vrachten snel kan worden terugverdiend, kan heel moeil i jk worden weer
legd. [8] Langzaam varen en installeren van minder vermogen zou na 1978 een zeer 
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actueel thema zijn geworden, [9] als niet de vrachtenrnarkt zich van een heel goede 
kant had laten zien. Als een vrachten-'hausse' ondanks matige tot sombere lange-
termijn perspectieven zo gemakkelijk en royaal to t nieuwbouworders leidt, behoeft 
het weinig verwondering te wekken dat men in die orders aansluiting b l i j f t zoeken bi j 
technische specificaties van het verleden. 

De resultaten van het hieronder aangehaalde onderzoek naar de vorm van de aan
bodcurve van tankertonnage doen sterk vermoeden dat het toekomstige aanbod van 
bulkcarrier-tonnage ook sterk vrachtprijsgevoeHg zal worden. Het t i jdperk waarin de 
capaciteit van de vloot op basis van dienstsnelheid kon worden gepiognostiseerd, 
moet nu achter ons Uggen. Een goede overgang naar de tankermarkt vormt het 
gegeven dat gedurende 1980 minder dan 1 min . ton bulkcarriers was opgelegd, het
geen ca. 0,5% is van de gehele droge bulk-vloot. 

2.2. Vervoercapaciteit van de tankervloot 

Op grote schaal langzaam varen, opgelegde tonnage, gedeelteUjk beladen varen, de 
economische veroudering door nieuwe I.M.C.O.-voorschriften, gebruik van tankers 
voor olie-opslag en wachten (zonder charter) op lading, ontnemen alle aan ramingen 
van de in de komende jaren beschikbare vervoercapaciteit het routinematige karakter 
dat deze eens hadden. 

'When the surplus o f tanker tonnage is defined as laid-up tonnage zo stelt 
Fearnly & Egers, b l i j f t onverklaard een vermindering van het ruwe oUe- en olieproduk-
tenvervoer van 10,6 tot 9,6 biljoen tonmijlen en tegelijk een vermindering van de 
opgelegde tankervloot van 14 tot 8 miljoen tdw. De ontbrekende mutaties zi jn 
namelijk: 
— overgang van 7 min . ton combined carriers van olie naar erts-, kolem en graanver-

voer; 
— toevoeging van 10 m i n . ton aan de voor olie-opslag gebruikte vloot; 
— absorptie van 8 min . ton tankerruimte door uitbreiding van langzaam varen. [10] 

Tabel 5: Surplus tankerruimte 2de halfjaar 1980 

opgelegde tankerruimte 6,2 min t. 
id. combined carriers 0,1 min t. 
langzaam varen tankers 58,6 min. t. 
id. combined carriers 2,7 min. t. 
excessieve haventijd 11,4 min. t. 
gedeeltelijke ladingen 12,1 min. t. 

totaal 91,1 min. t. 

Bron: [11] 

John Jacobs becijferde over het 2de halfjaar van 1980 het totale surplus aan tanker
ruimte zoals weergegeven in tabel 5. Di t surplus is 28,1% van de vloot aan het eind 
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van de periode en van dezelfde orde van grootte als het UNCTAD-surplus over 1979, 
dat 27,7% bedroeg, beide gerelateerd aan de maxirnum-efficiency. Het oplegcijfer 
voor tankers is i n deze surplusraming erg laag in vergehjking met dat per eind 1975, 
t . w . 41,3 m i n . t on op een vloot van 291 m i n . ton tankers en 44 m i n . ton combined 
carriers. 

Ook in dit marktbericht wordt het verschil tussen dienstsnelheid en fei tel i jk 
behouden snelheid nog volledig als economisch bruikbare capaciteit aangemerkt. 
Onderzoekingen van Lloyds Shipping Economist [12] en Norman [13] hebben aan
getoond dat de optimale snelheid zeer gevoelig is geworden voor het vrachtniveau. 
Alleen bi j vrachten boven Worldscale 8 0 - 9 0 zouden turbine-V.L.C.C.'s nog volle 
kracht moeten varen, o fwel 15 -16 k n , en bi j de zeer lage vrachten in de zomer van 
1981, Worldscale 2 0 - 3 0 , niet meer dan 8,5-9,5 k n . Motortankers verbruiken minder 
brandstof en mogen ca. 1 k n sneller varen. Interestkosten over de ladingen verhogen 
deze snelheden met gemiddeld 0,5 k n . [14] Volgens Lloyds Shipping Economist 
werd in het 4de kwartaal van 1980 nog te snel gevaren. 

De gespiegelde L-vormige aanbodcurve van weleer heeft onder de nieuwe bunker-
prijzen b i j Norman een glooiend verlopende hoekverbinding gekregen waarbinnen het 
qua vrachtniveau gehele praktische bereik moet worden gezocht. Zie grafiek 2. 
Norman concludeert dat 'perhaps the most important effect o f higher o i l prices 
w i t h regard to shipping is the effect to supply behaviour'. Overeenkomstig deze 
analyses en de marktvrachten van de laatste jaren zou de gehele tankervloot maar 
op hooguit 10 i n plaats van 15 k n moeten opereren en zou aldus 2/3de van het 
surplus commercieel gezien geen surplus meer z i jn . 

Opleggen is als traditioneel symptoom van een marktoverschot thans ook niet meer 
erg betrouwbaar in het vooruitzicht van het van kracht worden van door I .M.C.0 
aangenomen bepalingen inzake het Inert Gas System en Crude Oi l Washing voor 
bestaande tankers per 1983. De desbetreffende extra investeringen zijn door de 
redersorganisatie Intertanko gesteld op $ 0,5 to t 2,0 min . , afhankelijk van vooral de 
scheepsgrootte. De meeste V.L.C.C.'s hebben deze voorzieningen reeds; kleine, 
oudere schepen, to t 200.000 tdw, echter niet. Volgens een recente Drewry-studie zou 
nu ru im 30 m i n . ton van de vloot slooprijp z i jn . [16] 

Opleggen is ook een functie van de prijs die op de slopersmarkt wordt betaald en de 
verwachtingen daaromtrent. Het volume aan opgeiegde V.L.C.C.'s kan zelfs oplopen 
door een tekort aan sloopcapaciteit voor zeer grote schepen. I n de opsomming van 
John Jacobs absorberen excessieve haventijd en gedeeltehjke ladingen samen het 4-
voud van het opgelegde volume. De laatste component houdt in dat schepen in een 
laadhaven onvoldoende lading kunnen krijgen, hetgeen in samenhang wordt gebracht 
met de desintegratie van de markt door het terugdringen van de grote olieconcerns. 
Als zodanig is deze component structureel te noemen. Technisch-economische 
analyse wijst 'multi-porting' als een krachtige schaalverkleinende factor aan voor 
U.L.C.C.'s boven 300.000 tdw. 

Hoe het ook z i j , beide componenten zi jn i n marktprognoses moeil i jk in te schatten 

120 



omdat statistische gegevens hun ware aard verbergen. I n hoeverre zi jn de componen
ten een gevolg van een surplus aan tonnage, dan wel in hoeverre onvermijdelijk capa-
citeitsbeslag, en daarbij in hoeverre structureel dan wel t i jde l i jk van aard? 

Grafiek 2: Aanbodcurves voor turbinetanker van 230.000 tdw op de route Arabische Golf -
Rotterdam 

Zeevracht! j 
per ton I 

$ 30 f 

p / j a a r 
Bron: [15] 
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3. Marktmechanisme: aanpassingsproblematiek 

Het aanpassingsprobleem laat zich voor de gehele zeevaartmarkt, dus met inbegrip 
van alle stukgoed - maar niet van het personenvervoer — in grote l i jnen beschrijven 
door de op en neer dansende veranderingspercentages in tabel 6. De gemiddelde 
totale vraagverandering in de periode 1970-1980 beliep 8,2%, voor bulkvervoer alleen 
9,7%. De buikvervoermarkt schommelde Vh maal zo sterk als de 'overige' lading-
markt en hoe de wereldvloot per sector daarop nominaal van jaar to t jaar reageerde, 
laat zich eveneens ui t de tabel aflezen. 

Terwi j l de gemiddelde jaarlijkse toeneming o f inkrimping van de vraag en het aan
bod [17] i n de buiksectoren weinig verschilden, behoudens de time-lag, was in de 
overige sectoren de mutatie aan de vlootzijde maar de he l f t , n l . 3,0%, van die van de 
vraag, 6 , 1 % . De he l f t van de jaarlijkse mutatie kon dus door variatie van de beladings
graad worden opgevangen, m.n . i n de lijnvaart. Tank- en bulkcarriers varen i n beginsel 
geheel beladen. D i t aspect maakt de capaciteitsaanpassing in deze sectoren een stuk 
moeilijker. De prijs daarvoor wordt i n de vrachtfluctuaties betaald. 

Tabel 6: Jaarlijkse %-verandering van de vraag naar en het aanbod van zeegaande vervoersgele-
genheid 

jaai ruwe olie en olieprodukten droge buiklading overige lading totale lading 

vraag aanbod* vraag aanbo ï* vraag 2anbod vraag aanbod 
(tonmijlen) (tdw.) (tonmijlen) (tdw.) (tonmijlen) (tdw.) (tonmijlen) (tdw.) 

1970 15,5 13,5 17,1 14,8 1,3 0,9 13,6 9,4 
1971 14,9 15,3 11,9 13,4 2,4 1,5 10,0 10,6 
1972 16,0 14,3 12,9 16.fi 6,3 1,0 11,7 11,0 
1S7V 18,1 12,0 18,9 17,9 11,1 1,1 17,5 10,2 
1974 3,9 15,1 4,7 14,3 14,5 2,7 6,3 12,0 
1975 -8,4 17,4 -6,7 9,4 -4,3 2,2 -6,2 12,3 
1976 14,9 13,6 11,6 7,5 8,0 3,2 11,0 10,1 
1977 2,5 9,8 1,9 9,5 6,0 4,3 2,6 8,8 
1978 -7,2 3,5 -5,1 9,9 7,2 5,8 -2,8 5,6 
1979 0,1 -0,1 3,6 3,4 4,3 4,9 3,7 0,8 
1980 -10,3 -0,1 -7,5 1,6 2,3 3,9 -5,4 0,7 

* inci. 5ö% combined carriers. 

Bron: samengesteld op basis van Fearnleys, Review 1980, Oslo 1981. 

Uit de analyse van de surplussen aan tanker- en bulkcarrierruimte b l i j f t als groot 
winstpunt de constatering over dat snelheidsvariatie commerciële mogeUjkheden 
biedt om de vervoerscapaciteit aan de vraag naar bulkvervoer aan te passen. D i t zo 
stellend, gaan wi j dus geheel voorbij aan de bijdrage to t een beter evenwicht die de 
marktprijsfluctuatie aan de vraagzijde van de markt zou kunnen oproepen. Gemak
kel i jk is to t dusver aangenomen dat het wereldhandelsvolume weinig vrachtprijsge-
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voelig is. Moge deze elasticiteit door het afgeleide karakter van de vraag in beginsel 
ook geringer zi jn dan van de vraag naar de vervoerde goederen, het betrekkelijk veel 
hogere aandeel van de zeevrachtkosten in de waarde van bulkgoederen maant to t 
voorzichtigheid met de algemene conclusie. 

Erichsen, Norman en Wergeland [18] hebben over het thema door vri j recente 
onderzoekingen nieuw licht laten schijnen. Vrachtprijswijzigingen beihvloeden de 
vraag naar vervoer via de importvraag naar de goederen, maar ook via verandering in 
het vervoerspatroon. Onder dit laatste kan men verstaan het verschil tussen de 
werkelijke vervoerstonmijlen en de minimum-vervoersprestatie op wereldschaal. De 
totale prijselasticiteit van de vraag naar bulkvervoer zou op korte termi jn op -0,2 
liggen en op lange termijn eerder bi j -0,5. Daarbij z i jn de verschillen tussen afzonder
lijke goederen erg groot, i n overeenstemming met de grote waarde- en vrachtverschil-
len. 

A l met al dus toch een geringe invloed die de eenzijdige benadering van de aanpas
singsmogelijkheden onzerzijds niet onrealistisch maakt. Het ware aanpassingspro
bleem verschuilt zich in de gegeven gemiddelden van de jaarlijkse mutaties in de vorm 
van een time-lag. De hoogte van de gemiddelde jaarlijkse mutatie kan statistisch 
worden gemanipuleerd; vóór 1974 was deze 16% en daarna 7% wat betreft de vraag 
naar tankers. Tabel 6 brengt hoogte-verandering en verandering van de time-lag to t 
ui tdrukking, ook voor kortere perioden binnen het decennium. 

De grote winst die snelheidsvariatie op commercieel-economische gronden voor het 
oplossen van het probleem betekent, is na 1973 nog nauwelijks, en pas in grote 
omvang na 1978 geïncaseerd. I n de periode 1970-1980 is enig effect daarvan op de 
volume-fluctuatie van de nieuwbouwcontracten statistisch nog niet waarneembaar, 
zoals nog verder zal worden uiteengezet in par. 4 . Hoe belangrijk dit aanpassingsmid
del wel kan worden, kan worden afgeleid u i t de opbouw van de bestaande tanker- en 
bulkcarriervloot per januari 1981 naar dienstsnelheid. 

De gemiddelde snelheid was 15,3 k n voor tankers, 15,7 kn voor combischepen en 
14,8 kn voor bulkcarriers. Zonder opgelegde tonnage van enige betekenis kwamen 
deze vloten gemiddeld i n 1979 to t resp. 31.200, 32.900 en 29.100 ladingtonmijlen. 
Tankers zouden bij zeer slechte vrachtprijzen gemiddeld niet sneller dan 10 k n 
moeten varen. Het mogelijk effect hiervan op het aanbod in tonmij len was in 1979 
reeds in belangrijke mate verwerkt. 

Voor bulkcarriers werd de vervoersprestatie van 29.100 tonmijlen in 1979 nog 
niet noemenswaardig gedrukt door langzaam varen. Een traditionele 60/ 40%-verde-
ling van de zeetijd in beladen/ ballast-vaart zou bij gemiddeld 14 k n per jaar 145 zee
dagen, waarvan 87 beladen reisdagen, en ongeveer 205 havendagen geven. Prestatie
vermindering als gevolg van 2 k n snelheidsreductie zou 6,6% bedragen.[19] Bij een 
nieuwe snelheid van 10 k n zou de prestatie 14% lager worden. Tankers varen in door
snee 20% grotere afstanden, gelijk verdeeld over ballast en beladen conditie, en 
hebben veel minder haventijd per reis. Per saldo zal het effect van langzaam varen van 
dezelfde orde van grootte z i jn . 

123 



dan door de olieconcerns en vooral onafhankelijke reders opgediend. De tot 6 jaar 
opgelopen levertijden hebben het na de 1ste oliecrisis mogelijk gemaakt veel orders 
te annuleren zonder de pijnlijke sancties te ondergaan die voor reeds in aanbouw 
zijnde tonnage gelden. 

Het volume van deze annuleringen is op zichzelf imponerend. Hoe het tot een 
bestelvolume van 100 min. ton in één jaar kon komen, is een vraag waarover, gelet 
op de maatschappelijke consequenties, weinig studies zijn verschenen. Het rookgor
dijn van de oliecrisis heeft de wetenschappelijke weetgierigheid wel erg gemakkelijk 
afgeleid van een kernprobleem van het vrije marktmechanisme. Wij komen hier in 
par. 5 nog op terug. 

Over de exacte omvang van de geannuleerde tonnage kon geen zekerheid worden 
verschaft. Veel 'orders' bleven maandenlang boven de markt hangen, omdat de finan
ciering nog niet rond was en werden door de verschillende statistieken verschillend 
beoordeeld. Het gecumuleerde verschil tussen de in het decennium 1970 — 1980 
gecontracteerde en ook werkelijk opgeleverde tankers en bulkcarriers beloopt bij 
Fearnly & Egers 428,1 minus 379,0 is 49,1 min. tdw. ofwel 13%. Dit is l,3x de 
gemiddelde jaarproduktie. [22] 

Het annuleren heeft voor later nog erger voorkomen, maar heeft voor de wereld-
scheepsbouw het capaciteitsaanpassingsprobleem toch niet veel verzacht. De bouw
capaciteit had door knelpunten in de arbeidsmarkt op korte termijn t.o.v. 1975 
wereldwijd niet snel kunnen toenemen. Grafiek 3 laat de bijzonder ongemakkelijke 
fluctuatie van de geplaatste orders en van de werkelijke opleveringen zien voor de 
vrije vrachtenmarktsectoren. 

Over de herstructurering van de Japanse, Westeuropese en Nederlandse scheepssbouw 
met als doel de reductie van de capaciteit met 30— 50% t.o.v. 1975 - niet in tdw 
doch in manuren — is heel veel gepubliceerd. Een van de meest gedocumenteerde en 
ingewijde deskundige is daarbij Dob Ier. [24] Weinig publikaties hebben zich daaren
tegen met het functioneren van de vrije vrachtenmarkten en de daardoor gegene
reerde en uiterst moeilijk te verwerken stroom van nieuwbouwopdrachten bezigge
houden. 

Na de grote scheepvaartcrisis van 1958 tot 1967, met korte oplevingen, brak bij 
de Europese scheepsbouwers het inzicht door dat zij zich tegen de grilligheid van het 
collectief bestel-gedrag van de tramp- en tankerreders moesten wapenen, omdat 
oplegschema's en andere middelen tot capaciteitsregulering van de vrachtenmarkt bij 
de vele honderden ondernemers geen werkbare meerderheid konden vinden. Het 
meest kanshebbende forum werd de Council of EEC Builders of Large Ships, de 17 
bouwers van V.L.C.C.'s, die met de Shipbuilders Association of Japan in 1973/74 
een grote marktprognose liet uitvoeren en op grond van de voorspelling dat in 1980 
minstens 40 min. ton te veel aan tankerruimte aanwezig zou zijn, heel dicht bij 
overeenstemming over een plan voor 'orderly marketing' kwam. 

De onstuimige opkomst van de scheepsbouw in derde landen leidde ertoe dat de 
voorstellen van West-Europa voor orderverdeling evolueerden. Leek aanvankelijk 
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Grafiek 3: Vraag naar nieuwe scheepsruimte 
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50/ 50% haalbaar — het aandeel van andere landen was toen te verwaarlozen — 
33/ 33/ 33% kan op zijn best een formule voor de toekomst worden, maar de kans 
om een wereldwijde regeling te krijgen is veel kleiner dan in 1972. 

5. Het marktonderzoek 

Ook binnen de rederswereld heeft het marktmechanisme met zijn prijsontwikkeling 
niet kunnen verhinderen dat er veel slachtoffers zijn gevallen. De oliecrisis wordt 
daarbij vrij algemeen als de oorzaak van de moeilijkheden aangewezen. Met de daar
door teweeggebrachte discontinuïteiten zou de vrije markt geen raad hebben gewe
ten. Het is jammer voor de wetenschap dat de vrije markt de kans is ontnomen om te 
laten zien of zonder calamiteiten de door de jaren 1972/73 opgewekte bestellingsgolf 
van tankers door deze vrije markt zou zijn geabsorbeerd. 

De grote vraag hierbij is hoe het zo ver is kunnen komen dat bijna een gehele 
varende tankervloot met een economische levensduur van zeg 17 jaar op één bepaald 
tijdstip in bestelling was. Daar zou toch onzes inziens geen groeipercentage van de 
vraag naar scheepsruimte tegenop gewassen zijn geweest. Exportkredietfinanciering 
voor scheepsbouwers met staatsgaranties, lichtvaardige commerciële financiering door 
in scheepvaart nog onbekende maar daardoor hevig aangetrokken bankiers, de 
tendentie dat op grond van technologische (schaal)voordelen nieuwe scheepsruimte — 
met voorbijgaan van bestaande tonnage — onder langlopende contracten voor vervoer 
van toekomstige grondstoffen kwam en dus werd gebouwd, vormden alle weliswaar 
een gunstig bestelklimaat, maar beantwoorden de gestelde vraag niet.[25] 

Fundamenteel is de vraag waarom het prijsmechanisme van de vrachtenmarkten en 
de scheepsbouwmarkt heeft gefaald in het bewerkstelligen van een zodanige afrem
ming van het bestellen en bouwen van nieuwe scheepsruimte en scheepswerven dat de 
enorme overcapaciteit aan beide zijden niet had kunnen ontstaan. Deze vraag is en 
bli j f t actueel omdat: 
— geen internationaal of nationaal politiek of wetenschappelijk forum een werkbaar 

alternatief systeem heeft willen of kunnen lanceren in de vorm van centrale of 
gedecentraliseerde planning i.p.v. het vrije marktmechanisme voor allocatie van 
schepen aan ladingen; [26] 

— de vrachtenmarkt nog voor voltooiing van de herstructurering van de wereld-
scheepsbouw, als nasleep van 1971/72 èn de oliecrisis, de gezamenlijke reders 
opnieuw tot moeilijk verklaarbare bestelneigingen aanzet. 

Wat betreft het eerste punt interpreteren wij de voorstellen van de UNCTAD om het 
vervoer van het vaste en regelmatige deel van de massagoedstromen naar en van de 
ontwikkelingslanden af te splitsen van de vrije markt en voor 80% toe te wijzen aan 
de bilaterale partners, uitsluitend als een poging om het bulkvlootaandeel van de 
Derde Wereld op te voeren. Uitgangspunt is kennelijk dat dit zonder schade voor het 
functioneren van de overblijvende vrije markt zou kunnen geschieden, op welke 
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markt alle landen, incl. het Oostblok en China, geheel of gedeeltelijk terug blijven 
vallen, 

Men hoeft weinig verbeeldingskracht te hebben om in te zien dat dit moeilijke 
consequenties voor de resterende vragers en aanbieders moet hebben. Norman wees 
al op verhoging van de risicopremies die in de spotchartervrachten zijn begrepen, 
aangezien risicospreiding door timechartering daar niet meer mogehjk zou zijn.[27] 

Nader ingaand op de hierboven gestelde fundamentele vraag over de werking van het 
prijsmechanisme koppelen wij daaraan het in Nederland en op internationaal scheeps-
bouwniveau in de jaren '70 sterk uitgebouwde maritieme marktonderzoek. Helaas 
heeft de reputatie hiervan door de politieke gebeurtenissen van 1973 een deuk gekre
gen. Zeer terecht waar veronderstellingen stilzwijgend of terloops waren gemaakt; 
minder terecht waar deze, achteraf gezien, van een veel te beperkte visie op het waar
schijnlijke gebeuren bleken te getuigen. 

Het werken met scenario's heeft nog in 1973 in de marktstudies voor de grote 
scheepsbouw het voordien extrapolerende prognostiseren verdrongen. Marktonder
zoek is ook niet meer weg te denken uit de maritieme wereld. Wel zal het zich binnen 
de ondernemingen kunnen ontwikkelen ten koste van het onderzoek bij gespeciali
seerde bureaus, omdat de informatievoorziening via databanken gaat lopen en reken
modellen meer en meer beschikbaar komen. Het hoofdmoment voor het moderne 
onderzoek of voor de investeerder is de keuze van de meest plausibele combinaties 
van externe variabelen geworden. 

Bij Marin, de vroegere onderzoek-'poot' van het Nederlands Maritiem Instituut, 
wordt aan de verbetering van rekenmodellen gewerkt, die op hun beurt de 'dyna
mische' confrontatie van vraag naar en aanbod van scheepsruimte per vloot- en 
marktsector, zoals van jaar tot jaar ondernomen, op hoger plan moeten brengen. Als 
het marktonderzoek dus ook voor scheepvaart en scheepsbouw een vrij normale 
zaak is geworden, en dat reeds was vóór 1973, waarom heeft de prijsvorming de resul
taten hiervan dan niet gereflecteerd of, indien wel, waarom hebben ondernemers zich 
door de prijsveranderingen niet laten afschrikken en gezamenlijk, maar door 
individueel handelen, overcapaciteiten van zo grote proporties voorkomen? 

De prijzen op de vrachtenmarkt, de nieuwbouw-, tweede hands- en sloopprijzen van 
pohprwin hebben grote fluctuaties beleefd In epn volledig transparante markt, bii 
onverwijlde publikatie van transacties, hadden ze de geleidelijke opvulling van een 
gegeven gat in de vrachtenmarkt van x ton gereflecteerd. In dat geval hadden ze reeds 
vóór de OPEC-acties al op een ontmoedigend laag of hoog niveau moeten liggen. 

In 1972/73 waren de marktprognoses het in hoge mate eens over het maximum
absorptievermogen van nieuwe tankerruimte in 1980 en 1985. De nieuwbouwmarkt 
was evenwel ondoorzichtig en liet grote onzekerheid bestaan over de hoeveelheid 
tonnage in onderhandeling dan wel besteld 'subject financing'. Werven stonden onder 
geheimhouding wat betreft verkregen nieuwe orders of uitgegeven opties voor bouw
capaciteit. 
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Door het gebrek aan transparantie had de gehele prijsontwikkeling ook achter
gelopen bij de feitelijke opvulling van de lange-termijn behoefte van de vrachten
markt als lange-termijn verwachtingen wèl dominante invloed hadden gekregen op 
de prijzen. 

Wij verwerpen dus - wat de grote tankercrisis betreft - de ook zeker aan het adres 
van de marktonderzoekers gerichte beschuldiging dat deze 'over-contracting' mede 
hebben teweeggebracht. Het marktmechanisme weet met een zelfs voor de toekomst 
als vast aangenomen 'unbalance' niet afdoende raad. De vrachtenmarkt met zijn 
regels en verplichtingen mist het complement van een wereld-nieuwbouwmarkt met 
vergelijkbare regels en verplichtingen. 

De mate van consensus tussen de marktprognoses, zoals in 1972 bereikt - en o.m. 
op een symposium in datzelfde jaar uitgedragen [28] - mag niet tot rariteit worden 
verklaard.[29] Mogehjkheden om prognoses snel bij te sturen, resp. scenario's uit te 
breiden, zijn thans aanwezig. Dit rechtvaardigt de verwachting dat de tijdcharter-
vrachten meer en meer de toekomstverwachtingen van ondernemers, hun bankiers 
en onafhankelijke marktonderzoekbureaus zullen gaan weerspiegelen en zich minder 
van de loco-vrachten zullen aantrekken. 

Men kan niet stellen dat te weinig bekendheid wordt gegeven aan de resultaten van 
nieuwe prognoses, al bl i j f t een groot aantal opgedragen onderzoekingen binnenshuis. 
Men mag wel stellen dat Westerse overheden en bankiers meer aandacht zijn gaan 
schenken aan geregeld bijgestelde lange-termijn-verwachtingen en dat institutionele 
veranderingen aan deze kant het marktmechanisme in de toekomst minder zullen 
belasten. 

Een belangrijke vraag in dit licht is nu, of de ontwikkeling naar een 'two-market' 
systeem zoals de UNCTAD voorstaat, politiek voldoende impulsen zal krijgen om het 
oude, niet naar volle tevredenheid functionerende marktmechanisme, een nieuwe 
beproeving op te leggen. 
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Noten 

[1] International Maritime Industries Forum, The world surpluses of shipping and shipbuil
ding capacity, 1979. 

[2] U N C T A D , Review of Maritime Transport 1979. 
[3] Feamleys (vJi. Fearnley & Egers), Review 1980, Oslo 1981. 
[4] Na afsluiting van dit artikel ontvingen wij UNCTAD, Review of Maritime Transport 1980, 

waarin wordt vastgesteld dat 'the 1973/74 period can no longer be used as a benchmark 
for productivity'. Na gewezen te hebben op 'slow-steaming' en het gebruik van tankers 
voor opslag als 'virtually permanent features' en op de verandering van vaarpatronen, stelt 
het jaarschrift vast dat 'it is not considered practically to assess the magnitude of the world 
surplus of tonnage' (blz. 27). 

[5] Fearnley & Egers, resp. Fearnleys, Review, div. jrg. 
[6] Zie [5] . 
[7] Waarvoor werd geïnstrueerd te varen met 'economische snelheid', een term die aangeeft 

dat de reistijd van het schip geen factor meer was. 
[8] Toekenning van kansen voor het intreden van deze marktsituaties is dan nodig; zie inzake 

de prijselasticiteit van de vraag verderop. 
[9] Meer dan vereenvoudiging van de bunkerprijzen sinds 1973. 

[10] Zie [3] . 
[11] John Jacobs, World Tanker Fleet Review, London, july-dec. 1980. 
[12] Slow steaming analysis, in: Lloyd's Shipping Economist, London, maart 1981. 
[13] Victor Norman, Oil prices and the tanker market, opgenomen in: Tankers the new Era, 

Lloyd's of London Press, London, dec. 1980. 
[14] Zie [12] . 
[15] V . Norman, Repercussions of high energy costs on the tanker market, in: Lloyd's Shipping 

Economist Conference, London, dec. 1980, fig. 5. 
[16] H.P. Drewry (Shipping Consultants), The impact of new tanker regulations, London, 

1981. 
Per 1.1.1981 zou 32,3 mm. ton van de vloot slooprijp zijn. 

[17] Het aanbod niet uitgedrukt in tonmijlen; de snelheidsvermindering was echter onbetekend. 
[18] Victor Norman, Economics of bulk shipping, Institute of Shipping Research, Bergen. Deze 

publikatie is een samenvatting van de resultaten van aan het instituut uitgevoerde research. 
Norman zelf heeft zich de laatste jaren als toonaangeven auteur over het functioneren van 
de vrije tank- en bulkvrachtenmarkt ontpopt. Zie ook [13] , [15] , [20] en [27] . 

[19] Omdat het aantal reizen per jaar vermindert, gaat ook de haventijd terug en is het produk-
tiviteitsverlies niet geheel evenredig met het produkt van de snelheidsvermindering en de 
fractie die deze tijd van het jaar beslaat. De vloot zou in 1979 op deze basis niet 125 maar 
134 min. tdw groot moeten zijn geweest. 

[20] Victor Norman, Capacity utilization in shipping and shipbuilding, in: N.M.I., Maritime 
Research and European Shipping and Shipbuilding, Rotterdam 1978. 

[21] Zie [18 ] . 
[22] Zie [ 5 ] . 
[23] Zie [ 5 ] . 
[24] J.P. Dobler, The world shipbuilding capacity, proceedings of the International Conference 

Supply and Demand of Water Transport, Stockholm 1979. 
[25] Medio 1976 stond, volgens het I .M.I .F . , voor $ 38 mrd. aan kredietgaranties op schepen 

uit. 
[26] Als efficiënte aanvulling op bestaande nationale dirigismen. 
[27] Victor Norman, Organization of the tanker market, proceedings of the International 

Conference Supply and Demand of Water Transport, Stockholm 1979. 
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[28] International Symposium on Shipbuilding, Technische Hogeschool, Delft 1972. 
[29] Zelfs met de Japanners bereikten wij op werkniveau in het verband van de genoemde grote 

tankerprognose nog overeenstemming. Japanse principalen beslisten echter dat Japan meer 
optimistische verwachtingen van de markt had, om poütieke redenen. 
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HAVENECONOMIE 





H A V E N E C O N O M I E : P R O L E G O M E N A 

door 
Drs. J.M. Verhoeff 

Het tweede deel van deze bundel bevat een 9-tal opstellen op het gebied van de ha
veneconomie. Conform het eerste deel zal hieronder ter inleiding beknopt enige aan
dacht worden geschonken aan vervoersknooppunten als fenomeen (par. 1) en aan het 
studieterrein van de haveneconomie (par. 2). Daarna volgt - ter plaatsbepaling - een 
korte kenschets van elk van de bijdragen (par. 3). 

1 . Vervoersknooppunten als fenomeen 

De term 'vervoersknooppunten' kan worden gebruikt voor geografisch aanwijsbare 
plaatsen waar het vervoer van objecten zich ver- en ontknoopt, en de objecten veelal 
met een ander vervoermiddel hun reis vervolgen. Als concrete voorbeelden van ver
voersknooppunten zijn te noemen zeehavens, luchthavens, binnenhavens, (spoorweg-) 
stationscomplexen e.d. 

Vervoersknooppunten ontlenen hun bestaan aan het feit dat voor de verplaatsing van 
objecten soms om technische redenen — soms ook om economische redenen — één 
enkele vervoerstechniek niet in het gehele vervoer kan voorzien. In die gevallen is 
men genoodzaakt, gelijk schakels in een keten, gebruik te maken van verschillende 
vervoerstechnieken, elk geschikt voor een bepaald deel van het vervoer. Zowel om 
technische als om economische redenen vindt de ontmoeting van de aansluitende 
vervoerstechnieken en de overgang van de objecten daarbij veelal niet geïsoleerd 
plaats, maar op verkeersgeografisch gunstig gelegen plaatsen. 

Op zich vormt de behoefte tot de overgang van objecten van de ene vervoerstech
niek in de andere, of ruimer gesteld van het ene vervoermiddel in het andere, een 
partiële afgeleide van de bevrediging van vervoersbehoeften en als zodanig een tweede 
afgeleide van de bevrediging van de daaraan ten grondslag liggende behoeften. Zou op 
grond van de technische ontwikkeling — hypothetisch - een vervoerstechniek ont
staan die van elke plaats op aarde elke andere plaats zou kunnen bereiken, en dat 
tegen aanvaardbare kosten, dan zou de behoefte en daarmee de bestaansgrond van 
vervoersknooppunten wegvallen. Vooralsnog ziet het er evenwel niet naar uit dat 
deze hypothese realiteit zal worden. 

Om als vervoersknooppunt te kunnen fungeren dienen in een bepaald punt als mid
delen minstens voorhanden te zijn technische voorzieningen tot de ontvangst en 
accommodatie van verschillende vervoermiddelen, en tot de overgang van objecten 
van het ene in het andere vervoermiddel. Daarnaast dienen tevens voorzieningen tot 
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de opslag van objecten voorhanden te zijn indien de aankomst van aansluitende ver
voermiddelen in de tijd verschilt, dan wel de capaciteit uiteenloopt. De activiteiten 
gericht op het aanwenden van deze middelen vormen tezamen de zgn. primaire, of 
transportfunctie van een vervoersknooppunt. 

Nauw verbonden met deze transport functie kan een vervoersknooppunt evenwel, 
zoals het woordgebruik reeds indiceert, ook nog andere functies vervullen. Zo kan 
oponthoud van de goederen in een vervoersknooppunt, hetzij door de overslag zelf, 
hetzij door de opslag, het aantrekkehjk maken om in dat punt de goederen te veilen, 
dan wel de eigendomsoverdracht van de goederen te regelen en eventuele schade vast 
te stellen die de goederen tijdens de reis hebben opgelopen. Voor personen biedt 
oponthoud de mogelijkheid valuta te wisselen, reisverzekeringen af te sluiten, de 
verdere reis te regelen, e.d. 

Gedwongen opslag kan het verder aantrekkelijk maken de goederen gelijkertijd 
een kleine bewerking te doen ondergaan of anders te verpakken. Personen kunnen de 
noodzaak tot wachten gebruiken om een maaltijd te nuttigen of in een hotel uit te 
rusten van de reis. De opslag van goederen kan tevens worden verlengd met het oog 
op speculatie en termijnhandel, het aanhouden van een buffer om het productiepro
ces ongestoord te laten verlopen, seizoenfluctuaties in de aan- en afvoer op te vangen, 
e.d. Al deze activiteiten rond de verscheepte goederen en de vervoerde personen 
vormen de zgn. commerciële functie van een vervoersknooppunt. 

Nauw verbonden met de transportfunctie is eveneens de zgn. industriële functie 
van een vervoersknooppunt. De vervoermiddelen die een vervoersknooppunt aan
doen, kunnen aanleiding vormen om aldaar een vervoermiddelenindustrie te vestigen. 
Verder kan het uit oogpunt van vervoerskosten in de aan vaarwater gelegen vervoers
knooppunten aantrekkehjk zijn om bepaalde grondstoffen niet alleen een kleine 
bewerking te doen ondergaan, maar zelfs een industriële verwerking. 

Ten slotte kan een vervoersknooppunt nauw verbonden met de transportfunctie 
nog een functie vervullen die naar de aard van de activiteiten kan worden aangeduid 
als de sociale functie. Hieronder vallen activiteiten als rondvaarten, exploitatie van 
uitzichttorens en (haven)restaurants, overdracht van know-how en know-why, e.d. 
Ofschoon deze activiteiten naar hun aard een sociaal karakter dragen, is het in econo
misch opzicht van belang of zij evenals de hiervoor genoemde activiteiten, ter bevre
diging van behoeften op zodanige wijze zijn aan te wenden dat het vervoersknoop
punt een directe bijdrage tot de welvaart levert. 

Wanneer een vervoersknooppunt een zekere omvang heeft, kan het als een zgn. 'groei
pool' gaan fungeren. Dit betekent dat ook activiteiten worden aangetrokken die niet 
direct of zelfs in het geheel niet 'knooppuntgebonden' zijn. Deze activiteiten worden 
aangetrokken door voor- of achterwaartse bindingen met 'knooppuntgebonden'-acti-
viteiten, door de relatief goede aan- en afvoerwegen die een vervoersknooppunt biedt, 
door de aanwezigheid van dienstverlenende bedrijvigheid, e.d. Als zodanig kan een 
vervoersknooppunt de economische ontwikkeling van een regio bevorderen. 
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Verder behoeft een vervoersknooppunt niet alleen de bevrediging van reeds bestaande 
vervoersbehoeften te dienen, maar kan het, op dezelfde wijze als het vervoer, ook 
bijdragen tot het ontstaan van nieuwe vervoersbehoeften. Als zodanig kunnen de ver
voersknooppunten worden geacht in belang uit te stijgen boven een eventuele directe 
bijdrage aan de welvaart. Dit belang is zodanig, dat de op mondiale arbeidsverdehng 
gebaseerde ruilverkeersmaatschappij, waartoe onze huidige (Westerse) samenleving 
zich heeft ontwikkeld, zonder vervoersknooppunten, met name de grote zee- en 
luchthavens, nauwelijks zou kunnen functioneren. 

Met het oog op dit laatste worden de grote zee- en luchthavens wel gekenschetst 
als de longen van de continenten. 

2. Het studieterrein van de haveneconomie 

Voor het bewerkstelligen van de activiteiten die de hiervoor vermelde functies vorm 
geven, zijn middelen nodig die evenals andere middelen ter bevrediging van behoef
ten schaars zijn. Als zodanig is het kenobject van de haveneconomie te definiëren als: 
— het aanwenden van schaarse middelen ter bevrediging van de behoeften tot de 

overgang van objecten, 
en van de daarmee direct samenhangende behoeften, 
voor zover deze aanwending zich enigermate geconcentreerd voordoet. 

Evenals bij de vervoerseconomie doen zich bij de aanwending van de middelen tal van 
vraagstukken voor zowel op micro-, als op meso-, als op macro-economisch niveau. 
Daarbij is het laatste niveau moeilijker af te bakenen dan bij de vervoerseconomie. 
Een haven is immers geen sector van het economisch leven, zoals het vervoer, maar 
als het ware een bijzondere dwarsdoorsnede daarvan. Dit roept als vragen op waar het 
'bijzondere' overgaat in het 'algemene' en waar de snede moet worden aangebracht. 

Om deze reden laat het studieterrein van de haveneconomie zich moeilijk in kaart 
brengen. In tabel 1 is daarom volstaan met het vermelden van enkele secties van dit 
terrein. Evenals bij de vervoerseconomie bevinden zich daaromheen de markten van 
de produktiemiddelen, zoals de markt van overslaginstallaties, de markt van bedrijfs
gebouwen, de markt van (industrieel) haventerrein, e.d., alsmede — nog verder weg — 
de markten van de primaire produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid. Aan de 
rand van het studieterrein treft men ten slotte de invloed aan van de haven op de 
ruimtelijke spreiding van activiteiten. 

Voor een goed begrip van het studieterrein dient te worden onderkend, dat de 
noodzaak tot opslag, resp. wachten om vervoerstechnische redenen, de basis vormt 
voor het meer complexe havengebeuren zoals belichaamd in de commerciële, indus
triële en sociale functies. Ontbreekt deze basis, dan verschraalt het studieterrein. Zo 
zijn vervoersknooppunten die alleen worden aangedaan door vervoermiddelen met 
een gehjke capaciteit en grote frequentie, zoals bodecentra en autobusstations, uit 
oogpunt van haveneconomie nauwelijks interessant. Hetzelfde geldt voor knooppun-
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ten die alleen een functie ten aanzien van het verkeer vervullen, zoals marinehavens 
en jachthavens. 

Tabel 1: Het studieterrein van de haveneconomie: enkele secties 

1. het economisch krachtenveld 
a. de (internationale handel 
b. vervoerspatronen 
c. het voor- en achterland 

2. de functies van de haven 
a. de aard van de haventrafieken 
b. de transportfunctie 
c. andere functies 

3. investeringsvraagstukken 
a. van havenbedrijven* 
b. van de haven-'beheerder' 
c. van de centrale overheid 

4. rentabiliteitsvraagstukken 
a. van havenbedrijven** 
b. van de haven-'beheerder'** 
c. sociaal-economisch 

5. dehavenconcurrentie 
a. deelmarkten en marktvormen 
b. de (internationale havenpohtiek 
c. prijsvorming van havendiensten 

* incl. vestigingsplaatsvraagstukken 
** incl. exploitatievraagstukken 
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Wat betreft de verhouding tussen de vervoerseconomie en de haveneconomie zijn 
twee opvattingen mogehjk. De ene is dat men beide studieterreinen als gelijkwaardig 
ziet, zoals in deze bundel is geschied. De andere is dat de haveneconomie als een spe
cialisatie van de vervoerseconomie moet worden gezien. Voor deze opvatting pleit dat 
de overgang van objecten van het ene vervoermiddel in het andere, evenals het laden 
en lossen, resp. het in- en uitstappen aan het begin en aan het einde van de reis, een 
onderdeel vormt van het vervoersproces. 

Aan welke opvatting omtrent de verhouding tussen de vervoerseconomie en de 
haveneconomie de voorkeur moet worden gegeven, nevenschikking of onderschik
king, hangt af van de omstandigheden waaronder aan beide aandacht kan worden 
besteed. Indien voor beide evenveel ruimte ter beschikking staat, ligt het voor de 
hand voor nevenschikking te kiezen. Indien voor de haveneconomie minder of geen 
ruimte ter beschikking staat, zal men geneigd zijn te kiezen voor een onderschikking 
van de haveneconomie aan de vervoerseconomie. 

3. De plaats van de bijdragen 

Al laat het studieterrein van de haveneconomie zich moeilijk afbakenen, over de kern 
bestaat geen misverstand. Deze kern wordt — zoals naar voren gebracht — gevormd 
door de overgang van objecten van het ene in het andere vervoermiddel. Voor de 
ordening van een reeks uiteenlopende opstellen vormt een bespreking van de kern een 
redelijk uitgangspunt. Een ordening op deze basis biedt bovendien de mogehjkheid 
om de reeks te doen openen door de nestor onder de haveneconomen die aan dit 
liber amicorum medewerken, Baudez. In zijn bijdrage, getiteld 'Havenproduktiviteit: 
enkele begrippen, enkele cijfers', richt hij zich op de afhandeling van de schepen en 
de overslag van de goederen in de zeehaven. 

Ofschoon een ieder bij een zeehaven in de eerste plaats aan een 'station' voor zee
schepen denkt, net zo goed als bij een luchthaven aan vhegtuigen, zijn het ook 'sta
tions' voor andere vervoermiddelen. Dit feit wordt behcht in de bijdrage van Vahren-
horst, getiteld 'Zeehaven en vrachtauto: tussenschakel en schakel in de vervoerske
ten'. In deze bijdrage beziet hij de gevolgen van de veranderende verschijningsvorm 
van de stukgoederen voor de positie van de vrachtauto in de aan- en afvoer en 
besteedt hij aandacht aan het zgn. 'physical-distributie-concept'. 

Zowel de vrachtauto als andere vervoermiddelen vervullen in de zeehavens van de 
delta gevormd door de Rijn, Maas en Schelde, een belangrijke rol in het transito-ver
voer, dus vervoer dat België en Nederland alleen maar passeert. Of dit transito-vervoer 
uit economisch oogpunt nu wel zo aantrekkehjk is, heeft Kasbergen te zamen met 
anderen onderzocht voor Nederland. In zijn bijdrage, getiteld 'De doorvoer functie 
van de Nederlandse zeehavens', doet hij verslag van de resultaten van dit onderzoek. 

Als men de goederenstromen beziet die hun oorsprong of bestemming buiten de 
directe omgeving van een vervoersknooppunt hebben, zoals transito-vervoer, komt de 
concurrentie tussen vervoersknooppunten naar voren. In de bijdrage, getiteld 'Zee-
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havenconcurrentie: overheidsproduktie van havendiensten', bespreken wijzelf een 
bepaald aspect van deze concurrentie. Ofschoon de titel verwijst naar zeehavens, is 
de bijdrage tot op zekere hoogte ook relevant voor luchthavens. 

Wat betreft de zeehavens sluit Winkelmans op deze bijdrage aan met een vergelij
kend onderzoek naar de door de overheid gehanteerde havenrechten, resp. -gelden. In 
zijn bijdrage, getiteld 'De problematiek van de vergelijking van havenrechten', 
ontwikkelt hij eèn nieuwe methode om deze met elkaar te vergehjken. Een bezwaar 
van de tot dusverre gehanteerde methoden is dat men een aantal arbitrair gekozen 
type schepen 'op papier' de te vergehjken havens laat aanlopen. Er kan derhalve een 
discrepantie ontstaan tussen 'theorie' en werkelijkheid. In de bijdrage past hij zijn 
nieuwe vergelijkingsmethode toe op de havenrechten in een 4-tal Benelux-havens. 

Ook in het licht van de concurrentie staat de bijdrage van Klaassen, getiteld 
'Afnemend tij in de haven van Rotterdam'. Na aandacht voor de nationaal-econo-
mische betekenis van deze haven, zoals deze recent is gekwantificeerd, gaat hij in zijn 
bijdrage nader in op het vraagstuk van de overheidssubsidie. Hoe in een tijd van reces
sie de prijsvorming van havendiensten in de praktijk zal gaan plaatsvinden, is volgens 
hem een vraag die niet eenduidig is te beantwoorden. 

Was de economische recessie van thans in het begin van de jaren '70 nog nauwe
lijks te voorzien, Meeuse heeft zich in die periode gewaagd aan een voorspelling over 
de aard van de goederenstromen in de haven van Rotterdam. Deze blijkt thans 
grotendeels te zijn uitgekomen. In zijn bijdrage, getiteld 'Technologische voorspel
baarheid van de. zeehavenontwikkeling' gaat hij hierop nader in, evenals op andere 
zaken waaruit een mogelijke voorspelbaarheid van de ontwikkehng kan worden 
gedestilleerd. 

Niet alleen de zeehavens, maar ook de luchthavens verdienen aandacht. Roosens 
komt hieraan tegemoet. Hij richt zich daarbij niet alleen op de grote luchthavens in 
de Benelux, maar op alle vliegvelden die geschikt zijn voor de zgn. 'general aviation'. 
In zijn bijdrage, getiteld 'De 'algemene luchtvaart'-infrastructuur in de Benelux', 
onderzoekt hij of deze infrastructuur kwalitatief en kwantitatief al dan niet is aange
past aan de noden van deze tak van luchtvaart. 

Nog een stap verder gaan Doe en Van Dongen. Zij nemen in hun bijdrage, getiteld 
'Een luchthaven in West-Brabant: een evaluatie', zelfs een niet-bestaand vhegveld in 
ogenschouw. In hun bijdrage stellen zij de vraag op grond waarvan Dinteloord als ves
tigingsplaats voor een mogehjk tweede grote luchthaven in Nederland — bezuiden 
Den Haag ook wel aangeduid als Benelux-luchthaven — in de kortgeleden genomen 
regeringsbeslissing minder gewicht in de schaal legt dan de Markerwaard. Zij gaan 
daarbij o.m. in op de kosten-baten-analyse en de multi-criteria-analyse die aan de 
beshssing ten grondslag liggen. 

Met hun bijdrage sluiten zij , als juniores onder de medewerkende auteurs, dit liber 
amicorum af. 
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H A V E N P R O D U K T I V I T E I T : 
E N K E L E B E G R I P P E N , E N K E L E G E G E V E N S 

door 
Prof. L. Baudez, ec. lie. 

'De haven is slechts een schakel in een vervoersketen'. (H.C. Kuiler) 

Indien men terecht kan stellen dat 'de haven een schakel is in een vervoersketen' 
[1 ] , moet de verbinding die aldus tot stand komt, vlot en efficiënt functioneren, 
opdat de haven, als knooppunt, geen knelpunt in dat vervoer zou worden. Om uit te 
drukken in welke mate de haven aan die eis voldoet, spreekt men van havenprodukti-
viteit. 

De laatste jaren vooral is de studie van havenproduktiviteit en havencongestie 
zeer op de voorgrond getreden en werden er ook belangwekkende enquêtes over 
gehouden. In deze bijdrage zullen wij daar enige aandacht aan schenken. Na een alge
mene beschouwing (par. 1) zullen wij daarbij nader ingaan op de havenproduktiviteit 
inzake schepen (par. 2) en de havenproduktiviteit inzake goederen (par. 3). Een slot
woord beëindigt deze bijdrage (par. 4). 

1. Algemene beschouwing 

Alhoewel vooral de laatste jaren de studie van havenproduktiviteit op de voorgrond is 
getreden, wil dit niet zeggen dat er in het verleden geen studies zijn verricht. Vroeger 
werden er ook reeds enkele degehjke publikaties aan het onderwerp gewijd, met 
name in 1956 een verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie en in 1959 het 
relaas van een in Kopenhagen gehouden O.E.E.C.-Conferentie. In beide gevallen werd 
het probleem evenwel vanuit het standpunt van de sociale aspecten, nl. in verband 
met de toestand van de havenarbeiders, benaderd.[2] 

Thans is de belangstelling eerder op het rendementsaspect gericht. Het is normaal 
dat in tijden van verhoogde kosten van de havenverrichtingen en van verscherpte con
currentie tussen de havens onderhng, men meer aandacht aan het aspect prestaties en 
resultaten gaat besteden. 

In de geihdustriahseerde landen is de kostenstijging vooral aan de stijging van de 
lonen en sociale lasten te wijten, zodat men vanzelfsprekend deze hoge kosten door 
een betere produktiviteit wil compenseren. De invoering van moderne technieken 
voor scheepvaart en goederenbehandeling: mechanisatie, unitarisatie, containerisatie, 
die grote investeringen vergen, beantwoordt aan deze verwachtingen. 

In de ontwikkelingslanden, waar de loonkosten misschien minder zwaar wegen, 
wil men voor de noodzakelijke en altijd te schaarse investeringen de beste resultaten 
aan de minste kosten bekomen. Voor deze landen heeft de zeehavenafdeling van de 
UNCTAD trouwens bijzonder verdienstelijk onderzoeks- en ophelderingswerk verricht. 
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Omwille van het veelvuldig en soms verwarrend gebruik van verschillende begrippen 
en ratio's in deze materie is het wellicht nuttig om te trachten een overzicht te geven 
van de aangewende maatstaven en verhoudingen en van hun betekenis voor de haven
economie. 

Het begrip produktiviteit zelf is niet altijd duidehjk omschreven, vooral niet in 
de dienstensector, waar het veel en in dikwijls diverse contexten wordt gebruikt.[3] 

In het algemeen, behelst het een vergehjking tussen enerzijds de aangewende 
middelen, de inputs, en anderzijds de voortgebrachte resultaten, de outputs, van een 
verrichting. 

Daar er verschillende produktiefactoren kunnen worden aangewend, arbeid, 
energie, kapitaal, infrastructuur, enz., kan men voor elk ervan de produktiviteit af
zonderlijk berekenen. 

De meest geciteerde, dikwijls de enig vermelde, is de aröefdsproduktiviteit, de 
verhouding tussen de bestede arbeidseenheden en de behaalde resultaten. Deze pro
duktiviteit van de arbeid is natuurhjk niet uitsluitend afhankehjk van de inzet en 
inspanningen van de arbeidskrachten, maar ook van de voor de arbeid beschikbaar 
gestelde middelen: uitrusting, installaties, werkorganisaties, enz. 

Indien men de produktiviteit van alle factoren samenbrengt, verkrijgt men de 
totale produktiviteit. Voor de havensector ontbreken echter hiervoor de nodige ge
gevens. 

Men kan de produktiviteit berekenen en uitdrukken 
— ofwel in termen van bekomen resultaten per eenheid van de weerhouden factor, 

bijv. aantal geproduceerde eenheden per arbeidseenheid, 
— ofwel in termen van de aangewende eenheden van de bedoelde factor om een ge

geven resultaat te bekomen, bijv. aantal vereiste arbeidseenheden voor 1000 ton 
produlctie. 

De activiteit van een haven is een dienstenactiviteit; het resultaat is niet een bepaalde 
output, zoals in de industrie, maar een 'throughput', nl. de 'doorgang' van schepen en 
goederen (of reizigers) door de haven. Reders met hun schepen en verladers met hun 
goederen (of reizigers in hun eigen gedaante) zijn de twee soorten gebruikers van de 
havendiensten. 

Er zal dus van twee soorten havenproduktiviteit sprake zijn: 
— de havenproduktiviteit inzake schepen, de efficiëntie waarmede de zeeschepen 

door de haven worden 'verwerkt', d i . na aankomst zonder vertraging kunnen aan
leggen, hun lading lossen, een andere lading opnemen en weer de haven verlaten, 
en 

— de havenproduktiviteit inzake goederen, de efficiëntie waarmede de goederen in 
de haven van schip op kaai gelost of van kaai in schip worden geladen. 

Beide soorten van havenproduktiviteit zijn duidehjk verschillend. Maar beide zijn wel 
verbonden; met een vlugge rotatie van de schepen kunnen in een gegeven tijdsduur 
grotere hoeveelheden goederen worden overgeslagen; en anderzijds met een hogere 
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produktiviteit inzake goederen zullen ook meer schepen in de haven kunnen worden 
'verwerkt'. 

Immobilisatie van het schip in de haven en overslagkosten van de goederen zijn de 
twee voornaamste kostenfactoren van het goederenverkeer door de haven. 

2. Havenproduktiviteit inzake schepen 

De efficiëntie waarmee de doorgang van de schepen in de haven is verzekerd, wordt 
berekend door de tijd van het oponthoud van het schip in de haven (turn-round). Het 
oponthoud is immers afhankehjk van de geschiktheid van de installaties (toegangswe
gen, sluizen, dokken), van de tuigen die nodig zijn voor de overslagverrichtingen en 
van de vaardigheid van al de haveninstanties die de duur van het oponthoud kunnen 
beihvloeden. 

De betekenis van deze produktiviteit is evident voor de reder, daar gedurende het 
oponthoud in de haven het schip 'onproduktief is; maar ook voor alle andere bij het 
scheepsbezoek betrokken partijen zal een te lang oponthoud schadelijke gevolgen 
meebrengen, met name voor de verlader, indien de lading te lang op lossen of laden 
moet wachten, en voor de zeehaven zelf, waarvan de installaties en uitrusting daar
door minder renderen. 

De tijd van het oponthoud wordt meestal in twee delen opgesplitst: 
— de wachttijd alvorens het schip kan aanleggen (waiting time), en 
- de diensttijd of kaaitijd (berth time), tijd aan de kaai doorgebracht als het schip 

reeds heeft aangelegd. 

Beide delen vormen samen de totale turn-round tijd van het schip. 
Indien de wachttijd overdreven lang duurt, spreekt men van havencongestie. Over 

de vraag wanneer de wachttijd als 'overdreven' moet worden beschouwd, kunnen de 
meningen verschillen, rekening houdend met de beoordehng over de gewenste 
omvang van een reserve-capaciteit in de haven. 

Het is normaal dat in perioden van drukker verkeer een schip eventueel gedurende 
korte t i jd , zelfs een paar dagen, op een hgplaats moet wachten; men kan dan 
bezwaarlijk van havencongestie spreken, tenzij men dit als 'normal congestion' wil 
beschouwen.[4] Ook een autoweg met meer rijstroken kan op een zomerse verlofdag 
niet alle wagens zonder tijdehjke opstoppingen altijd verwerken. 

In zijn Port Performance Index berekent Plumlee ook een congestie-index, waarbij 
hij de congestie als 'gering', 'marginaal' of als 'ernstig' bestempelt naar gelang de 
wachttijd van het schip minder dan 10%, tussen 10% en 20% of meer dan 20% van de 
kaaitijd bedraagt. [5] 

In principe kan worden gesteld dat het wachten als overdreven moet worden 
gezien, wanneer de kosten van het wachten hoger hggen dan de kosten om het wach
ten uit te schakelen, bijv. door betere tuigen, bijkomende installaties, enz. Aldus zal 
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de wachttijd van een duur schip met een dure lading, zoals een containerschip, 
vlugger als overdreven worden beschouwd dan het voor een conventioneel vracht
schip het geval zou zijn. Bij het beoordelen van cijfers van havenproduktiviteit zal 
men dan ook met de scheepssoort rekening moeten houden. 

Gegevens over havencongestie in een aantal havens worden regelmatig door het 
Institut für Seeverkehrswirtschaft van Bremen medegedeeld op basis van aan Lloyd 's 
List ontleende gegevens. In een publikatie van dat instituut over 1979 [6] worden 95 
havens vermeld met opgave van da duur der wachttijden, het aantal daarbij betrokken 
schepen en de periode van de berichtgeving. Uit een verslag van UNCTAD bleek dat 
in een dertigtal havens in 1976 de gemiddelde wachttijd niet minder dan 40,5 dagen 
bedroeg.[7] 

De redenering en de berekening van de havenproduktiviteit inzake schepen kan 
worden toegepast op alle schepen in het havenverkeer en op heel het havencomplex, 
maar meestal, om de beoordeling en de vergelijking te vergemakkelijken, wordt het 
onderzoek op een bepaalde scheepssoort of op een deel van de haven gericht. 

Een enquête van UNCTAD over de haven van Piraeus in 1978-79 [8] betrof de 
stukgoedligplaatsen. Bij deze enquête werden de in tabel 1 vermelde cijfers genoxeerd. 

Tabel 1: Gemiddeld oponthoud in i le haven van Piraeus (1978-79) 

per schip aantal uur 

gemiddelde wachttijd 5.4 
gemiddelde kaaitijd 58,3 
gemiddeld totaal oponthoud 62,3 

Bron: [8] 

Zoals gezegd, kan men ook de turn-round voor een deel van de haven, bijv. voor een 
bepaalde hg plaats (berth occupancy) berekenen; daardoor wordt dan aangeduid het 
aantal schepen gedurende een tijdseenheid aan die ligplaats bediend ofwel de gemid
delde duur van het oponthoud aan die hgplaats. Vanzelfsprekend wordt het resultaat 
r : : r iz Izzz^z^rzz^tz^, • J

: tzzfizlzzz zz^iz" : r door è: ::r:mf.:lJ-: hoeveelheden 
beihvloed, zodat een zekere omzichtigheid in het vergehjken van de cijfers wordt 
geboden. [9] 

Om tot een beter inzicht te komen van de besteding van de t i jd van het schip aan 
de kaai, worden er in de duur ervan drie delen onderscheiden: 
— de uren dat er niet wordt gewerkt; 
— de uren waarvoor arbeiders worden aangesteld; en 
— de uren van effectieve arbeid. 

Dit onderscheid zal trouwens nog verder in verband met de havenproduktiviteit 
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inzake goederen worden hernomen. 
Ter illustratie kan een recent onderzoek van de Britse National Ports Council 

worden geciteerd [10], dat betrekking had op het verblijf van kustvaarders (vooral 
massagoedvervoer) in een aantal havens. Het betrof 230 reizen met 50 bezoeken in 
Britse en 25 in continentale havens, met aparte vermelding van de uren 'aangestelde' 
en de uren 'effectieve' arbeid. Aan het onderzoek, waarvan de resultaten trouwens niet 
zo gunstig bleken voor de produktiviteit in de Britse havens, wordt tabel 2 ontleend. 

In normale omstandigheden, met name buiten gevallen van havencongestie, zal de 
produktiviteit inzake schepen vooral worden gedetermineerd door de produktiviteit 
inzake goederen, d i . door de efficiënte en snelheid van de overslagverrichtingen zelf. 

Tabel 2: Oponthoud van kustvaarders in een aantal Britse en continentale Europese havens. 

Ladingen Lossingen 

G . - B Cont. G . - B Cont. 

Totale overgeslagen hoeveelheid 
goederen in tonnen 52.600 85.600 87.400 51.000 

Gemiddeld oponthoud in de havens in 
uren per schip 40 29 52 25 

Gemiddelde kaaitijd in uren per schip 34 26 50 28 

Gemiddelde aangestelde arbeidstijd in 
uren per schip 16 6 22 11 

Gemiddelde effectieve arbeidstijd in 
uren per schip 9 4 10 7 

Bron: [10] 

3. Havenproduktiviteit inzake goederen 

De havenproduktiviteit inzake goederen betreft de efficiëntie van de 'doortocht' van 
de goederen door de haven; men stelt een vergelijking tussen de hoeveelheden goe
deren en de aangewende middelen, bijv. hoeveelheden overgeslagen tonnen per 
arbeidseenheid. 

De berekening, net als voor de havenproduktiviteit inzake schepen, kan betrekking 
hebben tot de haven in zijn geheel of tot een apart deel ervan, een havendok of een 
hgplaats. Men kan ook alle trafieken erbij betrekken of slechts enkele trafieksoorten 
in het bijzonder: stukgoed, containers,... 

Wanneer er sprake is van havenproduktiviteit inzake goederen, bedoelt men 
meestal de produktiviteit van de havenarbeid, nl. de verhouding tussen de behandelde 
hoeveelheden en de daarvoor aangewende arbeidseenheden, bijv. hoeveelheid tonnen 
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per arbeidsuur of -dag of -jaar. 
In concreto zijn er verschillende modahteiten om die arbeidsproduktiviteit uit te 

drukken naar gelang de bedoeling van het onderzoek en de beschikbare gegevens. 
Deze modahteiten verschillen nl. in verband met de aangewende tijdseenheid, de 
mankrachtseenheid en het toepassingsveld van de studie. 

Betreffende de tijdseenheid kan men als basis nemen ofwel het arbeidsuur, ofwel 
de arbeidstaak (shift), de normale duur van een dagtaak; de duur van de dagtaak 
alhoewel is niet dezelfde in alle landen. Daarenboven, om nauwkeurig tewerk te gaan, 
is voor de dagtaak het reeds vermelde onderscheid te maken tussen de normale duur 
van de taak en de uren effectieve arbeidstijd, d i . na aftrek van de tijd verloren door 
uitstel of onderbreking om allerlei redenen: koffie-pauze, schafttijd, wachten op het 
schip, defect aan de uitrusting, verplaatsen van de kranen, regenbuien, enz.[11] 

Over de aldus verloren arbeidsuren werden in een vergelijkend onderzoek van 
enkele Westeuropese havens (stukgoedvervoer) de in tabel 3 vermelde cijfers geno
teerd. Onder het percentage verloren ploeguren is daarbij het volgende te verstaan: 

verloren arbeidsuren 
percentage verloren ploeguren = — —— x 100% 
- effectieve arbeidsuren 

Tabel 3: Percentage verloren ploeguren. 

Haven Uitvoer Invoer 

Rotterdam 7,4 15,8 
Hamburg 8,2 15,7 
Antwerpen 11,7 6,3 
Londen 35,4 33,6 

Bron: [12] 

De tijd kan ook per maand of per jaar worden berekend; dan wordt er rekening 
gehouden enerzijds met de dagen waarop meer dan gedurende een dagtaak wordt 
gewerkt (overuren, meer shifts) en anderzijds met de niet-werkdagen (week-ends, 
feest- en verlofdagen, absenteïsme, enz.). 

Wot AP. mnnlrmrht betreft zün er ook variaties te noteren. Men kan de cijfers oer 
arbeider, per arbeidersploeg of zelfs voor het gehele arbeiderscontingent berekenen. 

Cijfers per ploeg zijn misschien gemakkelijker te bekomen, maar hebben het 
bezwaar dat de omvang van de ploeg in de diverse havens en voor diverse trafieksoor
ten soms merkehjke verschillen vertoont. Alleen reeds in de Westeuropese havens 
varieert het gemiddeld aantal arbeiders per ploeg (voor stukgoed) tussen 7,8 
(Hamburg) en 12,1 (Antwerpen) bij uitvoer, en tussen 8,2 (Hamburg) en 12,7 (Liver
pool) bij invoer.[13] 

De Belgische Transportarbeidersbond (B.T.B.), vakbond van de havenarbeiders, 
tracht in zijn Aktiviteitsverslag 1975-1978 een overzicht van de produktiviteit van 
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het ganse Antwerpse havenarbeiderscontingent te geven. [14] Wat de B.T.B. zelf 
slechts als een 'poging' beschouwt, bestaat hierin dat men een vergelijking maakt 
tussen het jaarlijks havengoederenverkeer (zonder petroleum) en resp. 
— het aantal 'tewerkgestelden' (gemiddeld contingent minus gemiddeld aantal werk

lozen), en 
— het aantal door die arbeiders verrichte taken gedurende het jaar. 

Aan de hand van die gegevens komt men tot de in tabel 4 vermelde (geresumeerde) 
cijfers. 

Tabel 4: Arbeidsproduktiviteit in de haven van Antwerpen 

Jaar Goederenoverslag Aantal Aantal tonnen Aantal Aantal tonnen 
(zonder petroleum) tewerkge per arbeider gewerkte per taak 

in tonnen stelden per jaar taken 

1970 49.999.000 11.091 4.462(100 ) 2.789.389 17,745 (100 ) 
1975 55.620.000 8.996 6.182(138,2) 2.054.822 27,068(152,4) 
1977 40.768.000 9.839 4.143 (92,8) 2.203.293 18,503 (104,2) 

Bron:[14] 

Voor de arbeidsproduktiviteit is het bepalen van het toepassingsveld van het onder
zoek bijzonder gewichtig: welke ligplaatsen, welke trafieksoorten. 

Dit laatste onderscheid is absoluut noodzakelijk. Het ligt immers voor de hand dat 
naar gelang van de goederensoorten en behandelingstechnieken de vereiste arbeids
prestaties zeer verschillend zullen zijn. Bij overslag van stukgoed worden relatief meer 
arbeidskrachten vereist, voor droog massagoed veel minder en voor petroleum haast 
geen meer. Als men dan geen onderscheid maakt, kan een zelfs lichte verschuiving in 
het respectievehjk aandeel van elk van die trafieken in het globaal goederenpakket 
een buiten verhouding groot verschil in de gemiddelde produktiviteitsresultaten 
teweegbrengen en de betekenis ervan erg relativeren. [15] 

Soms wordt daarom petroleum uit het goederenverkeer weggelaten, zoals in de 
hoger vermelde B.T.B.-berekeningen. In de verder te citeren Amerikaanse berekenin
gen wordt petroleum ook weggelaten, droog massagoed en stukgoed worden samen
geteld, maar aan het droog massagoed wordt een mindere waarde toegekend. Soms 
houdt het onderzoek alleen rekening met stukgoed. 

De reeds aangehaalde enquête van de Britse National Ports Council in 1976 
gehouden was tot het stukgoed beperkt. Het volledig verslag van het onderzoek werd 
nooit gepubliceerd, maar markante resultaten werden toch bekend gemaakt, waaraan 
de in tabel5 weergegeven cijfers zijn ontleend.[16] 

In de Amerikaanse zeehavens wordt er aan de produktiviteitsmeting bijzondere aan-
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dacht geschonken in verband met de soms keiharde onderhandelingen voor de col
lectieve arbeidsovereenkomsten. In de hiernavolgende tabellen 6 en 7 behelzen de 
behandelde tonnen: stukgoed, 1 /5e droog massagoed, géén petroleum. 

Tabel 5: Arbeidsproduktiviteit in een aantal havens (1976) 

Maatstaf Uitvoer Invoer 

Rott. Hamb. Antw. Londen Rott. Hamb. Antw. Londen 

Tonnen per man-uur 
Tonnen per ploeg-uur 
Tonnen per ligplaatsuur 

2,3 1,8 2,4 0,9 1,9 
18 15 29 10 18 
22 31 31 11 33 

2,2 3,5 1,8 
18 41 18 
33 33 18 

Bion: [16] 

Tabel 6: Arbeidsproduktiviteit in de haven van New York 

Jaar Behandelde tonnen 
000 

Gewerkte uren Tonnen per uur 
000 

Produktiviteitsindex 
1960= 100 

1954 13.869 
1960 17.718 
1965 18.247 
1970 21.133 

37.813 0,367 
43.270 0,409 
40.757 .0,448 
32.853 0,643 

89,7 
100,0 
109,5 
157,2 

Bron: [17] 

Tabel 7: Arbeidsproduktiviteit in de Amerikaanse Westkusthavens 

Jaar Behandelde tonnen 
000 

Gewerkte uren Tonnen per uur 
000 

Produktiviteitsindex 
1960= 100 

1960 19.878 
1965 26.701 
1970 30 459 

29.854 0,666 
30.097 0,887 

100 
133 

Bron: [18] 

Een belangrijk voordeel van een hogere arbeidsproduktiviteit is hierin gelegen dat een 
daling van het aantal arbeidsuren per ton natuurlijk besparingen op de arbeidsloon-
kosten per ton betekent. Voor de Westkusthavens bekwam men de in tabel 8 weerge
geven resultaten. 
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Tabel 8: Arbeidskosten in de Amerikaanse Westkusthavens 

Jaar 
1965-1966 

Vijfjarige periode 
1966-1971 

Verschil 
in% 

Tonnen per uur 
Kosten per uur 
Kosten per ton 

1,1488 
$ 5,4234 
$ 4,7211 

1,6001 
$ 6,5120 
$ 4,0696 

+ 39,3 
+ 20,1 
-13 ,8 

Bron: [19] 

Voor deze havens van de Westkust heeft de stijging van de arbeidsproduktiviteit die 
van 1960 tot 1970 meer dan 120% bedroeg een besparing van ongeveer 1 miljard 
dollar op de arbeidskosten mogehjk gemaakt.[20] Een soortgelijke berekening voor 
de haven van New York wijst voor de periode van 1964-65 tot 1970-71 op een 
stijging van de arbeidsproduktiviteit voor stukgoed van 55% en een besparing van 
meer dan $400 min.[21] 

Men constateert dus dat dank zij de verhoogde arbeidsproduktiviteit de arbeids
kosten per behandelde ton een gevoelige daling kenden, terwijl de lonen voor de 
arbeiders merkehjk waren gestegen; hogere lonen betekenen dus niet noodzakehjk 
hogere overslagkosten, indien ze met een hogere arbeidsproduktiviteit gepaard kun
nen gaan. 

De havenproduktiviteit inzake goederen berust echter niet enkel op de ene factor 
arbeid; er zijn ook andere factoren [22], o.a. in verband met infrastructuur en uitrus
ting van de haven. Het is dus ook zinvol de produktiviteit van deze factoren na te 
gaan. Daarvoor zal men de prestaties (aantal behandelde tonnen) vergehjken met het 
gebruik (aantal tijdseenheden) van die installaties of tuigen, bijv. van een ligplaats 
(berth performance), van een hijstoestel (crane rate), van een bepaald schip (ship's 
productivity ). 

Men kan aldus de geschiktheid van deze materiële voorzieningen en de vaardigheid 
waarmede ze worden aangewend, toetsen en vergehjken. Er moet natuurlijk met de 
trafieksoorten en andere beihvloedende determinanten rekening worden gehouden; 
de tewerkgestelde mankrachtseenheden worden hierbij buiten beschouwing gelaten. 

De produktiviteit per ligplaats is een nuttig criterium om de prestaties van diverse 
ligplaatsen met verschillende eigenschappen of in verschillende omstandigheden te 
vergehjken; ze wordt uitgedrukt in hoeveelheden per uur, per dag of per jaar op die 
hgplaats overgeslagen goederen. Deze berth performance als criterium van de over-
slagproduktiviteit is niet te verwarren met de berth occupancy, uitdrukking van de 
bezetting van de hgplaats en criterium inzake de scheepsrotatie in de haven. 

In een onlangs gehouden enquête over de behandeling van containers in havens 
van Groot-Brittannië en van elders heeft men de produktiviteit per kraan, per 
'straddle carrier' en per ligplaats gemeten. Er werd zelfs tussen de prestaties van ver-
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Tabel 9: Overslag van containers per jaar op een tweetal Britse terminals (1979) 

Terminal Aantal per kraan Aantal per straddle carrier 

D 43.000 6.600 
E 20.800 3.467 

Bron: [23] 

Tabel 10: Overslag van containers per uur op een aantal terminals voor 
een tweetal scheepvaartlijnen (1980) 

Terminal Beta Line Epsilon Line Terminal 

Bruto Netto Bruto Netto 

Europa 

E D 24,0 25,7 16,0 24,3 
E E 13,1 13,7 15,0 19,7 

Noord-Amerika 

NB 23,5 23,7 18,1 20,2 
NC 20,9 22,9 16,7 23,0 

Bron: [23] 

Tabel 11: Overslag van containers per uur op een 
aantal terminals voor de Epsilon Line (1980) 

Terminal Bruto Netto 

Groot-Brittanniè' 

G 14,0 18,5 

cont. Europa 

E A 16,3 21,9 
E E 15,0 19,7 

Noord-Amerika 

NJ 22,5 29,4 
NK 15,2 23,9 

Verre Oosten 

F B 31,4 31,9 
F D 19,0 20,6 

Bron: [23] 



schillende scheepvaartlijnen onderscheid gemaakt, zodat de gelegenheid werd 
geboden de produktiviteit van verschillende hjnen in dezelfde haven en van dezelfde 
lijn in verschillende havens te vergehjken. [23] 

In de tabellen 9, 10 en 11 worden, bij wijze van voorbeeld, enkele cijfers uit de 
resultaten overgenomen. Havens en hjnen werden slechts met codeletters aangeduid. 
Voor het aantal containers per uur werden bruto cijfers op de normale arbeidsduur 
berekend, netto cijfers op de normale duur minus elk oponthoud of onderbreking 
van het werk. 

Wat in tabel 11 daarbij vooral opvalt, is de hoge produktiviteit in de terminals van 
het Verre Oosten, waar het verschil tussen bruto en netto cijfers zeer gering blijkt te 
zijn. 

Voor de haven van Antwerpen worden er soms ook in de vakpers interessante 
gegevens over prestaties per havendok, per hgplaats of per bedrijf bekend gemaakt. 

Voor het Churchilldok, waar vooral containers zowel als ijzer- en staalprodukten 
behandeld worden, werd gedurende 1978 een overslag van 2078 ton per lopende 
meter kaai genoteerd.[24] Een bepaald bedrijf behaalde zelfs 2670 ton per lopende 
meter aan hetzelfde dok en voor hetzelfde jaar.[25] De resultaten van een zelfde 
bedrijf kunnen verschillend zijn naar gelang van de hgplaats en van het goederen
pakket: een bedrijf behaalde resp. 1460 ton per lopende meter aan het Churchilldok 
(vooral ijzer- en staalprodukten) en 942 ton aan het 6de Havendok (vooral stukgoed). 
[26] Aan het 5de Havendok werden resp. 1048 ton per meter aan een ligplaats (stuk
goed) en 732 ton aan een andere (fruit en ander stukgoed) behaald. [27] 

Al deze diverse factoren van de havenproduktiviteit inzake goederenoverslag: 
arbeid, tuigen, installaties, zijn natuurhjk onderhng verbonden en spelen in op elkaar; 
maar dat belet niet dat het nuttig blijkt ze afzonderlijk te beschouwen om de presta
ties van elk ervan na te gaan en, als het mogehjk is, te kunnen verbeteren. 

5. Slotwoord 

Op het einde van dit kort overzicht waarin werd getracht de verschillende soms 
verwarde begrippen over havenproduktiviteit te verklaren en aan de hand van enkele 
voorbeelden te verduidelijken, beseft men dat er over het onderwerp veel degehjk 
onderzoekswerk werd verricht en omvangrijke enquêtes met betekenisvolle resultaten 
werden gehouden, hetgeen aan het tijdschrift The Dock & Harbour Authority de 
blijde conclusie uitlokte na het uitgebreid onderzoek van de National Ports Council 
over de stukgoedoverslag in Europa, dat 'het bewijs geleverd werd van de mogelijk
heid havenprestaties te meten volgens betrouwbare en zinvolle maatstaven op basis 
van bestaande informatie'. [28] 

Anderzijds kan men ook de woorden van de Amerikaanse havenarbeidsspecialist 
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V.H. Jensen beamen die in. zijn recensie van het geciteerde werk van Fairley de wens 
uit, dat er eens een doctoraatsthesis aan 'een objectieve, omstandige en vergehjkende 
studie van de produktiviteit van de overslagverrichtingen' zou worden gewijd om tot 
een nog beter inzicht te komen in heel deze problematiek.[29] 

152 



Noten 

[1] H.C. Kuiler en J . M. Verhoeff, Inleiding tot de Vervoers- en Haveneconomie, Rotterdam 
1973,blz. 111. 

[2] I . L . O . , Methods of improving organization of work and output in ports, Geneva 1956. 
O . E . E . C . , Productivity in ports, Paris 1959. 

[3] Auteurs spreken van 'overworked term' (J.B. Coates, in: Long Range Planning, Vol. 13, 
Aug. 1980, blz. 90); van 'most commonly misunderstood concept' (R .C. Scheppach en 
L . C . Woelcke, Transportation Productivity, Lexington 1975, blz. 1. 

[4] E . Bennathan en A.A. Walters, Port planning and investment policy for developing coun
tries, Lexington 1979, blz. 84-86. 

[5] Port Performance Index 1979, Port Hueneme 1979, blz. 13. 
[6] Institut für Seeverkehrswirtschaft, Shipping Statistics Yearbook 1979, Bremen 1980, blz. 

314-315. 
[7] UNCTAD, Port congestion: Report by a group of experts, Geneva 1976, blz. 3. 
[8] UNCTAD, Port performance indicators, New York 1976, blz. 24. De wachttijd en de kaai

tijd zijn gemiddeld voor 40 schepen; het totale oponthoud is gemiddeld voor 39 schepen. 
[9] In een studie van het Transatlantisch containervervoer is gebleken dat op die route het 

oponthoud in de havens voor sommige hjnen langer duurt dan voor andere (...) om de een
voudige reden dat die lijnen, in plaats van aan elk uiteinde van de route meer havens aan te 
doen, het vervoer in een enkele of in een paar havens concentreren en er dus meer goede
ren moeten laden en lossen. Zie R. Pearson, Containerline performance and service quality, 
Liverpool 1980, blz. 84-94. 

[10] Ship time in port - A comparison of British and continental performance in handling 
coasting ships, in: National Ports Council Bulletin, juli 1980, blz. 17-25. 

[ 11 ] In de havens van Oost-Afrika kent de dagelijkse arbeidsproduktiviteit laagteperiodes gedu
rende de regenmaanden (maart-mei en oktober-december) en een hoogteperiode gedurende 
het droge koele derde trimester van het jaar. Zie B.S. Hoyle, African poütics and port 
expansion in Dar-es-Salaam, in: The Geographical Review, Vol. 68, no. 1 (jan. 1978), blz 
4546. 

[12] The Dock and Harbour Authority, Vol. 58, no. 684 (nov. 1977), blz 274 
[13] Zie [12] . 
[14] Belgische Transportarbeidersbond, Aktiviteitsverslag van de havenarbeidersbond en aan

verwante groepen over de periode 1975-1978, Antwerpen 1979, blz. 129-130. 
[15] ZieP.T. Hartman, Collective bargaining and productivity, Berkeley 1969, blz. 110-114. 
[16] The Dock and Harbour Authority, Vol. 58, no. 684 (nov. 1977), blz. 270-274, en 

F . Suykens, Enkele beschouwingen over de produktiviteit in de zeehavens, in: Antwerpen, 
25ejrg. no. 3 (sept. 1979), blz. 127-143. 

[17] L . Fairley, Facing mechanization: the West coast longshore plan, Los Angeles 1979 blz 
401. 

[18] Revue internationale du travail, Vol. 107, no. 3 (maart 1973), blz. 286. 
[19] Zie [18] blz. 287. 
[20] Zie [18] blz. 285-287. Een analoge berekening voor dezelfde havens, uitgaande van andere 

bronnen resulteerde in een globaal besparingscijfer van $ 681 min. Zie L . Fairley, [17] blz 
403. 

[21] Zie [18] blz. 287. 
[22] 'Een haven is een terminal facility in de goederenstroom, welke ontstaat door een zodanige 

combinatie van produktiefactoren, dat (...) een optimaal resultaat wordt verkregen' 
(H.C. Kuiler). Zie [1] blz. 111. 

[23] H.D. Dally, Review of British container terminals, in: National Ports Council Bulletin, no. 
16 (mei 1981), blz. 1-14. 

153 



[24] Lloyd Anversois, 9 febr. 1979. 
[25] Zie [24] 8 maart 1979. 
[26] Zie [24] 6 april 1979. 
[27] Zie [24] 9 febr. 1979. 
[28] 77ze Dock and Harbour Authority, Vol . 58, no. 684 (nov. 1977), blz. 270. 
[29] Journal of Economic Literature, Vol. X I X (maart 1981), blz. 154. 

154 



Z E E H A V E N E N V R A C H T A U T O : 
T U S S E N S C H A K E L E N S C H A K E L IN D E V E R V O E R S K E T E N 

door 
Dr. W.E. Vahrenhorst 

Bij het zoeken naar mogehjkheden om het vervoersproces te stroomlijnen en meer 
efficiënt te doen plaatsvinden is het oogmerk in de laatste jaren duidelijk meer 
gericht op allerlei nevenwerkzaamheden dan wel voor- of nahandelingen rond het ver
voer, dan op het vervoer zelf. Het vervoer, dus de verplaatsing van goederen over een 
bepaalde afstand, vormt zuiver technisch gezien in de meeste gevallen geen echt pro
bleem meer; moeilijkheden treden daarentegen nog steeds veelvuldig op bij de bela
ding, lossing en opslag van goederen, alsmede bij collecterende en distribuerende 
taken, in- en uitklaring, verpakking enz. 

Deze laatstgenoemde handelingen vinden ruimtehjk geconcentreerd met name in 
de zeehavens plaats, omdat hier o.a. door geografische omstandigheden veelal een 
sphtsing of bundeling resp. stuwing van de vervoersstromen onvermijdelijk is. 

De vrachtauto neemt in de meeste zeehavens t.o.v. de aan- en afvoer aan de land
zijde een belangrijke positie in. Wanneer dermate verschillende vervoermiddelen zoals 
zeeschip en vrachtauto in een vervoersketen [1 ] opeenvolgende schakels zijn, spreekt 
het vanzelf dat een goede communicatie tussen deze twee schakels en een perfecte 
planning en organisatie noodzakehjk is om de overgang van goederen in goede banen 
te leiden. 

In nagenoeg alle havens ter wereld levert dit laatste de nodige problemen op. Met 
betrekking tot de haven van Rotterdam hebben wij aan dit vraagstuk reeds eerder een 
uitvoerig onderzoek gewijd. De overslag- en wachttijden van de vrachtauto zijn in dit 
onderzoek nader gekwantificeerd en naar oorzaken geanalyseerd. [2] Sindsdien is dit 
vraagstuk zeker niet opgelost; wel zijn in de laatste jaren enkele belangrijke verande
ringen opgetreden. Het is in het kader van deze bijdrage derhalve zinvol om tot een 
'follow-up' te komen. 

Dat hierbij slechts enkele facetten aan de orde kunnen komen is duidelijk. Wij 
beperken ons bovendien wederom tot de haven van Rotterdam. Achtereenvolgens 
zullen wij aandacht schenken aan de container-'revolutie' (par. 1), de communicatie 
als 'planning tool' (par. 2), functieveranderingen binnen de vervoersketen (par. 3) en 
tot slot aan de optimalisering van het logistics management (par. 4). 

1. De container-'revolutie' 

Rotterdam is in de laatste jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste zeehavens 
wat betreft de overslag van containers. Dit is niet zonder invloed gebleven op de zgn. 
'oudere' stukgoedhavenbekkens, waar in het bijzonder de vrachtauto als inland-ver-
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voermiddel een belangrijke functie vervulde en nog steeds vervult. Uit oogpunt van 
aan- en afvoer van goederen aan de landzijde per vrachtauto is een duidehjke ver
schuiving waar te nemen, zowel van de rechter Maasoever (RMO) naar de linker Maas
oever (LMO), als van oostelijke naar westelijke richting (Maashaven - Waalhaven --
Eemhaven).[3] 

Op dit moment is de container-overslag in de Eemhaven geconcentreerd. Gebleken 
is dat dit havenbekken niet meer in staat is om de verwachte toekomstige groei van 
het containervervoer op te vangen. In het Eemhavengebied bevinden zich wehswaar 
bedrijven die niet direct met containeroverslag te doen hebben, maar ook bij een 
soort 'ruilverkaveling' binnen het Eemhaven-gebied — voor zover dit praktisch uit
voerbaar zou zijn — bÜjft het benodigde terrein te klein. 

De oorzaak hiervan is niet de lengte van de kademuur; de bottleneck is duidelijk 
het gebrek aan ruimte voor het wegzetten van containers en de 'handling' op de wal. 
Men zou eventueel een terreinbesparing kunnen realiseren door de containers hoog 
op elkaar te stapelen, maar dit is een methode die niet alleen in Rotterdam, maar ook 
elders in de wereld weinig wordt toegepast. Bovendien zou dit ten koste gaan van de 
produktiviteit per kraan per hectare en'die is in Rotterdam vergeleken met vele 
andere havens thans niet ongunstig. 

Rotterdam bevindt zich in de gelukkige omstandigheid een alternatief t.o.v. de 
huidige te kleine container-terminals te kunnen bieden. Dit is het gebied van de Maas
vlakte (ca. 30 km westelijk van de Eemhaven), waar een nieuwe container-terminal is 
gepland met een terreinoppervlakte van ca. 80 ha. De mogelijkheid om dit terrein 
verder uit te breiden is aanwezig tot meer dan 350 ha in de derde fase. 

In dit verband is het interessant te constateren dat niet het zeeschip met een 
steeds grotere diepgang, zoals bij het olietransport, de aanleg van nieuwe havenbek
kens noodzakehjk maakt, maar de zich wijzigende partijgrootte van het oorspronke
lijke 'conventionele' stukgoed. Daaruit vloeit de mogelijkheid tot mechanisering van 
de goederenoverslag voort met alle consequenties van dien op de kade. Deze in het 
vorige decennium op gang gekomen 'industrialisatie' van de overslag zal door de 
nieuwe plannen op de Maasvlakte nog worden geïntensiveerd. 

Gelijktijdig zal de distributiefunctie van de Rotterdamse haven toenemen, omdat 
te verwachten is, dat van een dergehjke aan moderne eisen aangepaste container-ter
minal de nodige zuigkracht zal uitgaan. Des te meer is het gewenst, dat niet alleen de 
over- en opslag, maar tevens een aangepast vervoer van de container naar en van net 
achterland wordt gewaarborgd. 

Op dit moment wordt ca. 2/3 van de in Rotterdam overgeslagen containers (zee-zee-
containervervoer buiten beschouwing gelaten) over de weg vervoerd. [4] Bij een con
centratie van de containeroverslag op de Maasvlakte zal het spoorvervoer in de con
currentiestrijd met het wegvervoer en de binnenvaart relatief gezien in belang toene
men. De grotere afstand tussen de nieuwe container-terminal en het achterland — 
vergeleken met de huidige situatie ca. 2 x 30 km = 60 km — zal voor het wegvervoer 
een sterker kostenverhogend effect per container met zich brengen dan voor het 
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spoorvervoer. 
Voor de spoorwegen is vooral een taak weggelegd, wanneer in het achterland dis

tributiecentra ontstaan en massaal containervervoer realiseerbaar is (gesloten treinen). 
Spoorvervoer biedt de containeroverslagbedrijven de mogelijkheid redelijk haalbare 
overslagschema's vooraf te programmeren en bovendien 'double handling' van de con
tainer te vermijden. Bij het wegvervoer is dit moeihjker te realiseren. 

Aangenomen mag evenwel worden, dat ondanks de genoemde aspecten ook in de 
toekomst het wegvervoer een belangrijke positie in de aan- en afvoer over land van en 
naar de Rotterdamse haven zal blijven innemen. De reeds eerder aangeduide verschui
ving in de haven van de begin- en eindpunten van het wegvervoer, zal dan ook door 
deze nieuwe container-terminal zeker verder in westelijke richting worden voortgezet. 

Het in bedrijf komen van een groter containerterrein op de Maasvlakte zal een 
positieve uitwerking hebben op de werkzaamheden van de verschillende hierbij 
betrokken bedrijven. Toch zal niemand de illusie koesteren, dat alle problemen van 
overslag en aan- en afvoer aan de landzijde daarmee zullen worden opgelost. O.a. is in 
dit verband belangrijk, in hoeverre een betere communicatie tussen de schakels tot 
stand kan worden gebracht. 

2. Communicatie als 'planning tooi' 

Communicatie kan men vergehjken met het cement, dat de stenen van een huis bij 
elkaar houdt. Is dit cement niet van eerste kwahteit, dan loopt men het gevaar dat 
verzakkingen optreden en het huis uiteindehjk ineenstort. Vertaald betekent dit, dat 
slechte communicatie tot onbegrip, misverstanden en zelfs conflicten kan leiden, die 
in zakelijke termen uitgedrukt meestal met financiële offers gepaard gaan. 

Om de werkzaamheden van de schakels in een vervoersketen feilloos en daarmee 
ook zonder kostenverspilling te doen verlopen is een goede communicatie een eerste 
vereiste. Toegespitst op het wegvervoer kan worden vastgesteld, dat zuiver technisch 
gezien vanuit het bedrijf resp. de centrale op elk gewenst moment een directe verbin
ding met de onderweg zijnde vrachtauto tot stand kan worden gebracht. Toepassing 
vindt echter bijna uitsluitend — en bovendien slechts in beperkte mate - in het lokale 
en regionale vervoer plaats (mobilofoon, semafoon). 

Gaat het om ritten over langere trajecten en bevindt de vrachtauto zich op een 
grotere afstand van de basis, dan is in de praktijk de directe communicatie afhanke
hjk van het initiatief van de chauffeur, nl. of hij (op tijd) met de basis contact 
opneemt. Voorzieningen in de vrachtauto zelf zijn voor deze contactopname meestal 
niet aanwezig, waardoor de communicatie incidenteel plaatsvindt en derhalve zeer 
gebrekkig is. 

De afdehng planning van een wegvervoerbedrijf is hierdoor meestal onvoldoende 
op de hoogte van laadtijd, lostijd, aankomst bij verlader of ontvangststation, onder
wegpauzes, vertragingen enz. Gevolg is dat het management onvoldoende controle en 
begeleiding kan uitoefenen en ook meestal niet alert kan reageren op niet voorziene 
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omstandigheden tijdens het vervoersproces. Dit heeft als een soort kettingreactie 
ook op de andere schakels van de vervoersketen een negatieve uitwerking. 

In een t i jd van moderne elektronica is het in eerste instantie een moeilijk begrijp
bare zaak, dat deze directe communicatie vanuit de basis met het rijdend personeel 
zich nog steeds in een pril stadium bevindt. Dat de op de markt aangeboden techni
sche systemen (autotelefoon, boordcomputer, radiografisch contact) bij de inzet van 
het wegvervoer over langere afstanden amper worden toegepast, hangt evenwel nauw 
samen met het feit dat de absolute noodzaak hiertoe in tegenstelling tot bijv. vlieg
tuig en zeeschip (o.a. veiligheidsaspecten en wettelijke voorschriften) niet aanwezig 
is. 

Bovendien zijn de vaste en variabele kosten van dergehjke communicatiesystemen 
aan de hoge kant en leggen derhalve voor een vrachtauto als relatief kleine vervoer-
eenheid veel meer gewicht in de schaal dan bijv. bij een zeeschip of vliegtuig. De 
moeilijk te kwantificeren voordelen van genoemde communicatiesystemen dragen er 
eveneens toe b i j , dat investeringen op dit terrein door wegvervoerbedrijven meestal 
— althans op dit moment nog — als niet verantwoord worden beschouwd. 

Door deze slechte communicatie wordt de vrachtauto echter een moeilijk in te 
plannen vervoermiddel, dat zich weinig voor een strakke organisatie van het 'hand-
ling'-gebeuren leent. De trend tot een meer massale overslag (ook van stukgoed) ver
eist van de hierbij betrokken schakels, dat improvisatie zo veel mogehjk door organi
satie wordt teruggedrongen. Dat dit streven naar meer organisatie echter niet tot 
bureaucratie mag leiden spreekt vanzelf, want dit laatste is waarschijnlijk nog erger 
dan een te veel aan improvisatie! Maar de huidige wijze van communicatie tussen de 
schakels in de haven is zeker niet efficiënt en brengt steeds weer het gevaar met zich 
mee chaotische situaties op de laad- en losplaatsen te doen ontstaan. Dit met name 
op de kaden waar massale overslag van stukgoed plaatsvindt en de vrachtauto in 
belangrijke mate de aan- en afvoer verzorgt. 

Dat het zojuist beschreven verschijnsel de kwahteit van de vrachtauto als vervoer
middel niet ten goede komt is duidehjk. Welke invloed dit (negatieve) kwaliteitsas
pect op de inschakeling van het wegvervoer uitoefent, is moeihjk te beoordelen. De 
kwahteit van een vervoermiddel is geen constante en kan niet als een vast gegeven aan 
de lopende band worden geproduceerd. 

De gewenste en geplande kwahteit kan door een groot aantal externe variabelen 
worden beihvloed, waardoor een oordeel over de kwaliteit altijd pas na beihdiging 
van elk vervoer afzonderlijk en de daarmee samenhangende 'handling' mogehjk is. 
Door de meervoudige correlatie van factoren kan ook geen algemene conclusie over 
de wenselijkheid van het wegvervoer bij de inschakeling van en naar de havens 
worden getrokken, zeker niet, wanneer slechts één aspect, zoals de gebrekkige 
communicatie in dit geval, aan de orde komt. 

Hierbij speelt ook een rol, dat vooral bij de aan- en afvoer van goederen in een zee
haven, waar verschillende schakels in een vervoersketen bij zijn betrokken, een 
opdrachtgever van een bepaald deeltraject niet altijd direct met de positieve of nega-
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tieve kanten van het door hem gekozen vervoermiddel wordt geconfronteerd. Als 
voorbeeld kan worden genoemd dat de financiële consequenties van een slechte com
municatie tussen wegvervoerder en havenbedrijf in veel gevallen tussen deze twee 
schakels zelf zullen worden uitgevochten, zonder dat de opdrachtgever van de weg
vervoerder hiervan kennis neemt. 

Ook de leveringsconditie speelt in dit verband een rol. De fob- en cif-conditie zijn 
ook in de huidige tijd nog de meest voorkomende leveringscondities. Wehswaar zal 
een verlader — ook wanneer hij slechts voor een deel van de totale vervoersketen op
drachtgever is — rekening (moeten) houden met de wijze van vervoer tot aankomst 
bij de uiteindelijke afnemer, maar het door hem te betalen traject zal bij de keuze van 
het vervoermiddel zwaar wegen, hetgeen kan betekenen, dat uit oogpunt van kosten 
en kwahteit van de totale vervoersketen voor het deeltraject geen optimaal vervoer
middel wordt ingezet. 

3. Functieveranderingen binnen de vervoersketen 

Bij de behandehng van bovengenoemde vraagstukken treedt uiteraard de gedachte 
aan het physical-distribution-concept [5] naar voren. Sinds de jaren '70 is de verlader 
zich toenemend bewust geworden van de voordelen van een dergelijk concept. Dit 
heeft geleid tot een stijgende vraag van opdrachtgeverszijde naar bedrijven, die, 
hetzij in eigen beheer, hetzij via bemiddeling, een zo compleet mogehjk dienstenpak
ket bieden, waardoor zij geihtegreerde vervoersopdrachten kunnen uitvoeren. Deze 
ontwikkehng heeft belangrijke veranderingen van de functies en posities van dienst
verlenende bedrijven in het vervoer en de haven teweeg gebracht. [6] Zo zijn bijv. 
rederijen ertoe overgegaan om zelf stuwadoorswerkzaamheden te verrichten, stuwa
doors hebben opslagwerkzaamheden ter hand genomen, cargadoors hebben hun 
werkzaamheden uitgebreid tot expeditie en inlandvervoer. 

Deze ontwikkehng is aan wegvervoerbedrijven niet geruisloos voorbijgegaan. Ook 
zij zijn in de concurrentiestrijd verwikkeld, om zoveel mogehjk schakels van de com
plete vervoersketen in handen te krijgen. Daarbij hebben wegvervoerders hun 'aanval' 
met name gericht op dienstverlenende bedrijven, die als schakelsin de vervoersketen 
meer organisatorisch en bemiddelend optreden (o.a. expediteur, cargadoor en 
bevrachtingsmakelaar). In deze concurrentiestrijd is de wegvervoerder redelijk succes
vol (geweest), omdat uit oogpunt van een verlader een wegvervoerder een meer 'grijp
bare' fysieke prestatie levert dan bijv. een expediteur, die zuiver bemiddelend 
optreedt. Ook speelt een rol dat de uitbreiding van het dienstenpakket met organisa
torische en bemiddelende taken veel minder kapitaal vereist dan de aanschaffing van 
eigen outillage (wagenpark, opslagloodsen, kranen, heftruck enz.). 

Zo zien wij dat steeds meer wegvervoerbedrijven zich met werkzaamheden bezig 
gaan houden, die aan het wegvervoer voorafgaan of daarop volgen (verticale integra
tie). Vercharteren van goederen, magazijnering, collecteren en distribueren van ver
zendingen, verzekering, afwikkeling van schadeclaims en verzorgen van alle documen-
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ten zijn enkele voorbeelden van werkzaamheden, die thans door van oorsprong weg
vervoerbedrijven worden aangeboden en ook worden verricht. 

Genoemde veranderingen zijn niet alleen in zeehavens, maar ook in het achterland 
aan te treffen. Het geldt als een bekend feit, dat de vestiging van een vervoerbedrijf 
in de directe nabijheid van een verlader belangrijke concurrentievoordelen voor het 
betreffende vervoerbedrijf met zich kan brengen (intensief persoonlijk contact met 
verlader, goede serviceverlening door op korte termijn vervoerscapaciteit ter beschik
king kunnen stellen, nauwe samenwerking enz.). 

Met name bij overzee-zendingen was de verlader in het achterland lange tijd aan
gewezen op de know-how van de in de havens zelf gevestigde bedrijven. Door deze 
verticale integratie bij wegvervoerbedrijven in het achterland treedt echter steeds 
meer de situatie op, dat ook zij een goed overzicht kunnen verstrekken van bijv. 
groupagemogelijkheden, containerverscheping, frequentie van afvaarten, rabatmoge-
lijkheden, conference- en outsider-tarieven, keuze van het distributiecentrum enz. 

Hierdoor moeten de in de zeehaven gevestigde bedrijven in toenemende mate met 
lede ogen aanzien, dat verladers ook voor overzee-zendingen met alle daarmee samen
hangende handelingen, bedrijven in het achterland inschakelen die enkele jaren 
geleden uitsluitend het vervoer over de weg verzorgden. Het betreffende wegvervoer-
bedrijf kan dan veelal naar eigen inzicht deze taken in eigen beheer uitvoeren of 
coördineren, organiseren resp. bemiddelend optreden. Dat hierdoor niet alleen het 
directe contact tussen havenbedrijf en verlader wordt onderbroken, maar ook het 
werkterrein van de havenbedrijven ten dele wordt aangetast, spreekt vanzelf. Uit geldt 
primair voor zendingen met bestemming overzee, in toenemende mate echter ook 
voor inkomende lading. 

De volledigheid gebiedt om vast te stellen, dat deze verticale integratie niet alleen een 
gevolg is van veranderingen aan de vraagzijde van de vervoersmarkt. Naast het streven, 
om de physical-distribution-gedachte meer gestalte te kunnen geven is ook de risico
spreiding voor de wegvervoerder een belangrijk facet om binnen zijn bedrijf verschil
lende taken te kunnen uitoefenen. Zo zal bijv. een wegvervoerbedrijf minder kwets
baar zijn, wanneer ook expeditiewerkzaamheden zoals bemiddehng en uitbesteding 
van vervoer door hem worden verricht. De inzet van het eigen wagenpark wordt hier
d o o r n l m i n r l e r a f h a n V n l i i l ' van onn inn^ t in i r sc .hommpl inapn w a a r d o o r P P T - H C T C P I I 

maximale en gelijktijdig zo efficiënt mogelijke tonkilometerprestatie wordt gewaar
borgd. Andere voorbeelden van risicospreiding zijn in de praktijk veelvuldig aan te 
treffen. 

Het bundelen van verschillende taken in de vervoersketen door één schakel en de 
daarmee gepaard gaande voordelen komen vooral tot hun recht, wanneer verlader en 
dienstverlenend bedrijf intensief samenwerken. Toch is in de laatste t i jd een ontwik
keling gaande, dat verladers zich iets meer gaan distantiëren van een 'eensporige' 
nauwe samenwerking. Door het uitbesteden van vele taken aan slechts één bedrijf 
loopt de verlader nl. gevaar, in een bepaalde afhankelijkheidspositie te worden gema-
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noeuvreerd met het risico dat de physical-distribution van zijn goederen niet meer 
tegen de laagst mogelijke kosten geschiedt. 

Dit gevaar is vooral dan aanwezig, wanneer door het dienstverlenend bedrijf admi
nistratief en operationeel geihtegreerde systemen zijn ontwikkeld en worden toege
past, die de wijze van gegevensverwerking ook binnen de organisatie van de verlader 
in sterke mate beihvloeden. Dergehjke systemen kunnen door concurrerende bedrij
ven in de dienstverlenende sector moeilijk en bovendien niet op korte termijn worden 
vervangen. 

Sommige verladers reageren op dit niet van de hand te wijzen gevaar door doelbe
wust te kiezen voor samenwerking met méér dan één bedrijf. De voorkeur gaat hierbij 
veelal uit naar twee of drie dienstverlenende bedrijven, die op dezelfde deelmarkten 
opereren en elkaar beconcurreren. Het is duidehjk, dat de verlader hierbij de hoop 
koestert, dat dergehjke bedrijven t.o.v. het aan hen opgedragen deelpakket van geih
tegreerde vervoersopdrachten geen 'gentleman's agreement' inzake tarieven sluiten. 
Mocht dit toch het geval zijn, dan heeft de verlader als voordeel tenminste risico
spreiding bereikt. 

Ondanks deze laatstgenoemde ontwikkehng kan resumerend worden vastgesteld dat 
de mondiale arbeidsverdehng wehswaar tot 'langere' vervoersketens leidt (in kilome
ters uitgedrukt), maar dat het aantal schakels in de vervoersketen afneemt. De scha
kels worden ten dele in elkaar geschoven en het aandeel van elke schakel in de totale 
vervoersketen neemt relatief gezien toe. 

De meer dan 70 jaar geleden gedane uitspraak van de Zwitserse econoom Schar 
wordt hierdoor nog eens bevestigd: 'Selbstandigkeit und Existenzmöglichkeit jedes 
Gliedes sind bedingt durch die Summe von nützlichen und notwendigen Diensten in 
der Güterzirkulation, die es leistet bzw. die von einem anderen Gliede nicht ebenso 
gut und wirtschafthch verrichtet werden können.'[7] 

4. Optimalisering logistics management: een utopie? 

Tenslotte willen wij nog enkele woorden wijden aan de invloed van de computer op 
de realisering van het physical-distribution-concept. 

Volgens ons bestaat er nog geen computermodel dat met alle facetten van het logis
tics management rekening houdt (en kan houden). Een dergehjk model zou een 
ideaal-typische situatie weergeven, maar t.o.v. de praktische uitvoering veelal een uto
pie zijn, omdat bijna elk bedrijf nog steeds met externe, dus door derden te vervullen 
distributiefuncties te maken heeft en derhalve een homogene, eensluidende belangen
behartiging moeilijk te realiseren is. 

Door de geringe praktische waarde van een integraal simultaanmodel en door de 
gecompliceerdheid ervan, gaan bedrijven er steeds meer toe over om slechts voor 
bepaalde delen van de goederenstroom modellen te ontwikkelen, waarbij wel een zo 
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hoog mogehjke praktisch uitvoerbare integratiegraad wordt nagestreefd. Van bijzon
der belang hierbij is, dat voor dergehjke deelbenaderingen meestal geen grote compu
ters meer nodig zijn, omdat ook kleinere computers nu de gewenste faciliteiten 
bieden. De ontwikkeling vooral van mini-computers in de laatste jaren is zonder meer 
revolutionair te noemen en een belangrijk facet hierbij is, dat dergehjke computers 
ook door middelgrote en zelfs kleinere bedrijven ingezet kunnen worden, omdat de 
kosten niet langer een onoverkomehjke barrière vormen. 

De invoering van betaalbare computers heeft ook de toepassing van adequate pro
grammatuur doen toenemen. Zo zijn reeds bevredigende oplossingen ontwikkeld en 
ten dele via software-pakketten op de markt aangeboden voor bijv. voorraadbeheer, 
voertuigrittenplanning, planningssysteem voor containerverschepingen, algemene ex
peditie- en vervoervraagstukken. 

De uitwisseling van computergegevens tussen twee of meer schakels van de ver
voersketen vormt zuiver technisch gezien eveneens geen probleem meer en komt dan 
ook (gelukkig) steeds meer voor. Toch concentreren vele bedrijven zich op dit 
moment nog meer op het interne bedrijfsgebeuren dan op de datatransmissie met 
andere schakels van de vervoersketen. Het interne bedrijfsgebeuren biedt nl. op dit 
moment nog voldoende perspectieven tot organisatieverbetering en kostenbesparing 
en bovendien kunnen bedrijven daarop ook meer directe invloed uitoefenen. 

Men zou naar voren kunnen brengen, dat de ontwikkeling van dergehjke partiële 
modellen in strijd is met de optimalisering van de gehele vervoersketen. Deze kritiek 
is niet ten onrechte. Partiële modellen moet men dan ook zien als een eerste stap in 
goede richting. Een ieder weet, dat men bij het samenstellen van een moeilijke puzzel 
ook eerst begint met de rand- en hoekstukjes en dat men daarna veelal 'groepsgewijs' 
of partieel aan het werk gaat. Op een gegeven moment is het dan (eerder) mogehjk, 
de groepen van bij elkaar horende puzzelstukjes aan elkaar te voegen. 

Te verwachten is dat de computer resp. de ontwikkeling van software in de toe
komst een grotere invloed zal gaan uitoefenen in de concurrentiestrijd tussen de ver
schillende schakels van een vervoersketen. Dat het markt-mechanisme met behulp van 
computers echter uiteindehjk voor een optimalisering van de totale vervoersketen 
zorgt is o i . een te optimistische veronderstelhng. De complexe werkelijkheid is 
anders en het idee van de grote integrale aanpak van het logistics management in 
ideale vorm zal dan ook op langere termijn in vele gevallen ver te zoeken zijn. 

Pessimisme hjkt ons desondanks niet op zijn plaats. Het willen construeren van 
een 'vierkante cirkel' is hopeloos, maar het bhjven zoeken naar mogehjkheden tot 
optimalisering van de gehele vervoersketen zal altijd zinvol zijn en ons dichter bij een 
integrale oplossing brengen — ook wanneer zo extreem verschillende vervoermiddelen 
als zeeschip en vrachtauto als schakels deel uitmaken van een dergelijke vervoers
keten. 
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Noten 

[1] Onder een Vervoersketen' kan men verstaan een schematische voorstelling van het vervoers
proces, waarbij in het bijzonder tot uiting komt dat de goederen, danwel de reizigers, op weg 
van hun punt van vertrek naar hun punt van bestemming, zoals schakels in een keten, 
gebruik maken van verschillende vervoermiddelen (red.). 

[2] W.E. Vahrenhorst, Der Strassengütertransport von und zu dem Rotterdamer Hafengebiet 
mit einer besonderen Betrachtung der Warte- und Umschlagszeiten, Stichting Nederlands 
Vervoerswetenschappehjk Instituut, Rotterdam 1971. 

[3] De laatstgenoemde trek past in het 'Anyport'-model van Bird. Zie o.m. J . Bird, Seaports and 
seaport Terminals, Londen 1971, blz. 66 - 74. Zie ook H.C. Kuiler, Inleiding tot de Ver
voers- en Haveneconomie, Rotterdam 1973, blz. 115-116. 

[4] W.E. Vahrenhorst, Trucks - an important link in Rotterdam's container transport chain / 
Der L K W - bedeutsames Kettenglied beim Containertransport, in: Yearbook / Jahrbuch 
Rotterdam Europoort Information 1979, blz. 22-27. 

[5] Onder het 'physical-distribution-concept' zou men kunnen verstaan de beheersing van goede
renstromen naar, door en van een bedrijfshuishouding in al hun technische verschijningsvor
men als een organisatorisch geheel en — in het samenspel der activiteiten binnen de bedrijfs
huishouding - organisch geheel, en wel op zodanige wijze dat 
— gerelateerd aan de kosten verbonden aan de transformatie van de inkomende goederen 

tot de uitgaande goederen, en 
— gegeven het serviceniveau dat de leiding van de bedrijfshuishouding de afnemers van de 

goederen inzake de levertijd wil bieden, de gesommeerde kosten van de verplaatsing der 
goederen in de ruimte, en de opslag der goederen in de tijd, met alle administratieve en 
informatieve procedures ter verwezenlijking daarvan, zo laag mogelijk zijn. 

Het betreft dus een logistiek concept. 
Zie J.M. Verhoeff, Physical distribution en de rol van de vervoersonderneming, in: Distribu
tie en Transportmanagement, 1976/3. 

[6] J.M. Verhoeff, Transformatie van tussenpersonen in het transport, Leiden/Antwerpen 1980. 
[7] Dit citaat staat in de Duitstalige economische literatuur bekend als het Schar'sche Gesetz'. 

J . F . Schar, Allgemeine Handelsbetriebslehre, Berlin 1911. 
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D E D O O R V O E R F U N C T I E V A N D E N E D E R L A N D S E Z E E H A V E N S 

door 
Drs. J. Kasbergen 

Van oudsher speelt de doorvoer een zeer belangrijke rol in de grote Nederlandse zee
havens, zeker sinds de ontwikkeling van de industrie in het Duitse achterland, die in 
de 19de eeuw van start ging. In de havens van het Nieuwe-Waterweggebied was de 
doorvoer zelfs vele jaren dominerend. 

Hoewel na de Tweede Wereldoorlog met succes is gepoogd deze eenzijdige oriënta
tie op de doorvoerfunctie — en daarmee een sterke afhankelijkheid van buitenlandse 
ontwikkelingen en beslissingen — te verminderen, o.m. door een krachtige ontwikke
ling van eigen zeehavenindustrieën, [1] neemt ook thans de doorvoer nog een uiterst 
belangrijke en niet weg te denken plaats in. Zo kon van de ca. 310 min. ton goederen 
die in 1978 via de Nederlandse havens over zee werden aan- en afgevoerd ruim 56% 
(175 min. ton) tot de doorvoer worden gerekend. 

Mede met het oog op deze doorvoer werden in de jaren zestig en zeventig in de 
Nederlandss zeehavens grote infrastructurele investeringen verricht, terwijl werd ver
wacht dat nog grotere zouden mosten volgen. Z e kringen van overheid en bedrijfs
leven werd evenwel al rond 1970 steeds vaker de vraag gesteld of het voor Nederland 
wel van voldoende belang was om deze doorvoer — vooral met het oog op de daartoe 
te verrichten investeringen! — te blijven bevorderen. M.a.w.: de vraag ontstond of 
de opbrengsten die Nederland via de doorvoer in nationaal-economische zin verkreeg 
wel voldoende compensatie vormden voor de ervoor gemaakte kosten. Indien dit niet 
het geval was, zou er in feite immers sprake zijn van een subsidie aan het internatio
nale achterland. 

Een en ander leidde reeds in 1971 tot een adviesaanvrage van de Minister van Ver
keer ea Waterstaat aan het daartoe geëigende orgaan, de Commissie Zeehavenoverleg, 
waarin nationale overheid, havenbeheerders en bedrijfsleven waren vertegenwoordigd. 
In de periode 1976-1980 werd door een speciaal ingestelde subcommissie intensief 
aan deze opdracht gewerkt. Naast andere instanties was ook het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (C.B.S.) voordurend nauw bij de studie betrokken. 

In deze bijdrage zat een aantal aspecten van de doorvoerstudie worden besproken. Na 
een enkel woord over de aanpak van de studie (par. 1), zal achtereenvolgens aandacht 
worden besteed aan de doorvoer in verleden, heden en toekomst (par. 2), aan de 
nationaal-economische baten en kosten (par. 3) en aan het betalingsbalans- en werk
gelegenheidseffect (par. 4). Een samenvatting en enkele conclusies sluiten deze 
bijdrage af (par. 5). 

Bij de bespreking zal met name aandacht worden geschonken aan een aantal statis
tische problemen. Voor het C.B.S. was het namehjk een zeer interessante ervaring 
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rechtstreeks betrokken te zijn bij de aanwending van zijn cijfermateriaal — in het 
bijzonder de vervoersstatistieken — voor het opstellen van dusdanig beleidsgerichte 
informatie. Vooral werd als positief ervaren dat hierdoor een goed inzicht ontstond 
in de aard van de statistische gegevens die voor dit soort onderzoek nodig zijn. Met 
het oog op de toekomstige ontwikkeling van de statistieken van verkeer en vervoer 
is dit inzicht uiteraard van niet te onderschatten belang. 

1. Aanpak van de studie 

Alvorens met de studie een aanvang te kunnen maken, was het uiteraard noodzake
Ujk vast te stellen wat men nu in feite onder doorvoer dient te verstaan. Welhcht 
wekt het verwondering dat de inhoud van dit begrip niet precies vaststaat. Een ieder 
zal zich hierbij in elk geval een goederenstroom voorstellen met als belangrijke ken
merken dat zowel de herkomst als de bestemming van de goederen buiten Nederland 
ligt en de goederen in Nederland geen bewerking ondergaan. Ook binnen de subcom
missie ging men aanvankelijk van deze kenmerken uit, doch zij bleken onvoldoende 
om daarmee het onderwerp van de studie af te bakenen. 

Een probleem was met name dat de beschikbare statistische gegevens met deze 
'definitie' niet in overeenstemming waren. In feite was men gedwongen aansluiting 
te zoeken bij de door het C.B.S. in de praktijk gehanteerde omschrijving van het 
doorvoerbegrip, die op zijn beurt weer was gebonden aan door de douane toegepaste 
procedures. Daar de statistiek van het internationale goederenvervoer — waarvan de 
doorvoer een onderdeel vormt — wordt samengesteld op basis van douanegegevens, is 
het ook de in de praktijk gekozen douaneprocedure die bepaalt of een zeker vervoer 
tot in- resp. uitvoer of tot doorvoer wordt gerekend. 

Naast in-, uit- en doorvoer kent de douane daarbij nog een andere mogelijkheid: 
op-, resp. uitslag via entrepot. In de studie is ervan uitgegaan dat indien goederen ons 
land binnenkomen en weer verlaten via opslag en uitslag in entrepot, in economische 
zin in feite van doorvoer sprake is. In het entrepot ondergaan de goederen geen 
bewerking, bij entrepotopslag bestaat aJi.w. nog de keuze de goederen alsnog in 
Nederland in te voeren dan wel uit te voeren. Men was bij de doorvoerstudie genood
zaakt het laatste geval (dus weder-uitvoer uit entrepot) tot doorvoer te bestempelen, 
omdat anders bijv. de gehele, zeer omvangrijke vervoerstroom van ruwe olie die Ne
derland via zee binnenkomt en (grotendeels via pijpleidingen) weer verlaat, niet onder 
de doorvoer zou vallen. Dit vervoer loopt douanetechnisch nl. via het entrepot. 

Indien een vrije keuze zou hebben bestaan, zou de commissie wellicht de doorvoer 
zodanig hebben omschreven dat daarbij sprake moest zijn van vervoer van goederen 
waarvan zowel de herkomst als de bestemming buiten Nederland ligt, die in Neder
landse zeehavens worden overgeladen (en eventueel opgeslagen) en in Nederland geen 
bewerking ondergaan. Men zou kunnen stellen dat het hierbij om goederen gaat die 
uitsluitend om vervoerseconomische of -technische redenen Nederland transiteren. 

Hoe dan ook, het is duidelijk dat men ten aanzien van de definitie van het door-

165 



voerbegrip weinig keuzemogelijkheden heeft zolang de statistische registratie is ver
weven met de douaneprocedures. Anderzijds is het de vraag of men zonder deze 
douanebemoeienis wel ooit zou kunnen komen tot een afzonderhjke registratie van 
de doorvoer. In elk geval mag worden gesteld dat de in het kader van deze doorvoer-
studie gekozen praktische oplossing van het definitieprobleem, t.w. dat de doorvoer 
mede de uitvoer uit entrepot omvat, de eerder genoemde 'ideale' definitie nog het 
meest benadert. 

Na het nemen van deze eerste hindernis bleek het op zinvolle wijze beantwoorden 
van de vraag of het voor Nederland wel van voldoende belang was om de doorvoer te 
bÜjven bevorderen, een verre van eenvoudige zaak te zijn. Een bevredigend inzicht 
diende immers te worden verkregen in de aan de doorvoer verbonden voor- en na
delen, niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst. Zo was het noodzakeUjk 
ramingen te maken over de te verwachten toekomstige omvang van de doorvoer, 
indien de vereiste voorzieningen op ti jd zouden worden getroffen. Daarnaast dienden 
de investerings- en onderhoudskosten van deze voorzieningen te worden geraamd, 
terwijl bovendien een uitspraak moest worden gedaan over de maatschappelijke nade
len die de verdere groei van de doorvoer met zich zou meebrengen (bijv. verkeers-
congesties en milieuschade). 

Een nog groter vraagstuk vormde de wijze waarop de sociaal-economische baten 
moesten worden bepaald. Zowel aan de kosten- als aan de batenzijde deed zich 
daarbij nog het niet eenvoudige probleem voor dat vele van de beschikbare gegevens 
niet waren toegesneden op de doorvoer als zodanig, doch veelal betrekking hadden 
op het totale vervoer van een bepaalde vervoertak. 

Ter bepaling van de nationaal-economische betekenis van de doorvoer is uiteinde
hjk gekozen voor een kwantificering van een aantal door de doorvoer gegenereerde 
effecten: op de inkomensvorming, op de betalingsbalans, op de werkgelegenheid, op 
de ruimtelijke structuur en op het milieu. Aan de kostenzijde dienden daarbij dan de 
door overheid en bedrijfsleven ten dienste van de doorvoer verrichte investeringen 
resp. uitgaven te worden gekwantificeerd, ook voor zover zij in de toekomstige 
periode nog gedaan moesten worden. 

Gezien de zeer grote omvang van de doorvoer binnen het kader van het totale 
zeehavenvervoer kon ter bepaling van opbrengst en kosten slechts worden uitgegaan 
van een integrale benadering, waarbij de doorvoer is beschouwd als een niet los te 
maken onderdeel van het totale goederenvervoer. Dit hield in dat herhaaldelijk 
gebruik moest worden gemaakt van verdeelsleutels om vast te stellen welk deel van 
opbrengsten en kosten aan de doorvoer moest worden toegerekend. Hetzelfde gold 
voor infrastructurele en 'overhead'-kosten. De verdeelsleutels werden overigens bijna 
steeds ontleend aan de verrichte vervoerprestaties. 

Een integrale benadering leek des te meer gerechtvaardigd, omdat mocht worden 
verwacht dat de door de doorvoer geleverde aanvulling op de vervoersstromen van de 
nationale in- en uitvoer leidt tot een zodanige schaalvergroting dat hiervan een extra 
bijdrage aan het nationaal inkomen het gevolg is. Immers, via de hierdoor mogelijke 
inzet van grotere schepen en een intensiever gebruik van haveninfrastructuur en over-
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slaginstallaties worden door het bestaan van de doorvoer ongetwijfeld kostenbespa
ringen op overslag- en transportkosten verkregen. 

Een moeilijk onderdeel van de studie was het opstellen van vervoersprognoses, zowel 
voor de doorvoer als voor de totale aan- en afvoer. Niettemin konden zij in het kader 
van de studie nauwelijks worden gemist. Alleen al ter beoordeling van het nationaal-
economisch rendement van reeds gedane infrastructurele investeringen is een inzicht 
in de toekomstige ontwikkelingen onmisbaar. Dit geldt a fortiori voor in de toekomst 
nog te verrichten investeringen. Juist de vraag of deze toekomstige investeringen 
nationaal-economisch zinvol waren, stond immers in de studie centraal. 

Voor de op te stellen ramingen werd in belangrijke mate gebruik gemaakt van een 
door het Nederlands Vervoerswetenschappehjk Instituut (N.V.I.) ontwikkeld progno
semodel. Hoewel dit alleen het 'inland' vervoer (behalve pijpleidingen) omvatte, kon 
het toch zeer relevante informatie leveren, met name omdat de geraamde vervoers
stromen onderscheiden werden naar in-, uit- en doorvoer. De aldus door het N.V.I . 
geraamde doorvoercomponenten vormden daarom een belangrijk uitgangspunt voor 
de door de subcommissie zelf verrichte raming van de aan- en afvoer over zee, het 
pijpleidingvervoer en de zee-zee doorvoer. Het N.V.I . verzorgde tevens nog de bere
kening van de toegevoegde waarde in het inland transport. Alle overige berekeningen 
werden door de subcommissie gemaakt. 

2. De omvang van de doorvoer: verleden en prognose 

Alvorens tot een raming van de toekomstige vervoersstromen via de Nederlandse zee
havens te komen, was het uiteraard noodzakelijk omvangrijk historisch-statistisch 
materiaal te verzamelen. Hoewel dit op het C.B.S. in ruime mate aanwezig was, 
diende een aantal ingrijpende bewerkingen plaats te vinden alvorens het in het kader 
van de doorvoerstudie kon worden aangewend. 

Hierboven was er reeds sprake van dat de gekozen definitie van het doorvoerbegrip 
afwijkt van de statistisch gangbare. Ook de op het C.B.S. gehanteerde goederen
classificatie moest sterk worden aangepast. In de studie werden steeds 8 goederen-
groepen gehanteerd, t.w. landbouwprodukten, ertsen, vaste brandstoffen, ruwe aard
olie, aardolieprodukten, overig massagoed, halffabrikaten/metalen en eindprodukten. 

Een beknopt overzicht van de historische ontwikkeling van de doorvoer sinds 
1955 — in het kader van het totale zeevervoer — geeft tabel 1, Hierin is tevens de 
ontwikkehng van de doorvoer uitgesplitst naar de drie te onderscheiden componen
ten, t.w. de zee-land doorvoer (aanvoer over zee met afvoer over land), de land-zee 
doorvoer (aanvoer over land met afvoer over zee) en de zee-zee doorvoer (zowel aan-
als afvoer over zee).[2] 

Uit de tabel valt af te leiden dat de relatieve betekenis van de doorvoer als onderdeel 
van het totale zeevervoer in de betrokken periode nog verder is toegenomen. Reeds 
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Tabel 1: De aan- en afvoer over zee in de Nederlandse havens in min. ton tot 1980. 

jaar aanvoer, zee-land afvoer, land-zee zee-zee totale jaar 
doorvoer doorvoer doorvoer doorvoer 

1955 56,3 25,1 23,6 7,4 4,3 39,8 
1960 80,8 39,7 24,7 8,6 1,3 49,6 

1965 120,0 47,6 29,6 6,6 8,4 62,6 

1970 201,0 80,7 63,4 10,5 24,5 115,7 

1975 235,0 101,6 78,0 12,5 35,2 148,3 

1978 242,0 110,0 67,8 15,3 24,7 150,0 

Bron: C.B.S. , Statistiek van het internationaal zeehavenv ervoer. [3] 

in 1955 werd meer dan de helft van de over zee aangevoerde goederen na over
lading naar het buitenland doorgevoerd, in 1978 was dit aandeel gestegen tot 56%. 
Aan de afvoerzijde bedragen deze percentages resp. 49 en 59. Dit geeft reeds een indi
catie van het grote belang dat aan de doorvoer moet worden toegekend. Opvallend is 
dat met name het aandeel van de zee-zee doorvoer zeer belangrijk is geworden. Dit 
hangt nauw samen met de geschiktheid van Rotterdam voor de ontvangst van zeer 
grote schepen, waardoor t.o.v. een groot deel van West-Europa een belangrijke dis
tributiefunctie ontstond. 

Uit tabel 2 bli jkt , dat in 1978 de volgende goederengroepen bij de doorvoer de 
hoofdrol speelden: 
— bij de zee-land doorvoer: ruwe olie (ca. 40 min. ton), ertsen (35 min. ton) en aard-

oheprodukten (bijna 10 min. ton); 
— bij de land-zee doorvoer: vaste brandstoffen (6V2 min. ton); en 
— bij de zee-zee doorvoer: ruwe olie (bijna 13 min. ton).[4] 

Tabel 2: De aan- en afvoer over zee in de Nederlandse havens naar goederensoort in min. t. (1978). 

goederencategorie aanvoer, zee-land afvoer, land-zee zee-zee totale 
doorvoer doorvoer doorvoer doorvoer 

landbouwprodukten 23,5 8,5 4,4 0,2 3,1 11,8 
ertsen en schroot 41,2 34,6 1 n 0 7 
vaste brandstoffen 6,4 2,0 7,5 6,5 0,8 9,3 
ruwe oüe 108,1 40,9 12,6 - 12,6 53,5 
aardolieprodukten 24,1 11,3 12,8 2,0 0,5 13,8 
overig massagoed 11,4 5,5 6,0 0,8 0,5 6,8 
halffabr. en metalen 13,0 4,8 13,8 4,8 2,2 11,8 
eindprodukten 14,2 4,0 9,7 2,6 2,8 9,4 

totaal* 242,0 110,0 67,8 15,3 24,7 150,0 

* Achter de komma treden afrondingsverschillen op. 
Bron: C.B.S . , Statistiek van het internationaal zeehavenvervoer.[5] 
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Op basis van de historische cijfers diende een prognose tot aan het magische jaar 
2000 te worden verricht. Uitgangspunt is daarbij steeds geweest dat in de toekomst 
geen capaciteitsproblemen zullen ontstaan, m.a.w. er werd van uitgegaan dat alle 
benodigde voorzieningen tijdig zullen worden getroffen en eventuele knelpunten 
zullen worden genomen. 

Zoals reeds vermeld, zijn de prognoses voor binnenvaart-, spoor- en wegvervoer 
opgesteld op basis van een model van het N.V.I . In feite was sprake van een aantal 
modellen. Een zgn. produktie/attractiemodel berekende (met behulp van regressie
analyse) de totale internationale vervoerstroom via het 'inland' transport (verdeeld 
over invoer, uitvoer en doorvoer), een distributiemodel verdeelde deze totalen over 
de diverse vervoersrelaties, een modal splitmodel verdeelde (via een aantal daarin 
opgenomen kostenfuncties) de vervoersstromen per relatie over de verschillende 
vervoerstakken (binnenvaart, spoor en weg), terwijl tenslotte via enkele zgn. verkeers-
produktiemodeWen het aldus geraamde vervoer werd 'vertaald' in aantallen voertuig
bewegingen, scheepsbewegingen en wagenladingen per vervoerstak. 

De bij de doora>erprognose van het N.V.I. gebruikte exogene variabelen hebben 
alle betrekking op de economie van de Bondsrepubliek Duitsland. Het merendeel 
van de doorvoer via Nederland is immers op dit land gericht. Voor de raming van de 
zee-land doorvoer werden daarbij variabelen gehanteerd als het bruto nationaal 
produkt (B.N.P.), de industriële produktie, de chemische produktie, de elasticiteit 
van de energiebehoefte t.o.v. het B.N.P. en het aandeel van kolen en olie in de 
behoefte aan primaire energie (alles in West-Duitsland). Voor de land-zee doorvoer 
werd gebruik gemaakt van de te verwachten ontwikkeling van de Westduitse graan-
produktie, chemische produktie, staalproduktie en het B.N.P. 

Voor de Nederlandse in- en uitvoer werden andersoortige, uiteraard meer op het 
land zelfgerichte exogene variabelen gehanteerd. Zij werden ontleend aan de studie 
van de Commissie Algemene Toekomst Verkenning, c.q. aan het Centraal Planbureau. 
De aldus via het produktie-attractiemodel geraamde in-, uit- en doorvoer werden 
samengevoegd tot aan- en afvoer en via het distributiemodel en modal split-model 
verdeeld over de diverse vervoersrelaties en vervoerstakken, waarna de doorvoer weer 
werd afgesplitst. Aan het slot van deze operatie kwam dus per goederengroep de zee
land en de land-zee doorvoer ter beschikking.[6] 

De bij de prognoses gehanteerde exogene variabelen zijn voor de toekomstige 
periode geraamd door uit te gaan van de door de Commissie Algemene Toekomst 
Verkenning voorspelde ontwikkelingen, zoals deze zijn gepubhceerd onder verant
woordelijkheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.[7] Men 
onderscheidt daarbij twee alternatieve ontwikkelingen: vertraagde economische groei 
(na 1980 geleidelijk afnemende groei tot ca. 0% in 2000, arbeidstijdverkorting, deel
tijdarbeid) en voortgaande economische groei (doortrekking van de situatie in de 
jaren zeventig, groei gemiddeld 3% per jaar). 

Hoewel via de bovenbeschreven N.V.I.-ramingen reeds een belangrijk resultaat was 
bereikt, waren er nog belangrijke leemten. Voor een op de doorvoer gerichte studie 
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was het onmisbaar ook te beschikken over een prognose van het totale zeevervoer, 
juist vanwege de in het voorgaande reeds aangeduide onlosmakelijke samenhang 
tussen doorvoer en in- en uitvoer bij deze vervoerstak. Bovendien ontbrak in het 
N.V.I.-model een raming van de zee-zee doorvoer (men had zich immers beperkt tot 
het 'inland' vervoer). Ook deze componenten van het totale zeevervoer dienden dus 
nog te worden geraamd. Hiermee belastte de subcommissie zichzelf. 

Uiteraard moesten de reeds door het N.V.I . geraamde zee-land en land-zee door
voer daarbij als uitgangspunt worden aanvaard. Een deel van het te ramen zeevervoer 
lag hierdoor reeds vast; voor de raming van de beide andere componenten van het 
zeevervoer (in- resp. uitvoer en zee-zee doorvoer) werden uiteenlopende methodieken 
gehanteerd. Zo bleek dat bij een aantal goederengroepen in het verleden een zeer con
stante verhouding had bestaan tussen zee-land doorvoer en totale aanvoer ter zee. Het 
betrof hier landbouwprodukten, ertsen, aardolieprodukten, halffabrikaten/metalen 
en eindprodukten. Door aan te nemen dat deze relatie zich in de toekomst op onge
veer hetzelfde niveau zou handhaven, lag daarmee voor de betrokken goederengroe
pen ook de invoer over zee vast. De methode leek aanvaardbaar, omdat er geen 
redenen waren om te veronderstellen dat invoer en doorvoer zich in de toekomst vol
gens een afwijkend patroon zouden gaan ontwikkelen; dit zou immers impliceren dat 
men ook een geheel verschillende economische ontwikkeling in Nederland en het 
internationale achterland zou veronderstellen, waarvoor geen doorslaggevende 
redenen aanwezig waren. 

Voor de prognose van de invoer van vaste brandstoffen kon een dergehjke metho
de bezwaarlijk worden aangewend. In verband met de ontwikkelingen op de energie
markt valt hier immers op een toeneming van de invoer te rekenen, die kan leiden tot 
een van de doorvoer afwijkend patroon (de Bondsrepubliek bezit eigen kolenvoorra-
den en hoeft dus zijn evt. toenemende kolenbehoefte niet geheel via Nederland te 
importeren). Ter bepaling van de toekomstige invoer van vaste brandstoffen in Neder
land is gebruik gemaakt van het goederenstromenmodel (G.S.M.) I I I van het Haven
bedrijf der Gemeente Rotterdam. Dit model werkt met talrijke exogene variabelen 
in regressie-analyse. Aangezien het echter slechts op Rijnmond betrekking had, moest 
een ophoogfactor worden toegepast. 

De ruwe olie vormde een geheel apart probleem. Door het ontbreken van het pijp
te idingvervoer in het N.V.I.-model bestond er voor de raming van de aanvoer over zee 
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over deze aanvoer; de voorspelling ging echter alleen uit van voortgaande groei. Het 
vertraagde groei-alternatief kon niet via de zee-land doorvoer worden berekend (geen 
N.V.I.-raming beschikbaar); ook koppeUng aan de overige goederensoorten was niet 
zinvol, daar deze in de jaren tot 2000 een geheel afwijkend groeipatroon te zien 
gaven. Dit is overigens begrijpelijk, daar voor de raming van de toekomstige ruwe oUe-
aanvoer over zee zeer specifieke variabelen worden gebruikt (bijv. verwachte 
opbrengst Noordzee-olie en verwacht aandeel van olie in de energie behoefte van 
Nederland en West-Duitsland). 

Een autonome schatting van de aanvoer bij vertraagde groei was nauwelijks 
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mogelijk. De ramingen van G.S.M. I I I waren immers hoofdzakelijk gebaseerd op ver
wachtingen over de toekomstige energiebalans; bij beschouwing van een vertraagd 
groei-alternatief op deze basis zou deze er dus geheel anders uit komen te zien. De 
oplossing werd uiteindelijk gevonden door het energieverbruik te koppelen aan de 
groei van het bruto nationaal produkt. Indien hieraan de veronderstelling wordt toe
gevoegd dat het aandeel van ruwe olie in het totale energieverbruik geen wijziging 
ondergaat, dan heeft een bepaalde groei van het B.N.P. een daaraan gerelateerde groei 
van de ruwe-olieaanvoer tot gevolg. 

In de periode 1980-1990 neemt de jaarlijkse groei van het B.N.P. af, vooral bij 
vertraagde groei. Na 1990 is de ontwikkeling bij vertraagde groei op 0% gesteld. Door 
op de raming van G.S.M. I I I (voortgaande groei) bovenvermelde vertraagde groei van 
het B.N.P. toe te passen, werd ook voor de ruwe olie een aanvoer bij vertraagd groei-
altematief verkregen. 

Voor de raming van de uitvoer over zee kon slechts in twee gevallen gebruik worden 
gemaakt van de eerder genoemde vaste historische verhouding (hier tussen land-zee 
doorvoer en uitvoer), met name omdat de doorvoer vanuit het achterland naar zee 
in het algemeen minder omvangrijk is dan omgekeerd en dus het doorvoeraandeel 
vaak te laag was om voldoende significant te zijn. Slechts bij halffabrikaten/metalen 
en eindprodukten kon deze methode worden gevolgd. Hieraan moet echter worden 
toegevoegd dat voor drie belangrijke goederengroepen in het geheel geen uitvoer 
voorkomt: ertsen, ruwe olie en vaste brandstoffen. Voor landbouwprodukten, aard-
oheprodukten en 'overig' massagoed werd gebruik gemaakt van de ramingen van 
G.S.M. I I I , uiteraard steeds met ophogingen voor Nederland als geheel. 

Om tot een prognose van de totale aan- en afvoer over zee via de Nederlandse zee
havens te komen, diende tenslotte nog de zee-zee doorvoer te worden geraamd. 
Uiteraard behoefde deze niet voor de aan- en afvoerzijde afzonderlijk te worden 
voorspeld, aangezien hij per definitie voor beide identiek is. Slechts voor landbouw
produkten en eindprodukten bestond in het verleden een vaste relatie tussen zee-zee 
doorvoer en aanvoer; deze is ook voor de toekomst aangehouden. 

Voor ruwe olie is de zee-zee doorvoer steeds gelijk aan de totale afvoer ter zee 
(zowel uitvoer als land-zee doorvoer komen hier immers niet voor). Bij de raming is 
uitgegaan van de prognose van G.S.M. I I I . De omvang van de zee-zee doorvoer van 
ruwe olie in de toekomst hangt hoofdzakelijk af van de toegankelijkheid van de Rijn
mondhavens voor het grotere schip en de omvang van de oliewinning in de Noordzee; 
rekening is gehouden met een verdieping van de 'oliegeul' tot 72-75 voet. 

Ook de zee-zee doorvoer van vaste brandstoffen werd aan G.S.M. I I I ontleend (de 
belangrijkste component van de kolenafvoer ter zee, de land-zee doorvoer van Ruhr-
kolen, kwam uiteraard reeds via het N.V.I.-model ter beschikking). Bij de overige 
goederengroepen was de zee-zee doorvoer van relatief gering belang. 

Een globaal overzicht van de uiteindelijke ramingsresultaten geeft tabel 3. 
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Tabel 3: De aan- en afvoer over zee in de Nederlandse havens in min. ton na 1980. 

jaar aanvoer, zee-land afvoer, land-zee zee-zee totale 
doorvoer doorvoer doorvoer doorvoer 

1978 242,0 110,0 67,8 15,3 24,7 150,0 

bij vertraagde groei: 
1985 283,6 132,8 69,9 13,3 27,3 173,3 
1990 306,6 142,7 75,2 14,2 30,4 185,5 
2000 326,0 147,7 85,2 14,6 43,3 192,8 

bij voortgaande groei: 
1985 292,5 136,6 71,0 13,4 27,3 177,3 
1990 316,6 148,1 77,8 14,5 30,4 193,0 
2000 385,3 172,7 101,4 16,3 43,3 232,3 

Bron: [8]. 

3. Nationaal-economische baten en kosten 

3.1. De bijdrage van de doorvoer tot het nationaal inkomen 

Een belangrijke indicator van de sociaal-economische betekenis van de doorvoer is 
gelegen in zijn bijdrage aan het nationaal inkomen, zoals die tot uiting komt in de 
toegevoegde waarde die via de doorvoeractiviteiten wordt gecreëerd. Men kan hier 
onderscheid maken tussen drie hoofdlijnen, waarlangs deze toegevoegde waarde ont
staat. Allereerst wordt deze gevormd door de exploitatie van bedrijven die zich direct 
(vervoer- en havenbedrijven) of indirect (toeleveringsbedrijven) met de doorvoer 
bezighouden. In de tweede plaats ligt toegevoegde waarde besloten in de op door-
voersactiviteiten betrekking hebbende investeringen van de vervoer- en havenbedrij
ven. Tenslotte schept ook de overheid toegevoegde waarde via aanleg, verbetering, 
exploitatie en onderhoud van infrastructuur. 

Uiteraard mocht in het kader van de studie steeds slechts dat gedeelte van deze 
toegevoegde waarden worden beschouwd dat direct of indirect aan de doorvoer 
mocht worden toegerekend. Om dit onderdeel van het totaal af te splitsen, het zij 
nogmaals vermeld, waren veelal zeer ingewikkelde berekeningen en schattingen nodig. 

In de macro-economie correspondeert het nationaal inkomen met de produktie 
van goederen en diensten, verminderd met de waarde van de teloorgegane productie
capaciteit (de afschrijvingen); men spreekt dan van netto toegevoegde waarde. Laatst
genoemd begrip is in de doorvoerstudie steeds gehanteerd. Daar prijsverlagende sub
sidies bij de doorvoer nauwelijks een rol spelen, is vastgehouden aan de toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen. De toegevoegde waardeberekeningen zijn in het algemeen 
gebaseerd op kostenmodellen, waarin een groot aantal variabelen is opgenomen. 
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Achtereenvolgens worden nu enkele resultaten van het onderzoek naar de vorming 
van toegevoegde waarde via de doorvoer gepresenteerd, te beginnen met de exploita
tie van de bedrijven. Wat de zeevaart betreft, is de bijdrage zeer beperkt, met name 
door het geringe aandeel van de Nederlandse vlag in het zeevervoer (en dus ook de 
doorvoer) via de Nederlandse havens. Hoewel dit aandeel nog steeds dalend is, wordt 
via een verwacht rendementsherstel in de jaren '80 toch een geringe stijging van de 
netto toegevoegde waarde verwacht: 126 min. gulden in 1990 tegen 113 min. in 
1976 (in prijzen van 1972). 

De activiteiten in de havens (op- en overslagbedrijven t.b.v. zee- en binnenvaart, 
havensleepdiensten, bergingsbedrijven, bemiddelingsbedrijven als expediteurs en car
gadoors, alsmede veem- en pakhuisbedrijven) leveren een aanzienlijk hogere toege
voegde waarde. Voor 1976 en 1990 worden resp. 1,0 en 1,3 miljard gulden berekend, 
waarmee dit onderdeel het grootste aandeel in de totale door de doorvoer gecreëerde 
toegevoegde waarde oplevert. Het aan de doorvoer toe te rekenen gedeelte van de 
door deze groep ondernemingen in zijn totaliteit gevormde toegevoegde waarde bleek 
zelfs ruim 60% te zijn, dat is in vergelijking tot de vervoersomvang een meer dan 
proportioneel aandeel. 

Het belang van de diverse vormen van 'inland' vervoer bij de creatie van toege
voegde waarde loopt sterk uiteen. Bij de binnenvaart is een positieve omstandigheid 
dat de doorvoer voor een belangrijk deel (meer dan de helft) onder Nederlandse vlag 
plaatsvindt. Het gaat hier vooral om ertsen, kolen en landbouw- en aardolieproduk-
ten. De voor 1976 en 1990 berekende netto-toegevoegde waarde bedraagt resp. 184 
en 243 min. gulden. Hoewel het totale grensoverschrijdende wegvervoer door Neder
landse ondernemingen een relatief hoge toegevoegde waarde oplevert, blijkt de door
voer daarvan maar een bescheiden deel voor zijn rekening te nemen (12—15%). Voor 
1976 èn voor 1990 komt dit nog altijd neer op rond 180 min. gulden, vooral omdat 
de Nederlandse 'vlag' bij de doorvoer over de weg nog een hoger aandeel bezit dan bij 
de binnenvaart. 

Ook bij het spoorvervoer is het doorvoeraandeel betrekkelijk gering: van de totale 
door het internationale railvervoer van en naar Nederland gecreëerde toegevoegde 
waarde komt slechts % voor rekening van de doorvoer, voor 1976 en 1990 betekent 
dit een bedrag van 33 resp. 36 min. gulden, de laagste bijdrage van alle vervoertakken. 
Voor de doorvoer per pijpleiding wordt tenslotte voor 1976 een toegevoegde waarde 
van 25 min. gulden berekend; deze zal naar verwachting in 1990 zijn verdubbeld tot 
52 min., mede als gevolg van het nog bestaan van een aanzienlijke overcapaciteit. 

Bovenstaande berekeningen houden in dat de totale aan de doorvoer toe te reke
nen toegevoegde waarde, gevormd door de exploitatie van bedrijven, voor 1990 kan 
worden geschat op 2 miljard gulden (VA mld. in 1976). Dit komt overeen met 
van het nationaal inkomen. 

De tweede bron van via de doorvoer geschapen toegevoegde waarde wordt gevormd 
door de investeringen van vervoer- en havenbedrijven. Hoewel hierover uiteraard 
historische gegevens ter beschilcking stonden, bleek een schatting voor de toekomst 
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grote problemen op te leveren, vooral omdat in het verleden nauwelijks een vaste 
relatie bestond met de vervoersomvang. Dit is op zichzelf niet verwonderlijk; markt-
verwachtingen zijn immers voor het doen van investeringen veelal meer bepalend 
dan de actuele ontwikkeling van de vervoersomvang. Bovendien noodzaken nieuwe 
technieken als duwvaart, containers en roll-on/roll-of op zichzelf tot nieuwe inves
teringen, zonder dat men zich hierdoor in de eerste plaats laat leiden door een 
verwachte groei van de goederenstroom. Anderzijds kunnen bestaande capaciteits
overschotten de neiging tot investeren afremmen. De raming kon dus uitsluitend op 
een doortrekking van de historische ontwikkeling worden gebaseerd. Voor de progno
sejaren leidt dit tot een investering van ca. 250 min. gulden; het gaat hier dus om de 
totale investering van de transport- en havenbedrijven t.b.v. de doorvoer. 

De toegevoegde waarde is begroot op 123 min. gulden in de prognosejaren (102 
min. in 1976), steeds in prijzen van 1972. De opslag-, overslag en bemiddelingsbedrij
ven nemen hiervan in 1976 de helft, in de prognosejaren ruim 60% voor hun rekening 
en leveren daarmee verreweg de belangrijkste bijdrage. Op de tweede plaats komen de 
zeevaartondernemingen met een investering van rond 20 min. gulden (zowel in 1976 
als in de prognosejaren). Slechts weinig daaronder liggen de wegvervoersondernemin-
gen met resp. 18 en 19 min. gulden. De binnenvaartondernemingen en de Nederland
se Spoorwegen investeerden in de jaren zeventig relatief weinig t.b.v. de doorvoer 
(resp. 7 en 1 min. gulden). In de toekomstige periode zullen deze investeringen nau
welijks hoger zijn. 

Tenslotte wordt nog toegevoegde waarde gegenereerd door de (overheids)uitgaven 
aan de infrastructuur; het gaat hier zowel om investeringen als onderhoud en beheer. 
In 1976 werd door de uitgaven aan infrastructuur (t.b.v. de doorvoer) per vervoers
tak de volgende toegevoegde waarde gegenereerd: 117 min. gulden door havens en 
maritieme toegangswegen, 47 min. door binnenvaartwegen, 13 min. door pijpleidin
gen en 7 min. door de spoorwegen. 

Voor 1990 wordt slechts een lichte stijging naar 255 min. gulden verwacht met 
weinig verschuivingen tussen de vervoerstakken, afgezien van ca. 10 min. minder 
toegevoegde waarde bij de havens en ca. 15 min. meer bij de landwegen. 

Samenvattend kan de door de doorvoer gecreëerde netto toegevoegde waarde worden 
weergegeven gehjk in tabel 4. 

Tabel 4: Gecreëerde netto toegevoegde waarde door de doorvoer (in mld. 
guldens, prijzen van 1972). 

1972 1976 1990 

exploitatie van bedrijven 1,35 1,59 1,96 
bedrij fsinvesteringen 0,13 0,10 0,12 
infrastructuur 0,30 0,25 0,26 

totaal 1,78 1,94 2,34 

Bron: [9] . 
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3.2. Uitgaven en kosten van de infrastructuur 

In het bovenstaande werden de nationaal-economische opbrengsten van de door
voer samengevat via een weergave van de gecreëerde netto toegevoegde waarde. Als 
nationaal-economische kosten van de doorvoer dienen de kosten te worden be
schouwd, die zijn verbonden aan onderhoud en beheer van vervoersinfrastructuur, 
voor zover deze kosten niet aan de betrokken bedrijven worden doorberekend en dus 
ook niet worden doorgegeven aan het buitenland. De infrastructurele voorzieningen 
worden echter niet alleen voor de doorvoer gebruikt; vastgesteld moest dus worden 
welk deel van de kosten en uitgaven aan de doorvoer diende te worden toegerekend. 
Het was niet denkbaar dat binnen het kader van de doorvoerstudie het al jarenlang 
bestaande probleem van de 'kosten van de weg' zou kunnen worden opgelost. Ad 
hoc-oplossingen, i.e. het ontwikkelen van sleutels, waren dus onvermijdelijk. 

Wat de raming van de toekomstige uitgaven aan infrastructurele voorzieningen 
t.b.v. de doorvoer betreft, deed zich daarbij een bijzonder probleem voor: een als 
informatie voor toekomstig beleid bedoelde studie kon nauwelijks het resulterende 
beleid reeds als vaststaand aannemen. Anderzijds stonden wel enige overheidsnota's 
over het infrastructurele beleid op langere termijn ter beschikking, terwijl ook aan 
de gehanteerde vervoersprognoses enige indicatie voor de toekomstige uitgavenont
wikkeling konden worden ontleend. 

De investeringsuitgaven vertoonden in het verleden een nogal ongelijkmatig beeld. 
Daarom werd besloten ze tot kosten te herleiden, d.w.z. de uitgaven zijn uitgesmeerd 
over een langere periode (rente en afschrijving op basis van annuïteit). 

De aan maritieme toegangswegen en havens bestede uitgaven worden verricht door 
Rijksoverheid en havenbeheerders. Uitgaven die primair de industriële functie betref
fen, dienden te worden afgetrokken. In de periode 1962-1972 zijn zeer grote investe
ringen gedaan, daarna was er een sterke dahng en in de toekomst wellicht een zeker 
herstel. De kosten vertonen een voortdurende stijging (o.a. door stijging van de rente
stand). De aan de doorvoer toe te rekenen uitgaven resp. kosten bedroegen in 1976: 
150 min. resp. 360 min. gulden en in 1990 141 min. resp. 490 min. gulden. 

Hoewel de doorvoer via de binnenvaart zich over een beperkt aantal vaarwegen af
speelt, bleek het niet mogelijk voor deze vaarwegen afzonderlijk kosten en uitgaven 
te bepalen. Na aftrek van de uitgaven voorbuiten de scheepvaart gelegen doeleinden 
werd via het vervoerde gewicht een doorvoeraandeel berekend. In 1976 werd t.b.v. 
de doorvoer 59 min. gulden aan infrastructurele werken op het gebied van de binnen
vaart uitgegeven, de kosten bedroegen 81 min. Voor 1990 werden deze bedragen 
geraamd op 59 min. resp. 102 min. gulden. 

De vaststelling van doorvoeruitgaven bij de weginfrastructuur vereiste zowel een 
afsplitsing van het goederenvervoer als van de doorvoer. Aangenomen is dat de door
voer plaatsvindt over de autosnelwegen tussen de zeehavens en de grens. De uitgaven 
hiervoor werden voor 1976 berekend op 83 min. gulden, de kosten op 115 min. 
gulden. Voor 1990 werden deze bedragen geraamd op 98 min. resp. 167 min. gulden. 
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De spoorweginfrastructuur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor reizigersvervoer, de 
doorvoer is (ook binnen het totale goederenvervoer per spoor) slechts een marginaal 
onderdeel. Dit noodzaakte tot een globale benadering: voor alle jaren werden de 
uitgaven op 8,5 min. en de kosten op 10 min. gulden gesteld. 

Voor de pijpleidingen worden in het geheel geen nieuwe investeringsuitgaven meer 
verwacht. De kosten werden op jaarlijks 55 min. gulden begroot. 

Alle bovengenoemde infrastructurele uitgaven en kosten te zamen genomen 
komen in 1976 uit op 0/32 miljard gulden (uitgaven) resp. 0,62 miljard gulden 
(kosten). Voor 1990 werd geraamd 032 resp. 0,79 miljard gulden. 

4. Invloed van de doorvoer op betalingsbalans en werkgelegenheid 

Als de doorvoer per saldo voor ons land een winstgevende affaire zou zijn, dan mocht 
ook een positieve bijdrage aan de betalingsbalans worden verwacht. In feite worden 
immers per definitie de doorvoeractiviteiten ten behoeve van het buitenland verricht. 
Wat het effect op de betalingsbalans betreft, werd in de eerste plaats uitgegaan van de 
produktiewaarde van de doorvoeractiviteiten, d.w.z. de som van de aan het buiten
land in rekening gebrachte tarieven. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt bij deze 
benadering als één geheel gezien; er is van uitgegaan dat door Nederlandse bedrijven 
in een bepaald jaar verrichte doorvoeractiviteiten op enigerlei wijze en op enig 
tijdstip aan buitenlanders in rekening worden gebracht. De tweede component aan de 
ontvangstenzijde van de betalingsbalans wordt gevormd door de in het kader van de 
doorvoer door buitenlandse bedrijven in ons land verrichte bestedingen. Gezamenlijk 
leiden de twee bovengenoemde elementen tot de totale deviezenontvangst (uit hoof
de van doorvoer) voor de Nederlandse economie. In mindering op deze ontvangsten 
moeten dan nog worden gebracht de bedragen besteed aan invoer t.b.v. exploitatie en 
investeringen. 

Voor 1976 werd voor alle doorvoeractiviteiten op deze wijze een positief saldo 
berekend en wel (in miljoen guldens) voor de zeevaart 174, voor de havenactiviteiten 
1.144, voor de binnenvaart 184, voor het wegvervoer 198, voor het railvervoer 41 en 
voor de pijpleidingen 50. Indien hierop in mindering wordt gebracht een invoersaldo 
bij de overheid van 18 min. gulden, dan resulteert een positief saldo van 1,77 miljard 
" 'M»" D ; + <-^— :- — ~ . » - w ~ . s- --•—--•—->«'<-
gezien helaas geen gegevens ter beschikking stonden over wellicht het belangrijkste 
onderdeel van de bestedingen van de buitenlandse bedrijven in Nederland, nl. die 
door de zeescheepvaart. 

De waardering van de berekende positieve bijdrage hangt uiteraard sterk af van de 
actuele economische situatie en de conjuncturele dan wel structurele aard van een 
bestaand tekort of overschot. Niettemin staat de betalingsbalans, o.a. als gevolg van 
steeds duurdere energie-importen, in de komende jaren ongetwijfeld onder druk. Een 
positieve bijdrage van de doorvoer heeft dus stellig zijn betekenis. 
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De berekening van de bijdrage van de doorvoer aan de werkgelegenheid moest nood
gedwongen worden beperkt tot het kwantitatieve aspect hiervan. Daar het historisch 
materiaal beperkt was (veelal stonden slechts gegevens ter beschikking over één jaar) 
zijn de ramingen beperkt tot 1985 en 1990. Een verdere vooruitblik werd niet verant
woord geacht. 

Bij de bepaling van de 'doorvoerwerkgelegenheid' in de zeevaart was er het pro
bleem van de vlagregistratie; een deel van de schepen van Nederlandse reders vaart nl. 
onder zgn. 'goedkope' vlag, terwijl het personeel wel ten dele uit Nederlanders be
staat. In de toekomst zullen bovendien wellicht minder mensen een schip bemannen 
dan thans, maar hoe snel dit proces zal gaan, was moeilijk te bepalen. Het walperso-
neel is toegevoegd aan het varend personeel. Na het verrichten van een berekening ter 
bepaling van het deel van het Nederlandse zeevervoer dat tot de doorvoer kan worden 
gerekend en het verrichten van een aantal schattingen, resulteerden voor 1977 6.400 
arbeidsplaatsen; voor de toekomst wordt een lichte teruggang verwacht tot 4.500 a 
5.500 in 1990. 

De door de dienstverlening en de op- en overslag in de zeehavens t.b.v. de door
voer gecreëerde werkgelegenheid werd als volgt berekend: in 1977 waren ongeveer 
12.500 arbeidsplaatsen toe te rekenen aan de doorvoer, verdeeld over containers en 
roll-on/roll-off, conventioneel stukgoed en droog massagoed. Door voor elk van deze 
drie onderdelen een arbeidsproduktiviteitsontwikkeling te ramen vanaf 1977 en deze 
te relateren aan de ontwikkeling van de doorvoerstromen, konden de aantallen 
arbeidsplaatsen voor de toekomst worden berekend. In de komende 20 jaren wordt 
een stijging tot rond 15.000 arbeidsplaatsen verwacht. De andere categorieën werk
zame personen in de havens (bemiddelingsbedrijven en overige dienstverlening) 
werden berekend op ca. 10.000 in 1977 en 11.000 in 1990. Voor 1990 wordt dus 
gerekend op een totaal van 26.000 bij de doorvoer betrokken arbeidsplaatsen in de 
zeehavens. 

De werkgelegenheid in het achterlandvervoer (voor zover gerelateerd aan de door
voer) zal volgens de verwachting in de toekomst nauwehjks stijgen. Tegenover een 
lichte stijging bij de binnenvaart staat een daling bij het wegvervoer. Het gaat in totaal 
om 9.000 arbeidsplaatsen. 

Ook aanleg en onderhoud van infrastructuur leveren via de doorvoer werkgelegen
heid op. Door een verwacht lager investeringsniveau in de toekomst en een hogere 
arbeidsproduktiviteit wordt een geleidelijke afname verwacht (3.400 arbeidsplaatsen 
in 1975 tegenover 2.700 in 1990). 

Tenslotte wordt door de doorvoer ook nog indirecte werkgelegenheid gegenereerd 
en wel via leveringen van derden aan de direct betrokken bedrijven alsmede als gevolg 
van investeringen. Bij deze werkgelegenheid (in 1977 17.000 arbeidsplaatsen) wordt 
een daling verwacht tot ca. 15.000 in 1990. 

Al met al wordt de directe en indirecte werkgelegenheid ten gevolge van de door
voer via de Nederlandse zeehavens in 1977 berekend op bijna 60.000 arbeidsplaatsen. 
Naar verwachting zal dit aantal in 1990 nog ca. 57.000 bedragen. 
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S. Samenvatting en conclusies 

Vastgesteld kan worden dat door het bestaan van de doorvoer de Nederlandse zeeha
vens ongetwijfeld ook van groot belang zijn voor het buitenland. De omvang van de 
doorvoer (150 min. ton in 1976), die naar verwachting zal groeien tot 190 min. ton 
in 1990 en tot. 190—230 min. ton in 2000 (afhankehjk van de economische ontwik
keling) geeft dit op zichzelf reeds aan. Ruim 2/3 bestaat uit zee-land doorvoer, 10% 
is land-zee doorvoer, terwijl de zee-zee doorvoer ca. 20% uitmaakt. Naar omvang zijn 
ruwe olie en ertsen het belangrijkst. 

De bijdrage tot het nationaal inkomen is gemeten via de (direct en indirect) 
gecreëerde netto toegevoegde waarde.Gerekend in prijzen van 1972 bedraagt deze ten 
gevolge van de doorvoer bijna 2 miljard gulden (1976), gegenereerd door de exploi
tatie van bedrijven, de bedrijfsinvesteringen en de overheidsuitgaven. De eerste com
ponent nam hiervan in 1976 bijna 1,6 miljard gulden voor zijn rekening, in de 
toekomst oplopend naar 2 miljard gulden. Investeringen en overheidsuitgaven zullen 
nog een half miljard extra opleveren. 

Een belangrijke conclusie was dat meer dan de helft van deze toegevoegde waarde 
in de zeehavens zelf wordt gereahseerd, via de activiteiten van stuwadoors, carga
doors, expediteurs, assurantie, sleepdiensten enz. De toegevoegde waarden van zee
vaart, binnenvaart en wegvervoer liggen alle tussen de 100 en 200 miljoen gulden. 
Investeringen in infra- en superstructuur vormen eveneens een belangrijke post, waar
bij tevens onderhoud en beheer een flinke bijdrage leveren. 

De bijdrage aan de betalingsbalans is zonder twijfel positief; het saldo van de door-
voerbalans bedroeg in 1976 ca. 1,8 miljard gulden. 

Met de doorvoer zijn, zowel nu als naar verwachting ook in de toekomst, ca. 
60.000 arbeidsplaatsen gemoeid. 

Ongetwijfeld zijn de bovengenoemde effecten in hun algemeenheid alle als positief 
aan te merken. Op zichzelf was dit alles echter nog niet voldoende om de doorvoer 
economisch gezien als een positief verschijnsel te waarderen. Hiertoe moest worden 
getracht een 'nationaal-economische balans' op te maken waarbij als opbrengsten 
werden beschouwd de toegevoegde waarden, verkregen uit door Nederlandse onder
nemingen verrichte — en door betalingen uit het buitenland gedekte — doorvoer
activiteiten. Het gaat hier uiteraard zowel om directe als indirecte toegevoegde 
waarde. Men zou overigens als opbrengsten zowel de netto als de bruto toegevoegde 
waarde kunnen beschouwen. 

De laatstgenoemde bevat mede de afschrijvingen, die wehswaar inkomen vormen, 
doch hiertegenover staat verloren produktiecapaciteit door shjtage en veroudering; 
om deze reden dienen de afschrijvingen te worden aangewend voor vervangingsinves
teringen. De netto toegevoegde waarde is daarom een betere maatstaf om de bijdrage 
van de doorvoer aan de welvaart te bepalen. Toch is ook het bruto-begrip niet zonder 
betekenis, vanwege het feit dat eenmaal gedane investeringen niet kunnen worden 
teruggedraaid en elke toevoeging aan de afschrijvingen bijdraagt tot continuering van 
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de bedrijvigheid. Bij een nationaal-economische beschouwingswijze over het nut van 
de doorvoer diende echter te worden uitgegaan van de netto toegevoegde waarde. 

Als nationaal-economische kosten van de doorvoer zijn beschouwd de kosten die 
aan investeringen, onderhoud en beheer van vervoersinfrastructuur verbonden zijn, 
voor zover zij niet aan de betrokken bedrijven (en dus ook niet aan het buitenland) 
worden doorberekend. Deze niet door te geven kosten hebben zowel betrekking op 
landwegen, vaarwegen, zeehavens als maritieme toegangswegen. Een belangrijk deel 
van deze voor de overheid gemaakte kosten wordt niet in de vorm van heffingen of 
tarieven temgverdiend. Omdat een en ander wel aan het buitenland ten goede komt, 
zijn deze ongecompenseerde infrastructurele kosten te beschouwen als nationaal-
economisch verlies aan inkomen. 

Daar echter het saldo van bovengenoemde opbrengsten en kosten steeds positief 
is, kan worden gesteld dat als gevolg van de doorvoer sprake is van inkomenstoene
ming in de Nederlandse economie. M.a.w. nationaal-economisch gezien legt Neder
land dus niet toe op de doorvoer van en naar het buitenland. Men zie de in tabel 5 
gepresenteerde cijfers. 

Tabel 5: Nationaal economische baten en kosten van de doorvoer (in min. guldens, prijzen van 
1972). 

aard activiteit netto toegevoegde 
waarde 

1976 
haven-en zeefase 1.161 
wegvervoer 182 
binnenvaart 184 

totaal doorvoer 1.585 

1990 

haven- en zeefase 1.45 0 
wegvervoer 179 
binnenvaart 243 

totaal doorvoer 1.960 

niet-doorberekende saldo 
infrastructuurkosten 

362 799 
115 67 

81 103 

558 1.027 

459 991 
167 12 
102 141 

728 1.232 

Bron: [10]. 

Dit in nationaal-economisch opzicht positieve saldo van opbrengsten en kosten 
betreffende de doorvoer mag uiteraard als een zeer belangrijk resultaat van de door-
voerstudie worden beschouwd. 

Daar de doorvoer ook nog tal van andere effecten met zich brengt — die in het 
voorgaande slechts ten dele aan de orde komen — vereist de onderlinge afweging van 
deze effecten de hantering van politieke waardeoordelen. Hoewel deze afweging in 
de doorvoerstudie niet werd beoogd, kon wel worden geconstateerd dat de voorziene 
ontwikkeling van de doorvoer in het algemeen niet zal leiden tot grote planologische 
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problemen of ernstige verzwaring van de milieubelasting. 
De door de doorvoerstudie aangegeven betekenis van de doorvoer was aldus vol

doende aanleiding voor de Commissie Zeehavenoverleg om tot de uitspraak te komen 
dat de belangrijke doorvoerpositie die ons land heeft dient te worden behouden en 
waar mogehjk versterkt. 

Noten 

[1] Zie o.m. G . E . van Walsum (red.), Rotterdam-Europoort 1945-1970, Ad. Donker, Rotter
dam 1972. 

[2] 'Land' omvat hier alle vervoertakken van het zgn. 'inland' vervoer, dus binnenvaart, spoor-
•••••<; • - •* • • • • • ' - i r ei: twnleidin^ervoer. 

[3] Commissie Zeehavenoverleg, De doorvoer via de Nederlandse zeehavens en de maatschap
pelijke betekenis daarvan, 's-Gravenhage 1980, hoofdrapport hfd. 2. 

[4] De zee-zee doorvoer is uiteraard zowel bij de aan- als bij de afvoer over zee opgenomen. 
[5] Zie [3] , hoofdrapport hfd. 2. 
[6] Het zou in het kader van deze bijdrage te ver voeren uit te weiden over de concrete 'invul

ling' van de exogene variabelen. 
[7] Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De komende 25 jaar, Staatsuitgeverij, 

's-Gravenhage 1977. 
[ 8 ] Zie [ 3 ] , hoofdrapport hfd. 2. 
[9] Zie [3] , hoofdrapport hfd. 3. 

[10] Zie [3] , hoofdrapport hfd. 9. 
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Z E E H A V E N C O N C U R R E N T I E : 
O V E R H E I D S P R O D U K T I E V A N H A V E N D I E N S T E N [1] 

door 
Drs. J.M. Verhoeff 

Na elders de aard van de zeehavenconcurrentie te hebben geanalyseerd, [2] willen wij 
op deze plaats nader ingaan op het politieke kader waarin deze concurrentie zich 
afspeelt. 

Daarbij laat zich een onderscheid maken tussen een indirecte en een directe beïn
vloeding van de concurrentie door de overheid. Een voorbeeld van een indirecte beïn
vloeding vormt de handetspohtiek. Deze heeft voor de zeehavenconcurrentie indirec
te gevolgen in die zin, dat een haven in een land met een zgn. 'open' economie voor 
het transito-vervoer veelal aantrekkelijker is dan een concurrerende haven in een land 
waar naar autarkie wordt gestreefd. Als voorbeeld van een directe beïnvloeding kan 
worden genoemd het produceren van havendiensten door de overheid zelf. 

Zowel een indirecte als een directe beïnvloeding kan van immateriële of van mate
riële aard zijn. Een indirecte beïnvloeding is immaterieel van aard wanneer — in ons 
voorbeeld — het douaneregime soepeler is dan dat in de concurrerende haven; matfe-
rieel indien de douaneheffingen lager Uggen. Een dhecte beïnvloeding is immaterieel 
van aard wanneer - in ons voorbeeld — de haventarieven gunstiger zijn gestructu
reerd dan in een concurrerende haven; materieel indien de tarieven subsidies bevat
ten. 

In de marktvorm van het heterogeen oligopolie, dat voor de havenconcurrentie de 
dominerende marktvorm is op alle daarbij te onderscheiden niveaus, [3] betekent een 
immateriële beïnvloeding een beïnvloeding van de mate van heterogeniteit van de 
aangeboden diensten, ofwel een beïnvloeding van de kwalite its concurrentie. Een 
materiële beïnvloeding betreft een beïnvloeding van de prz/sconcurrentie. 

In deze bijdrage zullen wij ons beperken tot de produktie van havendiensten door 
de overheid en de beïnvloeding van de concurrentie uit dien hoofde in materiële zin. 
Daarbij komen achtereenvolgens aan de orde de vraag waarom een overheid zich met 
de produktie van havendiensten bezighoudt (par. 1), de aard en de vorm van de over-
heidsproduktie (par. 2 en 3), de grondslagen voor de prijsvorming van havendiensten 
(par. 4) en — tot slot — de prijsconcurrentie van havendiensten in een concrete situa
tie, i.e. de Le Havre — Hamburg range (par. 5). 

1. Waarom overheidsproduktie van havendiensten? [4] 

In nagenoeg alle zeehavens ter wereld zijn overheden in enigerlei vorm betrokken bij 
de produktie van havendiensten en nemen zij daaraan ook deel, althans wanneer deze 
zeehavens voor algemeen gebruik zijn bestemd. Voor zover er sprake is van particu-
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liere havens dienen deze veelal voor eigen gebruik. Als voorbeelden van deze laatste 
categorie havens zijn in Nederland te noemen de Vulcaanhaven in Vlaardingen en de 
kaden aan de noordzijde van het Noordzeekanaal tegenover IJmuiden, die eigendom 
zijn van de Hoogovens. [5] Als geheel bhjven particuliere havens, hetzij voor eigen 
gebruik, hetzij voor algemeen gebruik, in belang evenwel verre ten achter bij de in 
aanvang genoemde havens. 

De deelneming van overheden aan de produktie van havendiensten is uiteraard niet 
zo vreemd voor zeehavens in landen met een centraal geleide economie, of voor zee
havens in ontwikkelingslanden. Produktie van havendiensten door overheden treft 
men evenwel ook aan, zoals onder meer een studie van de UNCTAD nader specifi
ceert, [6] in zeehavens van (Westerse) industrielanden, w.o. de U.S.A. In dat land 
bestaat zelfs een vereniging van overheden die betrokken zijn bij de zeehavens, de 
American Association of Port Authorities, met zo'n 75 leden. [7] 

Op grond van het feit dat zelfs in het land met de meest zuivere vorm van de 
markteconomie, in het land van de zgn. 'free enterprise' bij uitstek, eveneens overhe
den zijn betrokken bij de produktie van havendiensten, laat deze betrokkenheid zich 
niet zonder meer verklaren uit een streven de concurrentie te beïnvloeden. Meer 
gegrond li jkt het de verklaring te zoeken in een aantal economische karakteristieken 
van een zeehaven, m.n. wat betreft de infrastructuur. 

Als economische karakteristieken van een zeehaven zijn te noemen: [8] 
— een tamelijk omvangrijke initiële minimumcapaciteit is vereist om technische 

en economische redenen; 
— uitbreidingen van deze capaciteit zijn slechts sprongsgewijs mogehjk om dezelfde 

redenen; 
— zowel voor de initiële capaciteit als voor de uitbreidingen zijn zeer grote investe

ringen nodig; 
— een verwezenlijking van de optimale capaciteit ineens levert veelal een aanzienlijk 

renteverhes op door onderbezetting; 
— een meer geleidelijke verwezenlijking van de optimale capaciteit brengt daarente

gen extra kosten met zich; 
— een lange levensduur van de capaciteit met weinig alternatieve aanwendingsmoge

lijkheden; 
— naast hoge vaste kosten verbonden aan de lange incorporatie van kapitaal, lage 

variabele kosten 

Zoals duidehjk zal zijn, betreffen de eerstgenoemde karakteristieken de investering in 
de infrastructuur, de laatste de exploitatie daarvan. Te zamen genomen leiden deze 
karakteristieken tot het ontstaan van een monopohe als marktvorm. Een dergehjke 
marktvorm hjkt op het eerste gezicht tegenstrijdig te zijn met het eerder vermelde 
heterogeen ohgopolie als dominerende marktvorm, maar dat is slechts schijn. 

De naar voren gebrachte marktvormen hebben elk namehjk betrekking op een 
ander achterland van de zeehaven; het monopohe op het nabije (lokale, regionale) 
achterland, het ohgopolie op het verder weg gelegen (regionale, nationale, intematio-
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nale) achterland. Hoe vèr het monopolie zich in een concrete situatie geografisch uit
strekt, hangt mede af van de fysiek-geografische omstandigheden. Indien deze om
standigheden zodanig zijn dat meer havens kunnen worden gevestigd, zal het bereik 
beperkt zijn; indien de omstandigheden daartoe ongunstig zijn, zal het bereik daaren
tegen ruimer zijn.[9] 

Nu hoeft een monopohe op zich nog niet te leiden tot enige overheidsbemoeienis. 
Naast de bovengenoemde interne karakteristieken van een zeehaven is er evenwel ook 
nog een tweetal externe economische karakteristieken te onderscheiden. Deze zijn: 
— een zeehaven is een toegangspoort van een gebied tot de rest van de wereld; 
— zeehavenactiviteiten fungeren veelal als motor voor de economische activiteiten in 

dat gebied. 

Op grond van deze externe karakteristieken is een betrokkenheid van de lokale, regio
nale of — soms zelfs — nationale overheid, bij de produktie van havendiensten zeer 
wel te verklaren, zeker in historisch perspectief. In vroeger tijd immers — en uit die 
tijd stamt in de meeste gevallen de betrokkenheid — was de meest dominerende 
marktvorm het monopolie. Door de beperkte mogehjkheden tot 'inland' vervoer 
was het achterland van de meeste havens beperkt tot de eigen regio en kwam concur
rentie met andere havens om een gemeenschappehjk achterland nauwehjks voor. En 
voor zover er concurrentie plaatsvond, was deze veelal niet substantieel door de 
geringe omvang van de doorvoer. [10] 

Dat een overheid haar betrokkenheid bij de produktie van havendiensten niet 
beperkt tot het uitvaardigen van verboden en geboden, maar veelal zelf de produktie 
in enigerlei vorm ter hand neemt, heeft een dubbele verklaring. Naast de situatie dat 
van particuliere zijde de investeringen niet kunnen worden opgebracht, dan wel de 
investeringen gezien de lange looptijd niet aantrekkehjk worden geacht, worden 
monopoliewinsten wanneer zij künnen worden gemaakt, ook door de overheid niet 
versmaad. In vroeger tijd vormden dergehjke winsten zelfs een van de belangrijkste 
bronnen van inkomen van een overheidshuishouding. 

Of in deze tijd een overheid, naast de bovenvermelde redenen, ook nog betrokken 
is bij de produktie van havendiensten om de concurrentie met andere havens te beïn
vloeden, hangt af van de havenpolitiek. Gelet op de grote sommen gelds die met een 
dergehjke beïnvloeding zijn gemoeid, is dat veelal een door de centrale overheid voor
gestane havenpolitiek, dus de nationale havenpolitiek. Als zodanig zijn als extremen 
te onderscheiden: 
— een havenpohtiek gericht op een bedrijfseconomische rentabiliteit; en 
— een havenpolitiek gericht op een sociaal-economische rentabiliteit. 

Bij de eerstgenoemde havenpolitiek gedraagt de overheid zich als een particulier 
ondernemer die ernaar streeft de tarieven van de aangeboden havendiensten zodanig 
te doen zijn dat de opbrengsten minimaal de kosten dekken en deze liefst overtref
fen. De concurrentie wordt door deze politiek niet beïnvloed. Bij de andere haven-
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politiek ziet de overheid de produktie van havendiensten niet als een activiteit die op 
zich rendabel behoeft te zijn. Dientengevolge kunnen de tarieven anders worden vast
gesteld dan nodig is om de opbrengsten de kosten te laten dekken, laat staan enige 
winst te maken. Het zal duidehjk zijn dat de concurrentie door deze pohtiek wèl 
wordt beïnvloed. 

Nauw verbonden met de havenpolitiek is de nationale vervoerspolitiek. Daarbij 
zijn als extremen eveneens de bovengenoemde rentabiliteitscriteria te onderscheiden. 
In het geval van een vervoerspolitiek gericht op een sociaal-economische rentabiliteit 
kan dit voor een zeehaven betekenen dat het vervoer op de aan- en afvoerwegen 
minder betaalt dan de kosten bedragen. Het zal duidehjk zijn, dat de zeehavenconcur
rentie door deze pohtiek eveneens wordt beïnvloed. Omdat het hier een indirecte 
beïnvloeding betreft, zal evenwel aan de vervoerspolitiek in het kader van deze 
bijdrage verder geen aandacht worden besteed.[11] 

2. De aard van de overheidsproduktie 

Evenals de beweegredenen van de overheid tot de produktie van havendiensten heden 
ten dage uiteen kunnen lopen, kan ook de aard van deze produktie verschillen. Daar
bij laat zich een onderscheid maken tussen: 
— infrastructurele diensten, zoals het bieden van lig- en staanplaatsen aan vervoer

middelen, laad- en losplaatsen voor goederen, e.d.; 
— suprastructurele diensten, zoals het bieden van overslagmogehjkheden, mogehjk

heden tot bewerking van goederen, enz., dus de diensten van stuwadoors, veembe-
drijven e.d., [12] en 

— additionele diensten, zoals administratieve afhandeling van de vervoermiddelen en 
de lading, organisatie van de aan- en afvoer van de goederen, enz., dus de diensten 
van cargadoors, expediteurs e.d.[12] 

Deze driedeling van havendiensten komt grofweg overeen met de bekende driedeling 
van de produktiefactoren in grond (en — in het geval van zeehavens — ook water), 
kapitaal(goedeien) en arbeid. Geheel gaat deze vergelijking uiteraard niet op, omdat 
voor de produktie van een bepaalde havendienst veelal meer dan ée'n produktiefactor 
nodig is. Als indicator van de dominerende produktiefactor in een bepaalde haven
dienst is de vergelijking evenwel dienstig. Zij biedt de mogelijkheid de aard van de 
produktie van havendiensten door de overheid te karakteriseren naar produktiefac
tor 

Als zodanig doorbreekt de driedeling een in de literatuur veel voorkomende twee
deling, waarbij het begrip 'havendienst' wordt beperkt tot een dienst die activiteiten 
in zich draagt. Een voorbeeld van dit laatste geeft de eerder genoemde UNCTAD-
studie. Hierin treft men het onderscheid aan tussen: [13] 
— port facilities, which compromise the various physical assets that together con

stitute the port, such as breakwaters, quays, etc; and 

184 



— port services, which lend life to these facilities, for example: pilotage, cargo hand
ling, etc. 

Dit laatste onderscheid is onzes inziens meer technisch dan economisch georiënteerd. 
Ook het beschikbaar stellen van laad- en losplaatsen voor goederen, bijv. in de vorm 
van kaden, is economisch gezien een dienst te noemen, ook al komen daar op het mo
ment van de terbeschikkingstelling geen activiteiten aan te pas. 

De aard van de produktie van havendiensten door de overheid kan nog verder worden 
gekarakteriseerd door een onderscheid te maken naar: 
— de creatie van havendiensten; en 
— de exploitatie van havendiensten. 

Daarbij kan men onder de creatie van havendiensten verstaan het treffen van voorzie
ningen om havendiensten te kunnen produceren. In aansluiting daarop is onder de 
exploitatie van havendiensten te verstaan de daadwerkelijke levering van havendien
sten. 

Zoals schema 1 laat zien, zijn op grond van het onderscheid naar produktiefactor 
en het zojuist naar voren gebrachte onderscheid 10 gradaties in de aard van de over-
heidsproduktie vast te stellen. Een aantal van deze gradaties komt zelden voor, 
andere gradaties daarentegen zijn veelvuldiger waar te nemen. Conform de praktijk 
zijn al deze gradaties geënt op de infrastructuur. Zoals zich uit par. 1 laat afleiden, 
vormt de infrastructuur de basis voor de betrokkenheid van de overheid bij de 
produktie van havendiensten. Een belangrijke scheidslijn is daarbij of de overheid 
zich alle'én met de infrastructurele diensten inlaat, of ook met de suprastructurele en 
additionele diensten. In de Angelsaksische wereld wordt de overheid in het eerste 
geval aangeduid als 'landlord', in het andere geval als 'operator'. 

De scheiding tussen de produktie van havendiensten door de overheid en door het 
particuliere bedrijfsleven is in de praktijk uiteraard minder strikt dan in het schema is 
aangegeven. Tal van mengvormen doen zich voor.[14] Zo kan bijv. de produktie van 
suprastructurele diensten, zowel wat betreft de creatie als de exploitatie, deels in han
den zijn van de overheid, deels in handen van particuliere ondernemers. Een andere 
mogelijkheid is dat de overheid een bepaalde havendienst niet zelf exploiteert, maar 
ter exploitatie verpacht of verhuurt aan een particuliere ondernemer. 

In de zojuist genoemde mengvorm kan de pachtcanon dan wel huurprijs: 
— gebaseerd zijn op de kosten van de gecreëerde voorziening; 
— minder bedragen dan de kosten; 
— méér bedragen dan de kosten.[15] 

In het eerste geval beïnvloedt de overheid de exploitatie niet. In het tweede geval is 
er sprake van (verkapte) subsidie. En in het derde geval wordt de havendienst in feite 
mede-geëxploiteerd door de overheid. Deze laatste coëxploitatie kan nog op tweeërlei 
wijzen geschieden: 
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Schema 1: Betrokkenheid van de overheid bij de produktie van havendiensten. 

havendiensten crea
t i e 

e x p l o i 
t a t i e 

i n f r a s t r u c t u r e l e diensten 

s u p r a s t r u c t u r e l e diensten 

a d d i t i o n e l e diensten 
(1) 

WÊ 

- < (2) 

5) 
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— directe exploitatie door de overheid; of 
— indirecte exploitatie. 

Onder directe exploitatie kan men verstaan het vaststellen door de overheid van een 
pachtcanon of huurprijs onafhankelijk van de exploitatie door de pachter of de huur
der. Onder indirecte exploitatie is te verstaan het vaststellen van de vergoeding afhan
kelijk van de soort bedrijvigheid verricht door de pachter of de huurder, dan wel van 
de doorhem gerealiseerde financiële bedrijfsuitkomsten. 

In deze mengvorm kan de overheid, zonder dat zijzelf aan de exploitatie van de 
havendienst deelneemt, bij het verstrijken van de pacht- of huurtermijn periodiek 
toch invloed uitoefenen op de voor deze diensten gevraagde prijzen en daarmee op de 
zeehavenconcurrentie. Een dergehjke mengvorm ontstaat ook wanneer een door de 
overheid zelf geëxploiteerde havendienst een 'input' vormt voor de produktie van 
andere havendiensten. Deze situatie doet zich met name voor bij de infrastructurele 
diensten, omdat deze veelal nodig zijn voor de produktie van suprastructurele en 
additionele diensten. Vanwege de invloed die de bezitter van de haveninfrastructuur 
aldus kan uitoefenen, wordt deze nogal eens aangeduid als, en duidt hij zichzelf ook 
graag aan als, 'havenbestuurder', 'havenbeheerder' of'havenautoriteit'. 

Tussen de aard van de overheidsproduktie en de havenpolitiek bestaat een zeker ver
band in die zin, dat een overheid die als havenpolitiek het streven naar een bedrijfs
economische rentabiliteit voorstaat, haar optreden veelal zal beperken tot dat van 
'landlord'. Immers, op basis van bedrijfseconomische criteria kunnen de suprastruc
turele en additionele diensten net zo goed, en misschien zelfs wel beter, door het 
particuliere bedrijfsleven als door haarzelf worden geproduceerd.[16] Eventueel 
noodzakehjk geachte correcties in het optreden van particuliere ondernemers kunnen 
via het aanbod van de door hen van de overheid benodigde infrastructurele diensten 
worden verwezenlijkt. 

Wanneer een overheid als havenpolitiek het streven naar een sociaal-economische 
rentabiliteit voorstaat, zal haar optreden zich veelal uitstrekken tot dat van 'opera
tor'. Hoe meer diensten zij zelf produceert, hoe meer instrumenten zij bezit om de 
beoogde sociaal-economische rentabiliteit te verwezenlijken. Aldus laat zich in de 
praktijk vanuit de aard van de overheidsproduktie van havendiensten enigermate de 
voorgestane havenpolitiek afleiden. Enigermate, omdat plaatselijke historische 
omstandigheden, zoals zich laat begrijpen, het hedendaagse verband sterk kunnen 
vertroebelen. 

3. De vorm van de overheidsproduktie 

Naast verschillen in de aard, kunnen er per zeehaven ook verschillen optreden in de 
vorm waarin de produktie van havendiensten door de overheid plaatsvindt. Deze ver
schillen ontstaan in de eerste plaats doordat de produktie zich in handen van verschil-
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Schema 2: Combinaties van produktie-'bestuur' en produktie-'beheer' van havendiensten. 

produktie-'bes tuur' produktie-'beheer' 

(1 ) p a r t i c u l i e r e n ,Z-"ff ( n ) b e d r i j f of b e d r i j f s -
// onderdeel met eigen 
' r e s u l t a t e n r e k e n i n g 

(3) 

(2 ) 

(A) 

p r o v i n c i e of 
deel s t a a t 

gemeente or 
gewes t 

st a a t 

— »* ( c) tak van overheids
di e n s t met eigen 
r e s u l t a t e n r e k e n i n g 

(b) b e d r i j f s o n d e r d e e l 
zonder eigen 
r e s u l t a t e n r e k n i n g 

( d) tak van overheids
d i e n s t zonder eigen 
r e s u l t a t e n r e k e n i n g / 

(5 ) combinaties 
van ( 1 ) , ( 2 ) , 

(e) a f z o n d e r l i j k 
overheidslichaam 

(3)en/of(4) 

lende overheidsgeledingen kan bevinden. In de tweede plaats doordat een overheid 
het beheer van de produktie veelal opdraagt aan een speciaal daartoe gevormd orgaan, 
dat op zich ook weer kan verschillen van daartoe door andere overheden gevormde 
organen. Schema 2 geeft een globaal beeld van in de praktijk voorkomende combina
ties van produktie-'bestuur' en produktie-'beheer' van havendiensten. 

Voor de 13 aangegeven combinaties geldt hetzelfde als opgemerkt bij schema 1. 
Sommige combinaties komen zelden voor, andere daarentegen veelvuldiger. Beper
ken W6 ons tot de produktie van havendiensten door de overheid, dan is een combi
natie van (2), (3) of (4) met (a) zelden waar te nemen. Een combinatie van (5) met 
(a) komt ook niet vaak voor, maar dicht bij huis is er toch wel een voorbeeld van te 
noemen. Het betreft de N.V. Haven van Vlissingen, een overslagbedrijf, waarin het 
Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen, de N.V. Nederlandse Spoorwegen 
en de N.V. Koninklijke Mij 'De Schelde' participeren. 

Veelvuldiger komen voor combinaties van (2), (3) of (4) met (c) of (d). In de 
Benelux is een voorbeeld van de combinatie (2) met (c) te vinden in de haven van 
IJmuiden, van de combinatie (2) met (d) in de haven van Oostende. Voorbeelden van 
de combinatie (4) met (c) zijn te vinden in de havens van Rotterdam en Amsterdam, 
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van de combinatie (4) met (d) in de havens van Antwerpen en Gent. Als voorbeeld 
van de combinatie (5) met (e) zijn in Nederland voorts te noemen de zgn. 'Haven
schappen' van Delfzijl, Vlissingen en Terneuzen. Hierin nemen de Rijksoverheid, de 
provinciale overheid en de betreffende gemeenten gezamenlijk deel. 

Behalve gezamenlijk, dus in de vorm van (5), kunnen de verschillende overheidsge
ledingen zich in een bepaalde haven ook afzonderlijk, dus naast elkaar, met de 
produktie van havendiensten bezighouden. Een dergelijke situatie doet zich nogal 
eens voor wanneer de aan- en afvoerwegen van de zeehaven zich in andere overheids
handen bevinden dan de havenbekkens. Zo treft men in de haven van Rotterdam 
twee loodsdiensten aan, een Rijksloodsdienst en een Gemeentelijke loodsdienst. De 
eerste beloodst de schepen op de rivier van en naar zee, de andere beloodst de sche
pen in de havenbekkens van en naar de rivier. 

Bij de produktie van havendiensten is eveneens meer dan één overheidsgeleding 
betroldcen wanneer een hogere overheid een lagere geleding niet alleen passief steunt, 
door goedkeuring van bepaalde investeringen en tarieven, maar ook actief, door het 
verrichten van investeringen a fonds perdu, het bijpassen van verliezen, het verstrek
ken van subsidies, het afgeven van garanties, e.d. In feite ontstaat er dan, direct of 
indirect, een soort co-produktie van de lagere en hogere overheidsgeleding. Een re
cent voorbeeld daarvan is de garantie van de Rijksoverheid aan de Gemeente Rotter
dam, dat zij een deel van de exploitatieverhezen voor haar rekening zal nemen die 
mogehjk uit de verdere verdieping van de zgn. 'ohegeul' voor het Havenbedrijf der 
Gemeente zouden kunnen ontstaan.[17] 

Zowel de vorm waarin het 'bestuur', als de vorm waarin het 'beheer' van de produktie 
van havendiensten is gegoten, is van groot belang met het oog op de zeehavenconcur
rentie. In het bezit van een grotere beurs zal een hogere overheidsgeleding de prijs
concurrentie immers méér kunnen beïnvloeden dan een lagere geleding, en deze op 
haar beurt weer méér dan een particulier ondernemer. Daar staat evenwel tegenover 
dat een hogere overheidsgeleding eerst in actie zal komen als het nationaal of regio
naal belang in het geding komt, terwijl een lagere geleding reeds in actie kan komen 
wanneer het lokale belang dat gewenst maakt.[18] 

Of een overheid, als het produktie-'bestuur' in haar handen ligt, ook daadwerkelijk 
de prijsconcurrentie zal beïnvloeden door verliezen te accepteren, is enigermate af te 
leiden uit de vorm van het produktie-'beheer'. Een belangrijk criterium daarbij is of 
het orgaan dat met het beheer van de produktie is belast, al dan niet een eigen resul
tatenrekening is toebedeeld. Is dat wel het geval, dan mag worden aangenomen dat in 
principe naar een zeker evenwicht tussen kosten en opbrengsten wordt gestreefd. Is 
dat niet het geval, dan wordt kennelijk aan een dergelijk evenwicht minder waarde 
gehecht en bestaat er impliciet ruimte voor verhezen. 

Overigens wil een eigen resultatenrekening nog niet zeggen dat daarin ook alle kos
ten zijn opgenomen die met de produktie verband houden. Een aantal kostenposten 
kan ten laste zijn gebracht van andere organen. De kans daarop is zeer gering wanneer 
het 'beheer' van de produktie in handen is van een bedrijf. De kans is groter wanneer 
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het 'beheer' geschiedt door een tak van overheidsdienst: de mogelijkheid om kosten
posten af te schuiven naar andere takken van dienst is dan aanwezig. Nog groter is de 
kans wanneer een afzonderhjk overheidslichaam het 'beheer' voert. Veelal wordt een 
dergehjk orgaan alleen belast voor de directe kosten en worden de indirecte kosten 
gedragen door andere overheidsorganen. 

Evenals tussen de aard van de overheidsproduktie en de havenpolitiek een zeker ver
band bestaat, bestaat er ook een zeker verband tussen de vorm van de overheidspro
duktie en de havenpolitiek. Zo zal wat de vorm van produktie-'bestuur'betreft, zo
veel mogehjk worden overgelaten aan lagere overheidsgeledingen wanneer de overheid 
als havenpolitiek het streven naar een bedrijfseconomische rentabiliteit voorstaat. 
Wanneer de overheid als havenpolitiek het streven naar een sociaal-economische 
rentabiliteit voorstaat, zullen hogere overheidsgeledingen het roer in handen hebben. 
Er zijn dan grotere beurzen nodig. 

Wat de vorm van produktie-'beheer' betreft, zal men in het eerste geval tevens een 
eigen resultatenrekening aantreffen. De bedrijfseconomische rentabihteit moet im
mers kunnen worden vastgesteld. In het andere geval zal de noodzaak van een eigen 
resultatenrekening daarentegen niet zo groot worden geacht. Het gaat dan immers 
niet om de bedrijfs- maar om de sociaal-economische rentabiliteit. In samenhang 
hiermee verschilt ook de stijl van management. In geval van een eigen resultatenreke
ning zal de beheerder een meer zelfstandig optreden kunnen en ook moeten worden 
gelaten. In het geval de beheerder zonder een eigen resultatenrekening werkt, zal zijn 
optreden meer moeten worden gedirigeerd om te voorkomen dat hij zich zodanig in 
zijn taak uitleeft dat de (bedrijfseconomische) verhezen ook niet meer uit de grotere 
beurzen kunnen worden afgedekt. 

Aldus laat zich in de praktijk ook vanuit de vorm van de overheidsproduktie 
enigermate de voorgestane havenpolitiek afleiden. Ook hier spreken wij wederom van 
enigermate, o.a. omdat een co-produktie van een lagere en een hogere overheidsgele
ding niet altijd geheel te doorgronden is.[19] Ook is het veelal moeihjk te achterha
len of een resultatenrekening van een beheerder alle kosten omvat die met de produk
tie van havendiensten verband houden. In feite kan men alleen maar in relatieve 
termen spreken. Een bepaalde vorm van overheidsproduktie wijst me'ér in de richting 
van een zekere havenpolitiek dan een andere vorm, en omgekeerd. 

4. Grondslagen voor de prijsvorming [20] 

Met betrekking tot de overheidsproduktie van havendiensten kwamen hiervoor ter spra
ke investeringen a fonds perdu, het bijpassen van verliezen, het verstrekken van subsi
dies, het afgeven van garanties e.d. Dat deze vormen van steun ter sprake konden ko
men, hangt samen met het feit dat de overheid in tegenstelling tot het particuliere be
drijfsleven twee grondslagen voor de prijsvorming van havendiensten kan hanteren, t.w.: 
— politieke criteria (4.1.); en 
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— economische criteria (4.2.). 

4.1. Politieke criteria als basis 

Onder een prijsvorming op basis van politieke criteria is te verstaan het vaststellen van 
tarieven voor havendiensten zonder al te zeer of in het geheel geen rekening te hou
den met gangbare economische criteria. Deze grondslag wordt veelal gekozen wan
neer een overheid als havenpolitiek het streven naar een sociaal-economische rentabi
liteit voorstaat. Daarbij gaat men er a priori van uit dat deze rentabiliteit niet is te 
verwezenlijken met tarieven vastgesteld op basis van economische criteria. Of deze 
vooronderstelling juist of niet juist is, laat de betreffende overheid veelal onverschil¬
lig. 

De gedachtengang bij het vaststellen van tarieven op politieke criteria is, dat 
wanneer de tarieven lager zijn dan de kosten, i.e. relatief lager zijn dan de tarieven 
van de concurrerende havens, meer schepen en daardoor meer activiteiten zullen 
worden aangetrokken. Meer activiteiten betekenen meer werk en bijgevolg een 
vergroting van het nationaal inkomen. Uit deze vergroting van het nationaal inkomen 
zou dan de steun kunnen worden gefinancierd om de tarieven lager te houden dan de 
kosten. Als zodanig li jkt de grondslag eerder economisch dan politiek bepaald te zijn. 
Lijkt , omdat deze gedachtengang economisch nooit is bewezen.[21] 

Zo gaat men er in de gedachtengang impliciet van uit, dat de concurrerende havens 
op de lagere tarieven niet zullen reageren. In de marktvorm van het heterogeen 
oligopolie ligt dit niet zonder meer voor de hand. Wanneer de door de heterogeniteit 
bepaalde marge van tariefverschiUen wordt overschreden, zullen de overheden in de 
concurrerende havens zich geroepen voelen hun tarieven zodanig aan te passen dat 
het lagere tarief wordt geneutraliseerd. In het beste geval blijft het hierbij, in het 
slechtste geval zet dit proces zich voort en ontstaat er een tarievenoorlog. 

Daar de relatieve concurrentiepositie in een tarievenoorlog niet verandert, zijn de 
enigen die er baat bij hebben de reders, en met hen de verladers. Degenen die de reke
ning gepresenteerd krijgen, zijn de belastingbetalers. Wehswaar kan men stellen dat de 
belastingbetalers ook profiteren van de lagere haventarieven omdat de prijzen van de 
geïmporteerde goederen lager worden, maar dit verband is wel zéér indirect. Dat de 
daaruit voortvloeiende voordelen opwegen tegen de op te brengen financiële steun 
aan de havens lijkt niet erg waarschijnlijk. 

Op grond hiervan moeten politieke criteria als basis voor de prijsvorming van 
havendiensten worden afgewezen. Niet omdat een econoom niet met politieke crite
ria uit de voeten kan, maar omdat een prijsvorming op basis van deze criteria in de 
gegeven marktvorm de beoogde pohtiek, t.w. een sociaal-economische rentabili
teit, niet kan realiseren. Integendeel, in het ergste geval stapelen de verliezen zich op 
zonder dat de haven meer schepen en meer activiteiten aantrekt. De betreffende cri
teria kunnen alleen maar als basis voor de prijsvorming dienen in een polypolistische 
markt. Met betrekking tot havendiensten doet een dergelijke marktvorm zich naar 
ons weten evenwel nergens ter wereld voor. 
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4.2. Economische criteria als basis 

Ook een overheid die als havenpolitiek het streven naar een sociaal-economische 
rentabiliteit voorstaat, kan derhalve beter, evenals een overheid die als havenpolitiek 
het streven naar een bedrijfseconomische rentabiliteit voorstaat, de prijsvorming 
baseren op economische criteria. Daarbij zijn als sub-grondslagen te onderscheiden: 
— de kosten van de havendienst, hetzij integraal, hetzij marginaal; en 
— de prijselasticiteit van de vraag naar de havendienst. 

Omdat het in het bestek van deze bijdrage ondoenlijk is deze sub-grondslagen voor 
alle havendiensten te bespreken, beperken wij ons tot de infrastructurele diensten. 
Deze keus laat zich rechtvaardigen, enerzijds doordat alle overheden die zich met de 
produktie van havendiensten bezighouden infrastructurele diensten produceren, 
anderzijds doordat de suprastructurele en additionele diensten nagenoeg geen pro
blemen opleveren wat de prijsvorming op basis van deze sub-grondslagen betreft, 
althans geen problemen die men buiten de haven niet ook aantreft.[22] De infra
structurele diensten doen dat daarentegen wel. 

Bij de creatie van de infrastructurele diensten, m.n. de ligplaatsen voor de zeesche
pen en de haventerreinen, doet zich namehjk veelal — zeker in rivierdelta's — het 
probleem van de zgn. 'gemeenschappelijke kosten' voor. Met de baggerspecie die vrij
komt bij het graven van de havenbekkens worden tegehjk de bedrijfsterreinen aange
legd. Welk deel van de kosten moet nu worden toegerekend aan de reders voor het 
gebruik van de ligplaatsen en welk deel aan de havenbedrijven voor het gebruik van 
de terreinen? 

Andere problemen zijn het bepalen van de economische levensduur van een nieuw 
gegraven havenbekken, dus de a fsch rij vin gst e rmij n van de investering; of de rentekos
ten van een op de toekomst aangelegd havenbekken aan de huidige dan wel aan de 
toekomstige gebruikers moeten worden toegerekend; of de kosten van elk havenbek
ken op zich aan de gebruikers moeten worden toegerekend, dan wel de totale kosten 
van alle havenbekkens te zamen aan allen die er gebruik van maken. Deze problemen 
maken een integrale kostentoerekening aan dë gebruikers bijzonder moeilijk, zo niet 
onmogelijk. 

Theoretisch zijn er op deze problemen geen antwoorden te geven die niet aan
vechtbaar zijn. Slechts door het nemen van arbitraire beslissingen is oplossing van de 
gestelde problemen mogehjk. Daarbij rijst dan wel de vraag wat, na een aantal elkaar 
opvolgende arbitrages, een uiteindelijk kostenbedrag nog representeert. Met betrek
king tot de ligplaatsaccommodatie komt daar dan nog het probleem bij op welke 
eenheid van het schip in oorzakelijk verband de kosten te betrekken en derhalve het 
tarief te baseren. Schepen worden zelden in serie gebouwd. Dit betekent dat de 
diepgang, de waterverplaatsing, het draagvermogen, de lengte, de breedte, de netto en 
de bruto inhoud, van schip tot schip in een andere verhouding tot elkaar staan. 

Ook het hanteren van de marginale kosten als basis voor de prijsvorming van infra
structurele diensten vormt nauwehjks een oplossing voor de geschetste problemen. 
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Op korte termijn zijn deze kosten nl. gelijk aan 0 (nul). Een schip dat een open lig
plaats in een havenbekken inneemt, veroorzaakt op dat moment geen infrastmcturele 
kosten.[23] En op lange termijn zijn de marginale kosten in feite gehjk aan de inte
grale kosten per havenproject, i.e. per havenbekken. Bij de toerekening aan de gebrui
kers ontstaan dan ten dele dezelfde problemen als bij de integrale kostentoerekening 
is uiteengezet. 

Van diverse zijden wordt nog wel eens gepleit voor het hanteren van de marginale 
maatschappelijke kosten als basis voor de prijsvorming van havendiensten.[24] Theo
retisch is dit een zeer fraaie propositie. Levert het baseren van een tarief op de margi
nale (bedrijfs)kosten reeds een maatschappelijk optimum op, nl. nutsmaximalisatie, 
het baseren van een tarief op de marginale maatschappelijke kosten leidt maatschap
pelijk gezien tot een optimum optimorum. Voor een overheid die als havenpolitiek 
het streven naar een sociaal-economische rentabiliteit voorstaat, is deze prijsvorming 
de enig juiste. Praktisch evenwel is een prijsvorming op deze basis nog moeilijker te 
operationaliseren dan een prijsvorming op basis van de 'gewone' marginale kosten.[25] 

De andere genoemde sub-grondslag voor de prijsvorming is de prijselasticiteit van de 
vraag naar een havendienst. Onder de in de vervoerseconomische literatuur welbe
kende leus 'charging what the traffic can bear' beoogt deze sub-grondslag de vragers 
een prijs in rekening te brengen al naar gelang hun prijselasticiteit. Dit wil zeggen dat 
een vrager met een lage prijselasticiteit een hogere prijs in rekening wordt gebracht 
voor een bepaalde dienst dan een vrager met een hoge prijselasticiteit. Indien de dien
sten volledig identiek zijn, komt deze sub-grondslag in feite dus neer op prijsdifferen
tiatie. 

Als zodanig behoeft deze sub-grondslag in de praktijk niet zoveel te verschillen van 
de eerder besproken politieke grondslag voor de prijsvorming. De hoogte van de prijs
elasticiteit van een vrager naar een havendienst van een bepaalde aanbieder wordt 
immers mede bepaald door hetgeen diens concurrenten hebben aan te bieden. Om als 
economische grondslag dienst te doen, zal, in het geval de overheid als havenpolitiek 
het streven naar een bedrijfseconomische rentabiliteit voorstaat, derhalve als rand
voorwaarde de eis moeten worden gesteld dat het niveau van de prijzen zodanig is dat 
in een bepaalde periode de totale opbrengsten van de betreffende havendiensten min
stens gelijk zijn aan de totale kosten daarvan.[26] 

Het baseren van de prijsvorming op de prijselasticiteit van de vraag past ook in de 
optiek van de zgn. welvaartseconomie. Zo acht Hartog, onder aanhaling van Oort, 
prijsdifferentiatie een redelijk substituut om te komen tot nutsmaximalisatie, wan
neer de prijs niet, dan wel moeilijk kan worden gebaseerd op (alleen) de marginale 
kosten, zoals bijv. in het geval van ondeelbare produktiemiddelen, i.e. ligplaatsen en 
haventerreinen. De prijsdifferentiatie maakt het mogehjk het consumer's surplus van 
de intra-marginale vragers te mobiliseren, waardoor de produktie ook de behoeften 
van de marginale vragers kan dekken. Maatschappelijk gezien wordt het totale nut 
daardoor dan wel niet gemaximaliseerd, maar toch wel vergroot. [27] 

Voor een overheid die als havenpolitiek het streven naar een sociaal-economische 
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rentabiliteit voorstaat, is dit laatste evenwel niet voldoende. Indirecte effecten komen 
bij een prijsvorming op deze basis niet tot uiting. De meest voor de hand liggende 
mogelijkheid zou zijn om de indirecte opbrengsten en de indirecte kosten — voor 
zover te bepalen — gesaldeerd toe te voegen aan, dan wel in mindering te brengen op 
de bedrijfseconomische kosten van de produktie. In het laatste geval kan de scheiding 
tussen een prijsvorming op basis van de prijselasticiteit van de vraag en de eerder 
besproken politieke grondslag uiteraard vliesdun worden. Publikatie van de bereke
ningen kan de scheiding evenwel in stand houden. 

Evenmin als de hiervoor besproken sub-grondslag is de toepassing in de praktijk 
van deze sub-grondslag zonder problemen. Deze problemen zijn evenwel minder theo
retisch geladen en daardoor makkelijker vatbaar voor een oplossing. Zo is het 
probleem op welke eenheid van het schip het tarief te baseren bij deze sub-grondslag 
redelijk op te lossen. Het draagvermogen (tdw.) is de maatstaf naar ladinggewicht, 
de netto inhoud (n.r.t.) is de maatstaf naar ladingvolume voor de potentiële 'earning 
capacity' van een schip. Wil men beide in één maatstaf vangen, dan is de bruto in
houd (b.r.t.) een aanvaardbare maatstaf. Wil men tevens rekening houden met de 
reële 'earning capacity' van een schip dat op een bepaalde reis de haven aandoet, dan 
kan als supplementaire maatstaf de hoeveelheid overgeslagen goederen worden gehan
teerd, in wicht en/of maat. 

Een ander probleem is het bepalen van de waarde van de prijselasticiteiten van de 
vraag naar de betreffende havendienst. De oplossing van dit probleem vindt men niet 
in leerboeken. Nodig is een fi jn ontwikkeld gevoel voor het marktgebeuren, dus 
marktintuïtie. Dit verkrijgt men niet zo maar. Het vereist een langdurig leerproces, 
met onvermijdelijk vallen en opstaan, gebaseerd op een gedegen kennis van de goede
renhandel en het goederenvervoer. Het benodigde commerciële 'Fingerspitzengefühl' 
is evenwel te verwerven, niet voor iedereen, maar toch wel voor enkelen. [28] 

Overzien wij de hierboven besproken grondslagen voor de prijsvorming van de door 
de overheid geproduceerde havendiensten, dan blijkt dat de laatste sub-grondslag 
theoretisch het minst fraai is, maar praktisch het beste toepasbaar. Daarbij is deze 
sub-grondslag niet alleen te operationaliseren bij het streven naar een bedrijfsecono
mische rentabihteit, maar ook bij het streven naar een sociaal-economische rentabili
teit, zij het voor de eerstgenoemde havenpolitiek beter dan voor de andere. Dit 
laatste is evenwel niet zozeer te wiiten aan de sub-grondslag als wel aan het feit dat 
de indirecte effecten moeilijk te kwantificeren zijn. Een havenpolitiek gericht op een 
sociaal-economische rentabiliteit zal altijd met dit euvel kampen. 

Als bezwaar tegen prijsdifferentiatie kan men nog wel eens vernemen dat dit een 
eufemistisch woord is voor 'prijsdiscriminatie'. Deze negatieve uitleg is wel begrijpe
li jk, maar onzes inziens niet terecht. Niet moet worden vergeten, dat de marginale 
vragers naar de betreffende havendienst ook een bijdrage aan de dekking van de 
kosten leveren — zij het geringer — en dat zonder hen de prijs voor de intra-marginale 
vragers nóg hoger zou zijn — of erger — de produktie niet eens mogehjk. Hetzelfde 
geldt voor de prijsvorming van havendiensten die gemeenschappelijk worden ge-
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creëerd, zoals ligplaatsen en haventerreinen. Bij de exploitatie treedt wellicht 'cross 
subsidization' op. Zonder dat zou de exploitatie, en daarmee de creatie, echter wel 
eens niet haalbaar kunnen zijn. 

5. Prijsconcurrentie in een concrete situatie 

Na ons tot dusver in abstracto met de overheidsproduktie van havendiensten te heb
ben beziggehouden, met slechts hier en daar een voorbeeld uit de praktijk, willen wij 
tot slot van deze bijdrage enige aandacht besteden aah de prijsconcurrentie van deze 
diensten in een concrete situatie. Wij hebben daarvoor uitgekozen de Le Havre — 
Hamburg range, waartoe wij eveneens de Britse havens rekenen. De reden voor deze 
keuze is dat de concurrentie tussen de havengebieden in deze range, en in het bijzon
der tussen de dominerende havens in deze havengebieden, ongemeen fel is.[29] Het 
feit dat de havengebieden over een aantal landen verspreid liggen, met elk een eigen 
havenpolitiek, is hiervoor een belangrijke verklaring. 

Wanneer wij wat de havenpolitiek betreft de eerder naar voren gebrachte extremen 
aanhouden, dan laat zich een scheidslijn trekken tussen enerzijds Frankrijk en België 
en anderzijds Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland. In de eerste groep landen, en 
in het bijzonder in Frankrijk, is de havenpolitiek primair gericht op het behalen van 
een sociaal-economische rentabiliteit, in de andere groep wordt een sociaal-economi
sche rentabihteit óók wel in het oog gehouden, maar dient de produktie van haven
diensten in principe kostendekkend te zijn en zo mogehjk winstgevend. Van deze 
politiek zijn met name Groot-Brittannië en Nederland exponenten. 

De naar voren gebrachte verbanden tussen het karakter van de havenpolitiek ener
zijds en de aard en de vorm van de overheidsproduktie anderzijds, zijn in deze twee 
groepen ook aanwezig. In Frankrijk worden de havens bestuurd vanuit Parijs. De zes 
grotere havens van Duinkerken, Le Havre, Rouen, Nantes-St. Nazaire, Bordeaux en 
Marseille hebben als 'port autonome' een grotere zelfstandigheid wat het beheer 
betreft dan de kleinere havens, maar staan desalniettemin onder toezicht van Parijs. 
In Nederland daarentegen heeft de Rijksoverheid met de grote havens geen directe 
bemoeienis. De havens van Rotterdam en Amsterdam staan onder gemeentehjk 
bestuur. 

Opvallend is ook, dat de variëteit in de vormen waarin de overheidsproduktie van 
havendiensten geschiedt in de eerstgenoemde groep landen zeer beperkt is, terwijl in 
de andere groep talloze vormen zijn waar te nemen. Frankrijk kent slechts de twee 
bovengenoemde vormen. België kent voornamehjk gemeentehjk bestuur, met als uit
zonderingen de havens van Brugge-Zeebrugge en de buitenhaven van Oostende. In 
Groot-Brittannië daarentegen treft men wel 5 vormen aan: nationalised ports, trust 
ports, municipally owned ports, statutory companies ports en private ports.[30] Ook 
in Nederland treft men vele vormen aan, zoals we reeds eerder zagen. Bemoeienis van 
een hogere overheidsgeleding leidt kennelijk tot uniformiteit, afwezigheid daarvan, of 
althans geringere bemoeienis, tot pluriformiteit wat betreft de vorm van de overheids
produktie van havendiensten. 
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De verbanden tussen het karakter van de havenpohtiek enerzijds en de aard en de 
vorm van de overheidsproduktie van havendiensten anderzijds reiken wellicht nog 
verder wanneer men bovendien denkt aan het staatsbestel van elk der landen ten tijde 
van het ontstaan van de betrokkenheid van de overheid bij de produktie van haven
diensten. Frankrijk en België zijn vanouds hinden met een centralistisch staatsbestel, 
Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland daarentegen vanouds landen niet een 
decentralistisch staatsbestel. Op basis hiervan zou men als nader te onderzoeken 
hypothese schema 3 naar voren kunnen brengen. 

Schema 3: Hypothetisch verband tussen staatsbestel, havenpolitiek en overheidsproduktie van 
havendiensten. 

historisch 
staatsbestel 

voorgestane 
havenpolitiek 

aard en vorm 
overheidsproduktie 

In Frankrijk tracht de overheid de op een sociaal-economische rentabiliteit gerichte 
havenpolitiek te verwezenlijken door de prijsvorming van de havendiensten te baseren 
op poiitieke criteria. Een beiangnjic iacet daarbij is het verrichten van grote investe
ringen a fonds perdu. Zo betaalt de centrale overheid in Parijs 80% van de basisinfra
structuur, zoals sluizen, en 60% van de andere infrastructuur, zoals kaden. Daarnaast 
betaalt de centrale overheid gedeeltelijk de onderhoudskosten van deze infrastructuur 
en verstrekt zij eveneens exploitatiesubsidies. In Nederland daarentegen moeten de 
gemeenten Rotterdam en Amsterdam voor l/3de bijdragen in de basisinfrastructuur, 
komen de kosten van de andere basisinfrastructuur geheel voor hun rekening en ont
vangen zij geen exploitatiesubsidies. [31] 

Het streven naar een kostendekkende exploitatie, zoals in Nederland, wordt ook 
voorgestaan door het Europese Parlement. In een thans alweer 10 jaar geleden aan-
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vaard rapport van een werkgroep onder voorzitterschap van de Duitser Seefeld, wordt 
o.m. gesteld dat investeringen a fonds perdu en het verstrekken van exploitatiesubsi
dies moeten worden gestaakt. De zeehavenconcurrentie moet plaatsvinden op basis 
van kosten die de natuurlijke voor- en nadelen weerspiegelen. Op deze algemene regel 
zijn slechts twee uitzonderingen toegelaten. De eerste is dat kleine zeehavens in ont
wikkelingsgebieden door de overheid financieel kunnen worden gesteund, men denke 
hierbij aan Delfzijl, Vlissingen en Terneuzen. De tweede uitzondering is dat voor zée'r 
grote investeringen coördinatie nodig is om onvruchtbare concurrentie in de Gemeen
schap te voorkomen.[32] 

Dat een dergelijke Gemeenschappelijke zeehavenpolitiek ooit gerealiseerd zal 
worden, is niet erg waarschijnlijk. De thans verstreken 10 jaar geven althans niet veel 
hoop. De redenen daarvoor zijn dat de Raad van Ministers in de Gemeenschap de 
aanbevelingen van het Europese Parlement niet heeft aanvaard, dat de instrumenten 
om een dergehjke zeehavenpohtiek te reahseren juridisch nogal zwak zijn, en dat een 
met een dergehjke zeehavenpohtiek nauw verbonden vervoerpohtiek tot dusver 
nauwelijks van de grond is gekomen, ofschoon de instrumenten daartoe wèl aanwezig 
waren en zijn.[33] 

De reden dat een Gemeenschappelijke vervoerpohtiek nauwehjks van de grond is 
gekomen, en hier ontstaat een vicieuze cirkel, is dat deze de zeehavenpolitiek van 
bepaalde lidstaten kan doorkruisen en daarmee de bestaande concurrentieverhou
dingen 'verstoren'. Een Gemeenschappelijke vervoerpohtiek gericht op dekking van 
de kosten van het vervoer, zou de steun tenietdoen die sommige overheden aan 
bepaalde achterlandverbindingen verlenen. Duitsland is hiervan een voorbeeld. 
Reeds sedert 1848 kennen de Duitse spoorwegen door de overheid geschraagde zgn. 
'Seehafenausnahmetarife'. Deze beogen ten koste van de Benelux-havens goederen uit 
het stroomgebied van de Rijn, Main en Neckar via de Duitse Noordzeehavens te 
leiden. [34] 

Uiteraard is het met name voor Nederland makkelijk adhesie te betuigen aan een 
Gemeenschappelijke vervoer- en havenpolitiek die concurrentie op basis van kosten
dekking voorstaat. De verkeersgeografische ligging van het land is uitmuntend. Het is 
gelegen aan een kruispunt van belangrijke waterwegen als de Theems, de Humber, het 
Skagerrak, het Noord-Óostzee Kanaal (Kieler Kanaal), de Eems, de Rijn, de Maas, de 
Schelde en Het Kanaal (Nauw van Calais). Daarbij geven de Rijn, de Maas en de 
Schelde uitstekende continentale achterlandverbindingen, terwijl ook de autoweg-, 
spoorweg- en pijpleidingverbindingen goed zijn ontwikkeld. Ten dele geldt dit ook 
voor België. 

Frankrijk en Duitsland willen ter verdediging van hun financiële betrokkenheid bij 
de produktie van resp. havendiensten en vervoerdiensten, nog wel eens wijzen op hun 
minder gunstige verkeersgeografische ligging. Hun steun zou er wehswaar op gericht 
zijn om te komen tot absoluut lagere tarieven, maar niet tot relatief lagere tarieven 
dan die in de Benelux. De steun zou slechts dienen om hun havens in de concurrentie 
dezelfde (gunstige) uitgangspositie te verschaffen als de Benelux-havens. In dit licht 
zien zij hun steun niet zozeer als concurrentieverstorend, maar als concurrentiebevor-
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derend. 
Op zich klinkt dit argument plausibel. Evenwel moet niet worden vergeten, dat 

het Verdrag van Rome beoogt dat de arbeidsverdeling zich niet tot elk land afzonder
lijk beperkt, maar zich over de gehele Europese Gemeenschap uitstrekt. Beoogd 
wordt dat elke hd-staat zich specialiseert in de produktie van die goederen en dien
sten waarvoor het een comparatief voordeel geniet. Door onderlinge uitwisseling van 
goederen en diensten kan deze arbeidsverdehng leiden tot een toeneming van de wel
vaart in de Gemeenschap als geheel. In dit licht moet worden vastgesteld dat Frank
rijk een comparatief voordeel heeft bij de produktie van bepaalde wijnen, Duitsland 
bij de produktie van bepaalde machinerieën, Nederland — en ten dele ook België — 
bij de produktie van bepaalde havendiensten. 

Ofschoon het laatste uit economisch oogpunt waar moge zijn, daarmee is het politiek 
gezien nog niet gerealiseerd. Kleine landen kampen hierbij met het probleem dat hun 
comparatieve voordelen, in tegenstelling tot die van de grote landen, absoluut gezien 
maar weinig gewicht in de Europese schaal leggen. In Frankrijk, Duitsland en ook in 
Groot-Brittannië bestaat er nauwelijks enig begrip voor om aan de produktie van 
havendiensten apart aandacht te schenken.[35] Samenwerking tussen kleine landen 
met overeenkomstige comparatieve voordelen kan het gewicht daarvan in de Europe
se schaal doen toenemen. In dit opzicht is de samenspraak over zeehavenaangelegen
heden tussen België en Nederland waard om te worden voortgezet en uitgebreid. 
[36] [37] 
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Noten 

[1] Tot op zekere hoogte kan men in deze bijdrage voor 'zeehaven' ook 'luchthaven' lezen. 
Voor overeenkomsten en verschillen tussen beide zie men J.M. Verhoeff, Haveneconomie: 
een vak apart, in: Intermediair, 1975/9, 11 en - met name — 13. 

[2] J.M. Verhoeff, Zeehavenconcurrentie: Een analyse van de aard dezer concurrentie, in: Tijd
schrift voor Vervoerswetenschap, 1977/4, blz. 297-310. In een aangepaste versie is dit 
artikel ook in het Engels verschenen als Seaport competition: An analysis of its nature, in: 
International Journal of Transport Economics, 1911/4, blz. 271-284. 
Een verbeterde en meer uitgebreide versie is recent verschenen als Seaport competition: 
Some economie and political aspects, in: Maritime Policy and Management, 1981/1, blz. 
49-60 . 
De onderhavige bijdrage sluit op deze trits aan als een nadere uitwerking van het laatste 
deel van de zojuist genoemde uitgebreide versie. 

[3] Voor een beschouwing over de marktvorm zie [2] en o.m. ook Ronald P. Wilder en David 
R. Pender, Economie bahaviour of public ports in the United States, in: Journal of Trans
port Economics and Policy, 1979/1,blz. 169-181. 

[4] De term 'havendienst' wordt in deze bijdrage in de ruime betekenis van het woord ge
bruikt. E r wordt onder verstaan een faciliteit en/of activiteit die de gebruikers van een 
haven ten dienste wordt gesteld. Zie verder par. 2 van de bijdrage. 

[5] Zie voor buitenlandse voorbeelden Ch. Verlaque, Géographie des Transports Maritimes, 
Doin Editeurs, Paris 1975, blz. 125-126. 

[6] UNCTAD, Port Pricing, U.N. Publication, New York 1975, blz. 12-17. 
[7] De A.A.P.A. telt naast 78 Amerikaanse leden ook nog een aantal Canadese en Latijns-Ame

rikaanse leden. Zie voor nadere gegevens American Association of Port Authorities, Hand
book 1981, Washington 1981. 
Wilder en Pender vermelden dat van de 30 belangrijkste havens in de United States in 28 
havens een overheid bij het havengebeuren is betrokken (1974).[3]. 
Zie ook M.L. Fair, Port Administration in the United States, Cornell Maritime Press, Cam
bridge 1954. 

[8] Vgl. J.M. Thomsen, Modern Transport Economics, Penguin, Harmondsworth 1974, blz. 37 
e.v. 

[9] Zie voor een overzicht van de (geografische) theorievorming over het achterland van een 
zeehaven, waaraan verbonden o.m. de namen van Sargant, Bird, Taaffe, Morrill, Gould en 
Rimmer, [5] blz. 143-149. 

[10] Vgl. J.M. Verhoeff, Vervoerpolitiek: Grensgebied tussen politieke wenselijkheid en econo
mische werkelijkheid, in: Economisch-Statistische Berichten, 1977 no. 3111 en 3112, blz. 
647-650 en 673-676. In dit tweedeüge artikel gaan wij in op de discussie rond het zgn. 
leerstuk van de bijzondere aspecten van het vervoer, dat de overheidsbemoeienis met het 
vervoer fundamenteel poogt te verklaren. 

[11] Zie voor een uiteenzetting van de verschillende vervoerspolitieke filosofieën in de Europese 
Gemeenschap o.m. A. Fischer, L'organisatie des transports dans le cadre de l'Europe des 
Six, A.W. Sijthoff, Leyde 1968, als ook H. C . Kuiler, Inleiding tot de Vervoers- en Haven
economie, Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam 1973, hfd. 5. 

[12] Zie voor een nadere bespreking van deze diensten J.M. Verhoeff, Transformatie van Tus
senpersonen in het Transport; Veranderende functies en posities van een aantal tussenper
sonen en andere dienstverlenende bedrijven in het vervoer en de haven, Stenfert Kroese, 
Leiden 1980. 

[13] UNCTAD verwijst o.m. naar J . Grosdidier de Matons, Le régime administratif et financier 
des ports maritimes, Librairie general de droit et de jurisprudence, Paris 1969, blz. 322; 
J .G. Baudelaire, Administration et exploitation portuaires, Eyrolles, Paris 1969, blz. 21; 
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E.E, Polleek., Port charges and depreciation policy as a msa^s of promoting efficient sMp-
ping operations, paper submitted to the International symposium on development of ports 
and increased world trade, Bergen 1970, [6] blz. 12. 
Een andere tweedeling t re f t men aan b i j Walters. Deze stelt: 'Port services are divided con
veniently into two kinds — first there are services rendered t o the vessel, such as provision 
of navigation aids, a dredged channel, tugs and berths. Secondly there are services which 
are provided fo r the cargo such as wharf space, transit sheds, handling, and transshipment 
services.' A . A . Walters, Marginal cost pricing in ports, i n : The Logistics and Transportation 
Review, 1976/3, blz. 100. 

[14] Deze mengvormen z i jn zo ta l r i jk , dat w i j volstaan met een globale bespreking. 
Voor voorbeelden op wereldschaal moge met name worden verwezen naar R.O. Goss, A 
comparitive study of seaport management and administration, Government Economie Ser
vice, London 1979; o f - beknopt - Richard Goss, The economie efficiency o f seaports, 
i n : Inger R y d é n en Christopher von Shirach-Szmigiel (eds.), Shipping and ships for the 
1990's, E .F . I . , Stockholm 1980. Voor voorbeelden binnen de Europese Gemeenschap 
moge worden verwezen naar Rapport over het onderzoek naar de feitelijke situatie in de 
voornaamste zeehavens van de Gemeenschap, opgesteld door de Werkgroep 'Zeehavens' 
(Cie-Ventrella), Commissie van de Europese Gemeenschappen, Brussel 1977. 

[15] Voor een nadere bespreking van de 'kosten' van een dienst zie men pat. 4 van deze b i j 
drage. 

[16] Uit de studie van Goss b l i j k t dat dit geen Wet van Meden en Perzen is. Zie z i jn bespreking 
van de situaties in de havens van Kopenhagen, Gothenburg en Sydney.[14] 

[17] Zie voor details over de situatie in de Nederlandse havens het rapport van het Insti tuut 
voor Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam, De werking van het zeehavenbe
stuur i n Nederland, opgenomen i n het rapport van de Commissie Zeehavenoverleg, Advies 
inzake bestuur en beheer der zeehavengebieden, 's-Gravenhage 1974, Bijlage 1. 
Zie voor meer gegevens over de grotere havens i n de Benelux het Overzicht van de betrek
kingen tussen Rijk, provincie en gemeente enerzijds en de zeehavenbesturen anderzijds, 
Benelux Economische Unie, Brussel 1972. 
Zie voor voorbeelden binnen de Europese Gemeenschap het rapport van de Cie-Ventrella 
[14] en i n Europa als geheel H. Sanmatm, Handbuch der Europaischen Seehafen, Verlag 
Weltarchiv, Hamburg div. j r n . (10 dln). 
Zie voor voorbeelden op wereldschaal de studie van Goss [ 14 ] . 

[18] Zie voor een uitgebreide beschouwing hierover het rapport van het Insti tuut voor Bestuurs
kunde van de Universiteit van Amsterdam.[17] 
Met betrekking to t luchthavens zie men D . Riemens, Luchthavenexploitatie, Born, Assen 
1967, h f d . 3. 

[19] Wilder en Pender geven hier voor de U.S.A. voorbeelden van. Ui t een onderzoek over de 
periode 1966-1972 en betrekking hebbend op 20 havens bleek, dat '( . . .) internal cash 
f l o w and independent port debt issues accounted for only 4 1 % o f the capital funding 
acquired by ports m the survey during the study period, and tha i over nai l ine capiiaï. tun-
ding came f r o m subsidies o f various sorts'. Wat di t laatste betreft noemen z i j : 
- capital subsidies, which may take the f o r m of capital grants, general obligation bonds, 

and municipal or state bonds which receive a federal subsidy through reduced interest 
rates resulting f r o m tax-exempt status; 

- implici t subsidies: exemples are exemption f o r m state and local taxation, long-term 
leases o f public land, and subsidised public services.! 3] blz. 175-176 . 

[20] Vg l . J .M. Verhoeff , De spoorwegtarieven ( I ) : De grondslag der tarieven, en De spoorwegta
rieven ( I I ) : De keuze van de grondslag, i n : Economisch-Statistische Berichten, 1973, no. 
2930 en 2931 , blz. 1072-1076 en 1097-1102 . 
Evenals i n di t tweedelig artikel zal i n deze paragraaf de prijsvorming van havendiensten 
vanuit de theorie pragmatisch worden benaderd. 
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Voor een strikt theoretisch-abstracte beschouwing van de prijsvorming van havendiensten 
zie men H. Hölterling, Die Tarife für Seehafenleistungen, Duncker & Humblot, Berlin 
1966. 
T h e argument would be more convincing if such calculations were actually and regularly 
made, but to my mind they would be unconvincing anyway', aldus Goss in de E.F.I . -pu-
blikatie.[14] 
Voor een beschouwing over de prijsvorming van deze diensten zie men o.m. S. Gilman, 
Pricing policy and operational controls in container terminals, in: Maritime Policy and 
Management, 1978/2, blz. 89-96 en B.J . Thomas, Port charging practices, in: Maritime 
Policy and Management, 1978/3, blz. 117-132. 
Wij spreken hier dus over de normale situatie dat de kade op het schip wacht. Wanneer het 
schip op de kade moet wachten, dus wanneer er sprake is van congestie, zijn de marginale 
kosten groter dan 0 (nul). 
Een voorstander van prijsvorming op basis van marginale kosten is Walters. Deel van deze 
prijsvorming is een soort Vastrecht', terwijl 'There are good general arguments for raising 
the price of port services to conference vessels and loading as much as possible of the so-
called 'unallocated' costs of the port onto the conference operators.'[13] Zijn oplossing 
lijkt op een nogal specifieke (Canadese) situatie te zijn geënt. 
Zie o jn . L . H . Klaassen (rapp.), Investeringen in zeehavens; Enige notities over het sociaal-
economisch effect, in: Economisch-Statistische Berichten, 1970, no. 2737, blz. 272—274; 
Ian G. Heggie, Charging for port facilities, in: Journal of Transport Economics and Policy, 
1974/1, blz. 3 - 2 4 ; K . J . Button, The economics of port pricing, in: Maritime Policy and 
Management, 1979/3 blz. 201-207;R.O. Goss, [14] . 
De pleitbezorgers zijn zich hiervan ook bewust. Zo stelt Button: 'In summary, marginal 
social opportunity cost-pricing, despite its obvious theoretical appeal, is unlikely to be 
simple to operate in practice. Perhaps the moste serious practical problem is that of devel
oping adequate channels of communication so that ships may have the best available infor
mation about relative port charges before proceeding to seek a berth.'[24] blz. 206. 
E n per dienst minstens de directe kosten moeten dekken. Al naar gelang de situatie 
kunnen deze directe kosten de marginale, de variabele, de specifieke, de 'escapable' kosten 
betreffen. Vgl. J.M. Verhoeff, Prijsvorming in de lijnvaart, in: J.M. van Berkum (red.), De 
Cargadoor, Stichting Vervoer- en Havenopleidingen, Rotterdam 1980, deel II hfd. 19 en 
20. 
F . Hartog, Toegepaste welvaartseconomie, Stenfert Kroese, Leiden 1973, 2de druk, m . 
hfd. V I I : Niet-marginale beslissingen. 
C . J . Oort, Het marginalisme als basis voor de prijsvorming in het vervoerswezen, Stichting 
Vervoerswetenschappelijk Centrum, Rotterdam 1960. 
De facto komen ook Heggie en Goss op deze sub-grondslag voor de prijsvorming uit.[24] 
[14] 
Zie voor een eerste aanzet de studie van UNCTAD [6] m ü . blz. 36—38: The flow of port 
users' benefits. 
Zie voor een verloop van de concurrentie, gemeten in omvang van de haventrafieken, J . 
Riezenkamp,Havennota, Gemeentedrukkerij, Rotterdam z.j., blz. 13—27. 
Zie voor concurrentie in andere havenranges o.m. Wilder en Pender [3] voor het zuid-oos
ten van de U.S.A.; L . E . Cellineri, Seaport Dynamics, Lexington Books, Lexington 1976, 
voor een historische beschouwing van de concurrentiepositie van Boston in de Boston-Nor
folk range; R.A. Ffrench, Competition among selected eastern Canadian ports for foreign 
cargoes, in: Maritime Policy and Management, 1979/1, blz. 5—13. 
Zie naast [17] ook George Adams, Organisation of the British Port Transport Industry, 
National Ports Council, London 1973, mm. hfd. 4 en 25. 
Zie voor meer gegevens het rapport van de Cie-Ventrella [14] Voor een schematisch over
zicht van de belangrijkste gegevens zie men de Havennota [29] blz. 31-35 , of R .Th . Sper-
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ling, Enkele gezichtspunten m.b.t. haventariefbeleid in de E G , in: Tijdschrift voor Ver
voerswetenschap, 1980/3 blz. 235—244. 

[32] Commissie voor het Vervoer van het Europees Parlement (Cie-Seefeld), Verslag nopens het 
zeehavenbeleid in het kader van de Europese Gemeenschap, document 10/72,1972. 

[33] Zie nader J.M. Verhoeff, Haveneconomie: Een vak apart/2, in: Intermediair, 1975/11. 
[34] J .H. Putting, 125 jaar Duitse Zeehavenpolitiek, Vrachtmail B V , Amsterdam 1973. 
[35] Zie o.m. P. Debayles, L a politique portuaire francaise et les problèmes d'une eventuelle 

politique d'economie portuaire européenne; Lothar Jolmes, Harmonisierung der Hafenkos-
ten?; Eric E . Pollock, Port tariff policy in Europe: A British view; alle in: Tijdschrift voor 
Vervoerswetenschap, 1980/3, resp. blz. 205-208, blz. 245-252 en blz. 199-204. 

[36] Zie voor een beschouwing van deze samenspraak F . Suykens, Some reflections about Bene
lux port poücy , in: Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 1980/3, blz. 209—231; en N.M. 
Smit-Kroes, De toekomst van de Beneluxlanden op vervoergebied in de E G , in: Het Bene-
lux-vervoerbeleid in de toekomst, Benelux Economische Unie, Brussel 1978 (Monografie 
no. 1). 
Als zodanig is het jammer dat bij de laatste bijeenkomst in Brussel van de vertegenwoordi
gers van de grote zeehavens in de Gemeenschap, alleen de Nederlandse, Deense en Italiaan
se delegaties van mening waren dat verdere activiteiten om concurrentieverstoringen tegen 
te gaan in Europees verband wensehjk zijn. 

[37] Na het totstandkomen van deze bijdrage verscheen het Structuurschema Zeehavens, Staats
uitgeverij, 's-Gravenhage 1980, Deel a: beleidsvoornemen. Als aanvulling lichten wij 
daaruit de volgende met het oog op de zeehavenconcurrentie van belang zijnde passages 
(blz. 93): 
'Nederland is voorstander van de ontwikkeling van een EG-zeehavenbeleid dat is gebaseerd 
op de uitgangspunten van het rapport-Seefeld te weten: vrije mededinging, non-discrimina
tie en kostendekking. De totstandkoming van een dergelijk beleid, voor de ontwikkeling 
waarvan de stapsgewijze benadering is gekozen, zal echter nog geruime tijd vergen.' (Zie 
ook blz. 191) 
'De ontwikkeling van een Benelux-zeehavenbeleid zal model kunnen staan voor de ontwik
keling van een EG-zeehavenbeleid. Bovendien zal in Benelux-verband op het gebied van de 
zeehavens meer invloed op de gang van zaken in EG-kader kunnen worden aangewend dan 
per land afzonderlijk. Om deze redenen dient de verdere ontwikkeling van een Benelux-
zeehavenbeleid met kracht te worden bevorderd.' 
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D E P R O B L E M A T I E K V A N D E V E R G E L I J K I N G V A N 
H A V E N R E C H T E N 

door 
Prof. dr. W. Winkelmans 

Het probleem van de vergehjking van havenrechten [1 ] is tegelijk oud en nieuw. Oud, 
omdat uiteraard ieder havenbestuur zijn prijsniveau wil vergehjken met zijn onmid
dellijke concurrenten, nieuw omdat wat betreft de methode en de achtergrond er 
heel wat aan het wijzigen is. Na een korte inleiding (par. 1) zal in deze bijdrage een 
nieuwe vergelijkingsmethode worden besproken aan de hand van een toepassing op 
een 4-tal Benelux-zeehavens (par. 2). Vervolgens zal een presentatie van de eerste 
resultaten van deze toepassing plaatsvinden (par. 3), waarna enkele slotbeschouwin
gen de bijdrage afronden (par. 4). 

1. Inleiding 

Volgens o.m. de American Association of Port Authorities zal een goede vergelijking 
tussen havenrechten de prijsstabiliteit in de hand werken, en tegelijk het begrip ver
groten voor eventuele aanpassingsnoden. [2] Een en ander is te zien in de context van 
het wereldwijde probleem der kostendekking van vervoersprestaties. Een vrij funda
mentele kwestie in verband met de zeehavens, omdat aldaar de havenrechten meestal 
de belangrijkste bron van inkomsten vertegenwoordigen, die — althans theoretisch — 
de basisinvesteringen zoals maritieme toegangswegen, sluizen, dokken en kademuren 
zouden moeten 'vergoeden'. 

In de praktijk is echter niets minder waar. De continentale Europese havens 
worden zwaar gesubsidieerd, dilcwijls zelfs voor het volle pond. Op deze plaats 
houden we het bij deze vaststelling, de argumentatie pro en contra is een ander 
hoofdstuk uit de economische praktijk. Wat thans aan de orde staat is de overweging 
dat het hoe dan ook nuttig is de huidige prijsniveaus van havens te kunnen vergehjken 
en dat zulks in het kader van mogehjke fundamentele wijzigingen terzake van nog 
groter belang zal zijn. 

In dit kader is de gevoerde methode van groot belang. Het uitgangspunt is daarbij 
aanvankelijk zeer eenvoudig: havenrechten zouden rekening moeten houden met de 
voornaamste eigenschappen van de ligplaatsen, die echter voor het grootste gedeelte 
te vinden zijn in de scheepskarakteristieken, zoals diepgang, lengte en inhoud, zaken 
die nogal sterk variëren in functie van het soort schip. De structuur van het verkeer 
en vervoer hebben derhalve in belangrijke mate invloed op de structuur van het tarief 
van een haven.[3] Het is evenwel opmerkelijk dat de aard der goederen praktisch 
nooit een rol speelt in het kader van de havenrechten, echter wel ten opzichte van de 
overslagtarieven. 

Het is nochtans niet zozeer de tariefstructuur dan wel de verschillende tarief-
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niveaus die belangrijk zijn om te worden vergeleken. Wat dat betreft heeft men zich 
vooralsnog geoaseercl op een beperkt aantel arbitrair gekozen type schepen, clie men 
op artificiële wijze laat aanlopen in de te vergehjken havens. Dit is gebeurd zowel in 
EG-, als in Benelux-verband. Uit vergelijkingen op grond van scheepsafrekeningen 
blijkt alleszins dat grote verschillen in niveau bestaan: 
— voor een erstschip van 23.000 b.r.t. betaalde men anno 1976 tussen de 90 Bfr/ 

b.r.t. (Newport) en de 8,5 Bfr/b.r.t. (Genua); 
— voor een conventioneel stukgoedschip van 8.000 b.r.t. tussen de 100 Bfr/b.r.t. 

(Bremen) en de 13 Bfr/b.r.t. (Genua). 

Uit vergehjkende overzichten opgesteld door de overleggroep 'Tarieven Nederlandse 
Zeehavens' blijkt dat de kosten voor het schip binnen 5 grote Nederlandse zeehavens, 
t.w. Vlissingen, Terneuzen, Rotterdam, Amsterdam en Delfzijl, daarentegen weinig 
uiteenlopen. De kleinere havens bhjken wat 'goedkoper' te zijn. [4] 

Hoewel deze conclusies volledig in de lijn hggen van ons eigen onderzoek, is het 
ongeluk van deze methode dat de havenautoriteiten zich steeds kunnen distantiëren 
van de bekomen resultaten, door te stellen dat de arbitrair gekozen schepen geens
zins representatief zijn voor hun eigen zeehaven. 

Ook is het juist dat men op deze manier niet kan komen tot een relevant en bon
dig 'prijsniveau' van iedere haven in functie van haar belangrijkste gebruikers, t.w. de 
reders met hun verschillende scheepstypen. 

Voor al deze redenen is het gewenst een methode te gebruiken die toelaat op basis 
van wetenschappehjk verantwoorde 'monsters' van schepen de havenrechten te bere
kenen en te vergehjken. 

2. Een nieuwe vergelijkingsmethode 

Aangenomen dat havenrechten dienen te worden gebaseerd op zeeschepen, komt het 
er thans op aan d.m.v. een clusteranalyse 'vertegenwoordigers' van zeeschepen te 
vinden per scheepstype en per te vergehjken zeehaven. [5] Achtereenvolgens zullen 
wij daarbij aandacht schenken aan een tweetal problemen die voorafgaandelijk dienen 
te worden opgelost (2.1.), vervolgens aan het probleem welke scheepstypen in het 
onderzoek op te nemen (2.2.) en dan aan de uitvoering van de eigenlijke clusterana
lyse (2.3.). 

2,1. Voorafgaande problemen 

Twee problemen dienen voorafgaandelijk te worden opgelost: 
— de representativiteit van de scheep-'monsters' waarop de clusteranalyse wordt toe

gepast; en 
— de meetbaarheid van de belangrijkste haventarificatieparameters. 
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Wat het eerste probleem betreft kan men gée'n beroep doen op de samenstelling van 
de wereldvloot zoals deze jaarlijks wordt gepubliceerd door Lloyd's Register of 
Shipping, omdat 
— men vertekende resultaten zal verkrijgen door het feit dat men hier slechts op ba

sis van één parameter hetzij diepgang, hetzij lengte, hetzij inhoud, steekproeven 
kan samenstellen, zodat geen rekening wordt gehouden met andere tarificatiepa-
rameters, zoals aanloopfrequentie, herkomst/bestemming, etc; 

— de structuur van de zeeschepen die één bepaalde zeehaven aanlopen sterk kan ver
schillen van de wereldscheepsstructuur, afhankehjk van lokale specifieke eigen
schappen en /of omstandigheden waarop precies het haventarief is gericht. 

Bijgevolg is het duidehjk dat men moet uitgaan van de schepen die effectief de 
beschouwde havens aanlopen. Dit laatste is sedert 1977 gedeeltehjk, en vanaf 1979 
volledig, mogehjk dank zij de gecomputeriseerde data-bank van de Lloyd's of London 
Press. Met behulp van hun 'vessel movement tapes' is het mogehjk praktisch voor 
iedere haven een gedetailleerde en automatisch verwerkbare inventaris te verkrijgen 
van de per kalenderjaar in- en uitgevaren schepen. Daarenboven krijgt men, even
eens automatisch, een ganse reeks informatie die relevant is ten aanzien van het tarifi-
catieprobleem, zoals havenomloopsnelheid, aanloopfrequentie, ton deadweight (tdw, 
maatstaf voor draagvermogen), bruto register tonnage (b.r.t., inhoudsmaatstaf) en 
oorsprong/bestemming van ieder zeeschip. 

Het tweede voorafgaande probleem vindt in het bovenstaande reeds gedeeltehjk een 
oplossing. Twee tarificatieparameters kunnen desgevallend bijkomend worden 
geschat: 
— de n.r.t. — in voege in Franse havens en in Southampton — met behulp van de re

gressieresultaten van Wilson en Hunter [ 6 ] , waardoor op een aanvaardbare wijze 
één b j . t . kan worden omgezet in 0,573 a 0,64 n.r.t. afhankehjk van het scheeps-
type.[7] 

— de beladingsgraad of de ratio tonnen geladen en/of gelost per t.d.w. [ 8 ] , d.m.v. 
arbitrair gekozen verhoudingspercentages op grond van een empirische studie in 
de haven van Antwerpen.[9] 

Tenslotte moest er met het oog op tariefreductie nog voor een bijkomend probleem 
een oplossing worden gevonden, t.w. de verschillende interpretaties van het begrip 
'lijnvaart'. 

De voorwaarden onder dewelke een schip in aanmerking komt om te genieten van 
lijnvaartreducties verschillen nogal van haven tot haven, zelfs binnen één en hetzelfde 
land. In het onderzoek werd de knoop doorgehakt door te stellen dat in die havens 
waar het begrip 'hjnvaart' primeert, d.w.z. waar reducties afhankehjk zijn van het 
aantal aanlopen binnen de ' l i jn ' [10] , alleen die containerschepen en 'general cargo'-
schepen in aanmerking komen die minstens 6 maal de haven aanlopen. 

205 



2.2. Welke scheepstypen? 

Om reeds eerder uiteengezette redenen zal een Massificatie van zeeschepen in functie 
van de haventarifering vooral rekening dienen te houden met het effect dat het zee
schip heeft op de benutting van de bestaande havencapaciteit, te meer omdat deze 
laatste finaal het kostenniveau van de haven bepaalt. Vermits de schepen en de 
havens zich al langer hoe meer aanpassen aan de moderne technologie van vervoeren 
en overslaan, zijn de scheepsafmetingen als dusdanig eerder als afhankelijke dan als 
onafhankelijke variabelen te beschouwen. 

De 12 cargo-scheepstypes uit het Lloyd's Register of Shipping konden derhalve 
worden gehergroepeerd in 4 hoofdklassen, waarbij de aard van de lading maatgevend 
w a s [ l l ] : 
— liquid bulk carriers, bestaande uit tankers, gastankers, 00-, BO- en OBO-schepen; 
— dry bulk carriers, bestaande uit graan-, erts- en andere buikschepen; 
— unitized cargo vessels, bestaande uit container- en ro/ro-schepen; en 
— general cargo vessels, voor alle conventioneel stukgoedvervoer. 

2.3. Uitvoering clusteranalyse 

De eigenhjke clusteranalyse werd uitgevoerd hetzij op de effectief in 1978 binnenge
lopen schepen, indien minder dan 250, hetzij op 'random samples' van 250 schepen 
per categorie per haven, met als variabelen de tarificatieparameters b.r.t.[12], tdw 
[13], aanloopfrequentie en herkomsthaven van het schip. 

Als methode werd de 'complete linkage' gekozen om verscheidene redenen.[14] 
De resultaten hiervan werden onder de vorm van tabellen verwerkt. In appendix 1 
vindt men er één als voorbeeld voor de haven van Rotterdam.[15] 

Dergehjke tabellen zijn reeds op zichzelf waardevol voor commentaar. Het feit dat 
een verschillend aantal clusters werd verkregen geval per geval behoeft niets te bete
kenen, daarentegen speelt het aantal 'individuen' per cluster — ofwel reële schepen — 
wel een grote rol, vermits zij werden gebruikt om de gemiddelde waarde van de vier 
tarificatievariabelen te berekenen: 
— variabele 1 zijnde een referentievariabele in functie van de tarieftoepassing voor 

de nominale variabele van de havenherkomst van het schip. (In een Benelux-haven 
speelt echter deze chscriminatie naar herkomst of bestemming niet, zodat deze 
variabele steeds de minimale waarde aanneemt); 

— variabele 2, zijnde de b.r.t.; 
— variabele 3, zijnde de tdw. en 
— variabele 4, zijnde de aanloopfrequentie. 

Uit de daarop volgende kolommen blijkt, dat de spreiding rond de gemiddelden vrij 
goed meevalt, in die zin dat alleen af en toe en meestal dan nog voor kleinere sche
pen — zoals te verwachten valt — de gemiddelden van b.r.t. en tdw. zeer grote stan
daardafwijkingen vertonen, waardoor het gemiddelde zelf eigenlijk betekenisloos 
wordt. 

206 



Tabel 1: Scheepsstructuur in een 4-tal Benelux-havens op basis van de belangrijkste clusters van binnengevaren schepen in 1978 

Rotterdam Vlissingen Antwerpen Zeebrugge 

Tankschepen (N) 

( n j 
(n , ) 
( n 3 ) 

b.r.t.: f 
b.r.t.: f 
b.r.t.: f 

Bulkcarriers (N) 

id. 
id. 

(250) 

(74): 22256: 1,6 
(74): 4774: 3,4 
(39): 116768: 1,5 

(250) 

(139): 15762:1,4 
(70): 34401: 1,3 

(234) 

(100): 3231: 1,3 
(71): 16395: 1,2 

(89) 

(51): 13833: 1 
(21): 21074: 1 

(250) 

(92): 2591: 2,4 
(90): 15203: 2,5 

(250) 

(108): 18359: 1 
(47): 16034: 2,4 

(106) 

(49) 
(13) 
(13) 

6852: 1 
124988: 1 

3355: 2 

(24) 

(11): 20011: 1 
(6): 10071: 1,3 

Containerschepen^) 

id. 
id. 

General cargo-s. (N) 

id. 
id. 
id. 

(250) 

(115): 
(47): 

(95) 
(48) 
(36) 

2633: 6,2 
13759: 6,4 

(250) 

969: 2,4 
9637: 2,4 
4233: 1,4 

(44) 

(12) 
(11) 

(9) 

26649: 1,7 
1805: 1,9 
7858: 1,1 

(250) 

(150): 1252:1,1 
(79): 7831:1,1 

(175) 

(109): 3963: 3,1 
(25): 29952: 6,9 

(250) 

(105): 1689: 1,6 
(62): 10031: 1,9 

(63) 

(19) 
(12) 
(10) 

26731: 2 
25337: 4,7 

2743: 2,1 

(250) 

(158): 913: 1,2 
(28): 10293: 1,2 

Legende: N 
n 

x 
b.r.t. 

= het aantal schepen waarop is geclusterd 3 
= het aantal schepen dat in één relevante cluster terechtkomt en waarvan 2 n 
= bruto register ton x=l 
= aanloopfrequentie (1978) 

Bron: [16] 

meer dan 60% van de populatie vertegenwoordigt. 



In tabel 1 worden de relatief belangrijkste clusters bijeengebracht, zodanig dat het 
verschil in scheepsstructuur tussen de havens duidehjk tot uiting komt: 
— inzake tankers bezitten Antwerpen en Rotterdam een hogere aanloopfrequentie; 

in Rotterdam en Zeebrugge komen in beperkte mate grotere tankers binnen; 
— inzake bulkcarriers zijn de verschillen eerder miniem te noemen zowel in tonnen-

maat als in frequentie; 
— inzake container- en 'general cargo'-schepen valt wederom de hogere frequentie in 

Rotterdam en Antwerpen op. 

Bhjkbaar is de aanloopfrequentie dus een kenmerkend verschil tussen deze havens, 
wellicht nog eerder dan de scheepsgrootte, althans gemiddeld gezien. Grosso modo 
mag men echter zeggen dat de Benelux-havens dezelfde soort schepen aantrekken. 

Tabel 2: Niveaus van havenrechten per scheepscategorie in US$ ct/b.r.t. 

Rotterdan Vlissingen Antwerpen Zeebrugge V(%) 

19781980* 1978 1980* 1978 1980* 1978 1980* 1978 1980* 

Tankschepen 
100% -belading 53 71 36 45 47 48 32 42 23 26 

50% -belading 43 57 30 37 47 43 26 34 28 24 

Bulkcarriers 
100% -belading 38 51 36 45 49 50 24 31 28 21 

25% -belading 32 34 25 31 49 46 19 24 42 27 

Con tainerschepen 
150% -belading 28 36 34 43 47 48 28 37 26 14 

75% -belading 28 36 31 39 47 45 22 29 33 18 

General cargo-s. 
150% -belading 36 49 36 45 49 52 38 50 16 6 

50% -belading 31 42 31 38 49 47 25 33 31 15 

X 36 47 32 40 48 47 27 35 
V(%) 24 27 12 12 2 6 22 23 

* De situatie anno 1980 is berekend op grond van de resp. tarieven in toepassing in 1980 en 
aangenomen dat de scheepsstructuur per haven dezelfde is als in 1978. 

Bron: [18] 
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3. De eerste resultaten van de toepassing 

Op b asis van al deze 'representatieve' schepen kunnen per scheepscategorie[17] en 
per haven onder toepassing van de vigerende tarieven havenrechten worden berekend, 
die bijv. uitgedrukt in US$ per b.r.t., finaal een vergelijkbaar prijsniveau per scheeps-
type en per haven opleveren. Zie als voorbeeld in appendix 1 onder 'Port Dues Level 
Index' de kolommen 5 t/m 12. 

In tabel 2 vindt men de vergelijkbare bedragen voor situaties inzake beladings
graad, die zo realistisch mogehjk zijn gehouden. Voor containers en stukgoed zijn 
retourvrachten zeer waarschijnhjk, zodat we daar opklimmen tot 150%, terwijl voor 
tankers en bulkcarriers gedeeltehjk ladingen meer dan eens voorkomen. 

De resultaten vervat in tabel 2 kunnen op verschillende manieren worden verge
leken: 
— kolomsgewijs, d.w.z. in functie van haven en ti jd, blijkt dat Antwerpen de 'duur

ste' haven is [19], doch tegelijk met de geringste variatie in functie van scheeps-
type en beladingsgraad. Zeebrugge is veruit de 'goedkoopste' [20], doch vertoont 
een 4 a 6x grotere variatie in havenrechten. Opgemerkt dient ook te worden dat 
Antwerpen ingevolge een wijziging in de tariefstructuur [21] er bhjkbaar in is 
geslaagd zijn prijsniveau beter op de buurhavens af te stemmen. 

— rij aan rij, d.w.z. in functie van scheepstype en beladingsgraad, kunnen de vol
gende interessante vaststellingen worden gemaakt: 
- De havenrechten voor tankers zijn het hoogst in Rotterdam, zeker in geval van 

100%-belading, wat in Rotterdam normaal is gezien de kostendoorrekening van 
de ohegeul voor diepstekende tankers. Meteen krijgt men ook een grof idee van 
de mogelijke invloed van kostentoerekening op het havenrechtniveau, hetgeen 
in Benelux-verband slechts een factor 1,7 t.o.v. de goedkoopste haven, Zee
brugge, schijnt te betekenen. 

— Voor bulkcarriers en alle overige scheepscategorieën is Antwerpen normaal de 
'duurste' haven en varieerde het prijsverschil t.o.v. de 'goedkoopste' in 1978 
tussen 2,6 (bulk) en 1,4 (stukgoed), terwijl in 1980 de verschillen drastisch ver
minderen, nl. tot resp. 1 $ en 1,2. In één situatie werd Rotterdam zelfs ietwat 
duurder, nl. voor bulk carriers met een beladingsgraad van 100%. 

Het geheel van deze resultaten overziend, kunnen enkele belangwekkende conclusies 
worden getrokken: 
1. De beladingsgraad speelt inderdaad een grote rol in de meeste Benelux-havens en 

plaatst Antwerpen, zolang daar weinig of geen rekening mee wordt gehouden, in 
een relatief duurdere hoek. 

2. Voor een zelfde graad van belading [22] speelt het scheepstype een grote rol in 
Rotterdam (tankers), een belangrijke rol in Zeebrugge (tankers en general cargo), 
een minieme rol in Antwerpen (bulkcarriers en general cargo) en totaal geen rol 
in Vlissingen. Op één punt voeren alle vier Benelux-havens bhjkbaar dezelfde poli
tiek nl. de laagst mogelijke havenrechten voor containerschepen, hetgeen laat 
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vermoeden dat men hier een bijzonder concurrentiegebied betreedt. 
3. Als men de variatie in havenrechten bekijkt per jaar, per categorie en beladings

graad dan dient er opgemerkt te worden dat de grootste variatie aanwezig is voor 
de tankers en bulkcarriers, zoals bhjkt uit tabel 3, terwijl de laagste alleszins voor 
containerschepen bestaat. De variatie binnen elke categorie tussen de havens laat 
eveneens een zeer grote spreiding zien voor tankschepen en bulkcarriers, zoals 
bhjkt uit tabel 2, rij aan rij, terwijl voor containers en vooral voor general cargo 
schepen dit heel wat minder is. Hieruit bhjkt nogmaals dat hier de concurrentie 
wel degehjk tot op het vlak van de havenrechtenniveaus wordt doorgevoerd. De 
grotere variatie in havenrechten voor de buiktrafieken wijst eerder op haven ge
bonden trafieken in functie van natuurlijke en/of geo-pohtieke voordelen. Er dient 
tenslotte nog te worden opgemerkt, dat de spreiding in havenrechtenniveaus in de 
Benelux vergeleken met havens uit de Duinkerken-Hamburg range (incl. de Engel
se havens) al bij al veel geringer is, vermits alsdan variaties tot een factor 7 konden 
worden vastgesteld. [24] 

Tabel 3: %-verschillen in prijsniveau tussen minimum en maximum beladingsgraad 

1978 1980 

Tank Bulk Container General Tank Bulk Container General 
schepen carriers schepen cargo-s schepen carriers schepen cargo-s 

Rotterdam 62 17 0 16 61 51 0 18 
Vlissingen 46 43 8 17 47 47 10 20 
Antwerpen 0 0 0 0 11 10 6 11 
Zeebrugge 42 29 24 50 42 26 27 50 

x 38 22 8 21 40 34 11 25 

Bron:[23] 

4. Slotbeschouwingen 

'Zowel technisch als economisch bevinden wij ons midden in een ontwikkelingspro
ces, waarvan het einde nog niet te zien is. In feite wordt men zich eerst nu bewust 
van de problemen welke de technische vervoersrevolutie heeft opgeworpen' (H.C. 
Kuiler). [25] 

Deze zin waarmede het boek van Kuiler anno 1973 werd besloten, heeft eigenhjk nog 
niets aan actuahteit ingeboet, wat natuurhjk niet belet dat er in het boek zaken staan 
die heden ten dage niet meer opgaan. 
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Als voorbeeld van een monopolietarief op basis van concentratie noemt Kuiler 
Rotterdam. 'De concentratietendens is er zo belangrijk, dat het zich kan permitteren 
de tarieven als enige te verhogen, hetgeen neerkomt op een betrekkelijke autonomie 
op tariefgebied'. Dit is beslist een achterhaalde situatie. Uit ons onderzoek blijkt zelfs 
dat de laatste jaren de verschillen in havenrechten tussen de Benelux-havens per spe
cifieke situatie bepaald verkleinen. Men vergehjke daartoe in tabel 2 de kolommen 10 
en 11. En wel zodanig dat in een ruimer verband de variatie bhjkt toe te nemen [26], 
behalve - zeer opvallend — voor containerschepen.[27] 

Dit laatste toont nogmaals dat havenrechtenniveau's door concurrentie mede wor
den bepaald. Zodoende belanden we terug op ons uitgangspunt van de kostendekking 
waarvan men in het vervoer zo ver is verwijderd. Eens men diverse havenrechten per
fect kan vergehjken, komt het erop aan een stap verder te zetten in de richting van 
oorzaak en gevolg. We bedoelen onder alle mogeüjke redenen die aan de basis van de 
verschillen in havenrechten kunnen hggen, de relatie tussen (kost)prijs — aanbod 
— en soort trafiek — vraag — de belangrijkste is, althans binnen een concurrentiële 
havenrange. 

Want, hoewel vele havenbeheerders geneigd zijn hun Franse collega te geloven, die 
zo kernachtig zegt: 'attirer du trafic par les tarifs publiques, c'est perdre de l'argent', 
is het slechts een geloof, dat de vraag naar havendiensten prijsinelastisch is. Gegeven 
een goede vergehjkbaarheid van havenrechten verdienen aanbod- en vraagelasticitei-
ten in het kader van de haveneconomie zonder meer verder te worden onderzocht. 
Een diepgaande kennis terzake zou het probleem van toekomstige aanpassingen van 
havenrechten — lees: verhogingen — in functie van een grotere mate van gewenste 
kostentoerekening, bijv. in EG-verband [28], kunnen verlichten, zeker wanneer 
mocht komen vast te staan dat havenrechtenniveaus weinig invloed hebben op de 
relatieve havenontwikkehngen en -posities. 
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Appendix 1: Voorbeeld van d 3 resultaten van een clusteranalyse (hieronder) en de toepassing daarvan op de berekening van een niveau van haven
rechten (hiernaast). 

C L U S T E R A N A L Y S I S No. 16 
Method: C O M P L E T E L I N K A G E C L U S T E R I N G 
Name: R O T T E R D A M - T A N K E R 
Criterion value: class : 3 lower bound: 1.4423576 upper bound: 2.1635364 
Number of clusters: 10 Number of objects to cluster: 250 

Cluster Number of Mean values Standard deviations Variation coefficients 

No objects Var . l Var.2 Var. 3 Var .4 Var . l Var.2 Var. 3 Var .4 Var . l Var.2 Var. 3 Var.4 

1 74 100 22256 37176 1.62 0 10440 19566 0.86 0 47 53 53 

2 74 100 4774 7741 3.38 0 5301 8583 2.19 0 111 111 65 

3 17 100 2003 3308 13.82 0 2784 4569 4.07 0 139 138 29 

4 39 100 116768 243501 1.54 0 11035 21590 0.68 0 9 9 44 

5 31 100 69428 133153 1.58 0 12328 25936 1.15 0 18 19 73 

6 2 100 1124 2085 31 0 672 1400 2.83 0 60 67 9 

7 2 100 15817 30520 42 0 21671 41592 1.41 0 137 136 3 

8 2 100 185744 381832 1 0 9808 35085 0 0 5 9 0 

9 8 100 154192 324864 2.13 0 6096 7899 1.46 0 4 2 69 

10 1 100 275276 550001 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bron:[29] 



PORT DUES L E V E L I N D E X No. 16 

Name: R O T T E R D A M - T A N K E R 
Number of representants: 10 Number of objects: 250 

No. G R T / N R T F R E Q . N E T DWT R E L A T I V E PORT DUES IN U.S. D O L L A R (for different loading degrees) 

IMPORTANCE 1978 1980 

100% 75% 50% 25% 100% 75% 50% 25% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 22256 6 37176 0.296 13724 12793 10396 7999 18324 17102 13955 10809 

2 4774 3 7741 0.296 1802 1802 1530 1185 2430 2430 2065 1564 

3 2003 14 3308 0.068 756 756 647 500 1019 1019 873 660 

4 116768 2 243501 0.156 72005 72005 60792 45091 96138 96138 81420 60812 

5 69428 2 133153 0.124 42813 42813 34646 26060 57162 57162 46443 35173 

6 1124 31 2085 0.008 424 424 383 291 572 572 435 387 

7 15817 42 30520 0.008 9754 9754 7917 5949 13023 13023 10612 8029 

8 185744 1 381832 0.008 114540 114540 95992 71372 152928 152928 128583 96268 

9 154192 2 324864 0.032 95083 95083 80704 59757 126950 126950 108077 80583 

10 275276 3 550001 0.004 169750 169750 140214 104750 226642 226642 187875 141326 

11 

12 

13 

14 

15 

PORT D U E S L E V E L I N D E X : US$/ C R T 0.528 0.515 0.428 0.326 0.706 0.690 0.574 0.437 



Noten 

[1] Dat de vergelijking van havenrechten een probleem is, moge reeds bhjken uit de uiteenlo
pende terminologie. In België spreekt men van 'havenrechten', in Nederland worden de 
vergoedingen die de overheid voor de door haar geleverde havendiensten vraagt, 'havengel
den' genoemd. Beide termen kunnen zowel in ruime, als in enge betekenis worden 
gebruikt. In ruime betekenis verstaat men er de vergoeding voor alle door de overheid gele
verde diensten onder, in enge betekenis alleen de vergoeding voor de ligplaatsaccommodatie 
van de zeeschepen. In deze bijdrage worden de termen in de laatste betekenis gebruikt, 
(red.) 

[2] Zie ook R. Voorhamme en W. Winkelmans, Port Tariff Making in 10 E E C Sea Ports, in: 
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, Rijswijk 1980/3, blz. 268. 

[3] Vgl. H.C. Kuiler, Inleiding tot de Vervoers- en Haveneconomie, Universitaire Pers Rotter
dam, Rotterdam 1973, blz. 146. 

[4] Overleggroep 'Tarieven Nederlandse Zeehavens' van de Commissie Zeehavenoverleg, diver
se niet gepubliceerde rapportages. 

[ 5 ] Vgl. R. Voorhamme en W. Winkelmans, A comparison of port dues structures and levels in 
10 EEC sea ports, Rijks Universitair Centrum Antwerpen, Antwerpen 1981 (Working 
paper 1980/11). 

[6 ] T. Hunter en B. Wilson, Alternative measurements of the types of vessels calling in British 
ports in relation to port charges, National Ports Council Bulletin, London 1972/1. 

[7] Zie [5] blz. 32/4. 
[ 8 ] Voor wat betreft het belang hiervan zie W. Winkelmans, Concurrentiële positie van de zee

havens, in: G . E . R . V . (Gewestelijke Economische Raad van Vlaanderen) (red.), Elementen 
voor een havenbeleid, G.E.R.V.-Berichten no. 22,1979, blz. 197/8. 

[9] Zie [5] blz. 34/6. 
[10] Dit is het geval voor Hamburg, Rotterdam, Vlissingen, Zeebrugge, Duinkerken en Calais. 
[11] Terecht merkt Kuiler op, dat hoewel het grootste deel van de havenkosten wordt veroor

zaakt door het onderwaterstekende deel van het schip, de lading toch niet uit het oog mag 
worden verloren, gezien de diepgang met de lading varieert. Zie [3] blz. 144. 

[12] De b j.t.-maatstaf is voorlopig het best te verdedigen, omdat daarin zowel de grootte als de 
ladingsmogelijkheden zijn verwerkt. Vgl. [3] blz. 145. 

[13] De tdw. werd gebruikt om de lading te schatten met behulp van de verkozen beladings
graden. 

[14] Zie [5] blz. 40/6. 
[15] In [5] zijn de tabellen voor alle onderzochte havens opgenomen. 
[ 16] Zie [5] op basis van cluster analysis nrs. 16 t/m 31 in appendix V.2 . 
[17] Uiteraard wordt rekening gehouden met het relatief gewicht van iedere cluster van schepen 

in de totale categorie. 
[18] Zie [51 op basis van 'Port Dues Level Index' nrs. 16 t/m 31 in aDDendix V.3 . 
[19] Men vergete niet dat deze begrippen in de onderhavige context uitermate relatief zijn, 

omdat slechts een gering gedeelte van de totale havengebruikerskosten wordt behandeld. 
Het gaat evenwel om een perfect vergehjkbaar gedeelte. 

[20] Zie [19] . 
[21] Bedoeld wordt de invoering van een aanlegrecht van 1 Bfr. per gewichtston (1980). 
[22] Zie [5] tabellen V.4a en V.4b. 
[23] Zie [5] tabel V .3 . 
[24] Zie [5] blz. 50. 
[25] Zie [3] blz. 150. 
[26] Zie [5] blz. 51 laatste alinea. 
[27] Zie [22] . 
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[28] Ook de Wereldbank definieert inmiddels de 'financial viability for ports' als volgt: '(...) 
that the port establish tariffs for its services to ship and cargoes, which will produce 
revenues sufficient to cover all operating and maintenance costs and depreciation (...)' Vgl. 
A . J . Carmichael, Internationale Port Cooperation, op: 12th I.A.P.H. Conference, Nagoya 
1981 (keynote paper). 

[29] Zie [5 ] . 
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A F N E M E N D T I J IN D E H A V E N V A N R O T T E R D A M 

door 
Prof. dr. L.H. Klaassen 

'De t i jd van de grote havenuitbreidingen is voorbij. De zestiger jaren met de plannen 
en de vele rapporten in alle kleuren van de regenboog liggen achter ons. Wie spreekt 
er nu nog over het Plan 2000 + , over havens op Voorne en Putten, over een nieuwe 
stad op Goeree-Overflakkee? De Rijnpoorthaven tussen Maassluis en Hoek van 
Holland verdween in de ijskast. In Den Haag wordt alleen nog maar gefluisterd over 
een uitbreiding van de Maasvlakte ten noorden van de demarcatielijn in zee.' 

'Toch is het nationaal-economisch een noodzaak dat de geul verdiept wordt voor 
de handhaving van de positie van Rotterdam als belangrijke haven in West-Europa. 
De Rijksoverheid zal dit dienen in te zien en in belangrijke mate financieel moeten 
inspringen. Een verdieping tot 72 voet zal er echter niet toe mogen leiden dat de 
kosten worden afgewenteld op de grote verbruikers. De economische wal zal dan in 
de huidige situatie het schip keren.' 

'Kan de gemeente op dit laatste (een sluitende exploitatie van het Havenbedrijf 
der Gemeente Rotterdam, LHK) hopen onder de huidige omstandigheden? Ik geloof 
van niet. Steunverleningen door de overheden in buitenlandse havens maken dit 
illusoir.' 

'Onze overheden, Rijk en Gemeente, zullen moeten investeren in de toekomstige 
bereikbaarheid van de haven van Rotterdam. Gelukkig is het zo dat op het ogenblik 
diep nagedacht wordt over de 2/3-1/3 vuistregel en dat het misschien mogehjk zal 
worden, dat de havenbeheerders per project minder dan 1/3 gedeelte zullen hoeven 
bij te dragen. Dat zou een wat verlate erkenning kunnen inhouden van de nationaal-
economische betekenis van een zeehaven-industriegebied als het Rijnmondgebied.' 

Al deze citaten zijn ontleend aan een uitermate boeiende inleiding van Pieters in 
1978 gehouden als voorzitter van de Scheepvaart Vereniging Zuid.[1] Zijn voorspel
lingen betreffende de dalende omvang van de havenactiviteiten zijn inmiddels bewaar
heid. De huidige overslag ligt op een niveau van ca. 80% van 1973 en een verdere 
daling ligt nog in het verschiet. In zijn rede kwam verder een aantal punten naar 
voren die ook door Kuiler naar voren zijn gebracht en die betrekking hebben op het 
veranderde structuurbeeld van de internationale handel en de invloed daarvan op de 
havens, van West-Europa in het algemeen en van Rotterdam in het bijzonder. [2] 

In de citaten is een aantal punten aangesneden die van fundamenteel belang zijn 
nu het t i j in de haven van Rotterdam afneemt. In het navolgende zal worden getracht 
op deze punten nader in te gaan. Achtereenvolgens zal daarbij aandacht worden 
besteed aan de haven als pool van economische activiteit (par. 1), een mogelijke 
overheidssubsidie (par. 2), expanderende en inkrimpende markten van havendiensten 
(par. 3) en een Europese zeehavenpohtiek (par. 4). 

216 



Als uitgangspunt wordt gekozen voor een eerder door ons gehouden inleiding over 
onder meer de vraag of de schepen moeten worden aangepast aan de capaciteit van de 
havens of de havens aan de capaciteit van de schepen. [3] Als zodanig is dit uiteraard 
geen precieze vraag. Niemand zal op het eerste, noch op het tweede deel van de vraag 
een eenduidig positief antwoord willen geven. Een omvorming van de vraag tot bijv. 
de mate waarin havens en schepen onderling op elkaar moeten worden afgestemd ten
einde een optimale bijdrage tot de economische ontwikkeling te geven, maakt de 
vraag wat concreter. In deze zin zal de vraag dan ook in het volgende worden geïnter
preteerd. 

1. De haven als pool van economische activiteit 

Voor de vraag of de haven zich aan het schip moet aanpassen dan wel omgekeerd 
heeft de economische theorie een eenvoudig antwoord. Gegeven het feit dat de 
exploitatiekosten van een schip per ton lading een dalende functie zijn van de grootte 
van het schip en de exploitatiekosten van de haven per ton lading een stijgende 
functie zijn van de grootte van de schepen die deze haven aandoen, zegt de theorie 
ons dat het punt van minimale totale kosten bereikt wordt bij een grootte van het 
schip en de haven waarbij de marginale besparing teweeggebracht door een vergroting 
van het schip gelijk is aan de marginale stijging van de havenexploitatiekosten. In 
geval de marginale exploitatiekosten van de haven zouden dalen met de toenemende 
grootte van de schepen, zou het hele probleem uiteraard niet bestaan [4] . 

De praktijk is evenwel gecompliceerder dan de theorie. In de eerste plaats zijn de 
aanbieders van havendiensten veelal niet dezelfden als de vragers naar havendiensten. 
Er is sprake van een markt. Tegenover de aanbieders staan de reders (en andere ver
voerders) en de verladers (en soms ook de reizigers). Met name de reders, en in hun 
kielzog ook de verladers, zullen daarbij de aanbieders van havendiensten trachten te 
bewegen hun capaciteit uit te breiden zonder verhoging van de tarieven, o.m. van het 
havengeld, terwijl de laatsten worden geconfronteerd met stijgende marginale exploi
tatiekosten, die vanaf een zeker punt groter zijn dan de besparingen van de reders (en 
verladers) en die zij dan dus ook niet op de vragers naar hun diensten kunnen verha
len. 

In de tweede plaats vervult een haven als die van Rotterdam nog andere functies 
dan alleen een transportfunctie. Wat betreft de industriële functie kan worden gecon
stateerd dat industrieën tweeërlei invloed uitoefenen. De eerste is dat zij inputs van 
intermediaire goederen en diensten vereisen en zij door hun groei de produktie 
daarvan dan ook stimuleren. Dit is het vraageffect dat o m . door middel van voldoen
de gedetailleerde input-outputtabellen kan worden geanalyseerd. De tweede invloed 
vindt plaats doordat er industrieën produkten aanbieden die weer als inputs in andere 
industrieën worden gebruikt. Aangezien deze inputs in geïndustrialiseerde havenge
bieden veelal goedkoop kunnen worden aangeboden, ontstaan er weer andere indus
trieën die deze inputs verwerken. Dit is het aanbodeffect. Te zamen en onderling op 
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elkaar inwerkend veroorzaken deze beide effecten het totale eindeffect. 
Het is wat arbitrair om deze keten van oorzaak en gevolg ergens te onderbreken en 

het eerste gedeelte het primaire effect van de haven te noemen en de overige effecten 
de secundaire, tertiaire enz. Eén alternatief zou zijn de activiteiten van de primaire 
functie als directe effecten te beschouwen en alle andere effecten als indirect. Een 
ander alternatief is om alle havengebonden activiteiten als primair te zien en de daar
door veroorzaakte effecten als indirect. Deze laatste benadering is gevolgd in een 
studie van het Nederlands Economisch Instituut. 

Molle zegt hierover: 'Er bestaat weinig verschil van mening over de vraag of de 
activiteiten die verbonden zijn met de eerste twee functies (de transport- en overslag
functie en de opslagfunctie, LHK) havengebonden zijn. Deze worden soms dan ook 
kortweg samengevat tot de zgn. 'primaire transportfunctie'. Daarentegen bestaat er 
geen eenstemmigheid t.a.v. activiteiten die verbonden zijn met de laatste twee func
ties (industriële en commerciële functie, LHK) omdat deze vaak ook op grote afstand 
van de haven kunnen worden uitgeoefend. Men kan zich tenslotte nog afvragen of 
bedrijven, die ten dienste van de bedrijven met havengebonden activiteiten werken, 
zoals bijv. schoonmaakbedrijven, zelf ook als havengebonden moeten worden 
beschouwd'. 

Molle vervolgt: 'Uit de gegeven voorbeelden bhjkt dat er zeer veel gradaties van 
havengebondenheid bestaan en dat elke indeling een arbitrair karakter heeft. In het 
onderhavige onderzoek is getracht de nadelen van het maken van zo een keuze zo 
goed mogehjk te ondervangen door onderscheid te maken tussen direct en indirect 
havengebonden activiteiten.'[5] 

Op grond hiervan beschouwt hij dan als direct havengebonden raffinage en 
chemie, scheepsbouw en vervoersdiensten. Hij berekent hiervan de toegevoegde 
waarde tegen factorkosten en marktprijzen en komt dan voor 1975 op resp. 5,9 en 
7,7 mld. gulden, zijnde resp. 32,0 en 34,5% van de totale toegevoegde waarde in het 
Rijnmondgebied. Voor 1970 bedroegen deze percentages resp. 33,7 en 36,1. Zijn 
berekening van het geïnduceerd inkomen komt aanzienhjk lager uit, voor 1970 rond 
10% van de hiervoor vermelde bedragen. Een en ander wordt — zoals reeds eerder 
opgemerkt — uiteraard bepaald door de door hem gebruikte Massificatie van direct 
havengebonden activiteiten. 

De voorgaande bedragen betekenen dat direct en indirect ca. 5% van het inko
men van Nederland afhankelijk is van de bedrijvigheid in de haven van Rotterdam. 
Voor de werkgelegenheid is dit cijfer 3%. Dit is wehswaar wat mager als nationaal 
trekpaard, maar voor het Rijnmondgebied uiteraard van maatgevende betekenis. 

2. Wèl of géén overheidssubsidie? 

Het voorgaande doet de vraag rijzen of het vanuit een nationaal-economisch stand
punt dan toch, ondanks het eerder naar voren gebrachte, niet zinvol is om de havens 
zodanig te subsidiëren dat zij financieel in staat zijn om tegen relatief lage tarieven 
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grotere schepen te ontvangen. Daardoor worden zij immers 'vindplaatsen' van goed
kopere grondstoffen, zodat het industriële apparaat zich verder zal kunnen ontwik
kelen. Daardoor ontstaat wellicht een effect dat de gegeven subsidie in betekenis zal 
overtreffen. 

Het lijkt nu alsof het eerder gepresenteerde argument, nl. dat de havens te zamen 
met de schepen optimaal zullen functioneren als de marginale besparing veroorzaakt 
door een vergroting van het schip juist gecompenseerd wordt door de marginale 
kosten van de vergroting van de capaciteit van de haven, niet meer opgaat. Immers — 
zo li jkt het - men kan wel degelijk de capaciteit van de haven vergroten zonder de 
kosten daarvan aan de schepen door te berekenen omdat de daarmee gepaard gaande 
subsidie toch weer en wellicht zelfs ruimschoots wordt goedgemaakt door de effecten 
op industrieel gebied. We dienen hierop nader in te gaan omdat deze schijnbare tegen
stelling van fundamenteel belang is voor een te voeren havenpolitiek. 

Het eerste bezwaar tegen de gevolgde redenering is dat deze er eigenhjk van uit
gaat dat de andere havens, waarmee de haven in kwestie in concurrentie is, hun volle 
kosten doorberekenen. Gaan zij echter op grond van dezelfde redenering te werk, en 
gezien de praktijk is dat uitermate waarschijnlijk, dan gaat de theorie niet meer op. 
Het resultaat is dan dat alle havens gesubsidieerd worden en de reders en de verladers 
de lachende derde zijn. Het voordeel voor de nationale economieën is tot nul geredu
ceerd; als de subsidies overal gelijk zijn, zal zich exact dezelfde verdeling van goede
renstromen manifesteren als zonder subsidie het geval zou zijn geweest. 

Het tweede bezwaar is van meer fundamentele aard. Als het juist is dat een subsi
diëring van bijv. de haveninfrastructuur grote indirecte voordelen met zich brengt, 
geldt dit evenzeer voor de infrastructuur van andere vervoersknooppunten. Het zou 
dan gelden voor luchthavens, binnenhavens, spoorwegcomplexen enz. en gaat men 
nog verder, dan ook voor andere infrastructuren, zoals bedrijfsterreinen enz. De vraag 
rijst dan met welk onderdeel van de infrastructuur de beste resultaten worden 
bereikt. 

Men kan zelfs stellen dat iedere economische activiteit indirecte effecten oproept. 
Aanvaardt men dit - en het is verstandig dat te doen - is daarin dan een argument te 
vinden om ook grote concerns als Philips, Shell, Unilever, om er maar een paar te 
noemen, permanent te subsidiëren? Het hjkt alsof we ons hier wat al te ver van de 
werkelijkheid aan het verwijderen zijn. Een algemene subsidiëring van alle activiteiten 
is in onze economische orde uitgesloten. Dus is ook de redenering fout die zegt dat 
alles wat indirecte effecten heeft, moet worden gesubsidieerd om de eenvoudige 
reden dat alle activiteiten indirecte effecten veroorzaken. 

Daar komt nog bi j , en dat is het derde bezwaar, dat indirecte effecten niet noodza
kehjk positief zijn. Van alle industrieën behoren de raffinaderijen, de chemie en de 
ijzer- en staalindustrie tot de groep die in aanzienlijke mate als milieubelastend 
moeten worden beschouwd. Zou men eisen dat deze negatieve effecten zouden 
worden gecompenseerd in natura, m.a.w. zodanig dat de negatieve milieu-effecten 
in het geheel niet optreden, dan zou het wel eens kunnen zijn dat de indirecte effec
ten beduidend geringer zijn dan thans wel eens wordt verondersteld. 
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In feite moet de redenering nog verder worden doorgetrokken. Steeds meer blijkt 
dat de bevolking van Nederland (en andere landen in West-Europa en de Verenigde 
Staten) gevoeliger wordt voor milieu-invloeden, die uiteraard het sterkst zijn in de 
grote steden. De bevolking van de agglomeraties waarvan deze grote steden de kern 
vormen, is aan het afnemen en één van de redenen daarvan is dat de kwahteit van het 
leven in de kleinere gemeenschappen per saldo zoveel beter is dat men geleidelijk aan 
daar zijn woonplaats kiest. Te meer ook aangezien de daarvoor in aanmerking 
komende bedrijven steeds sterker de neiging vertonen hun vestigingsplaats naar deze 
gebieden te verleggen. Zet zich deze tendens door, en alle tekenen wijzen daarop, dan 
zal zich in de verontreinigde gebieden, die ook in vele andere opzichten grote nadelen 
vertonen, een tekort aan vooral hoger personeel gaan demonstreren, dat zonder twij
fel ook indirect tot de negatieve gevolgen van de industriële expansie moet worden 
gerekend. 

Deze laatste factoren versterken de 'diseconomies of scale' van de grotere steden 
en zeker ook van de grotere havensteden. Het voorgaande overziend, kunnen wij nu 
een viertal conclusies treleken, t.w.: 
a. Havens veroorzaken belangrijke, als positief te waarderen effecten op het gebied 

van industriële en commerciële activiteiten, 
b. De directe zowel als de indirecte gevolgen van de groei van deze activiteiten beih

vloeden het milieu negatief (en kunnen op lange termijn tot een schaarste aan 
vooral hoger personeel leiden). 

c. Indien men desondanks toch tot subsidiëring van havens mocht besluiten, kan dit 
repercussies hebben in concurrerende havens die de autoriteiten daar tot gelijk
soortige maatregelen kan doen besluiten. Dit leidt tot een heilloze concurrentie, 
waar uiteindehjk slechts de reders en de verladers van profiteren. 

d tjginnenten voor subsidie gebaseerd op secundaire effecten zijn ris gevolg c. 
vaag, onvoldoende gepreciseerd en te weinig vergeleken met potentiële subsidies 
aan bijv. andere infrastructuren resp. andere economische activiteiten. 

De algemene conclusie moet dan ook zijn dat subsidiëring van havens omwille van de 
indirecte effecten niet zinvol is, ten eerste omdat daaruit een misallocatie van 
produktiefactoren zal resulteren en ten tweede omdat dit, indien elders navolging zal 
optreden, tot een in algemeen economische zin ongewenste eindsituatie aanleiding 
zal seven waarvan de gevolgen slechts gunstig zullen zijn voor de reders en verladers 
en dus ook voor de industriële activiteiten van de haven, die overigens evengoed 
zonder subsidie zouden blijven voortbestaan. 

3. Expanderende en inkrimpende markten van havendiensten 

Het is duidelijk dat het voorgaande in feite betrekking had op expanderende haven
activiteiten en een zich navenant uitbreidende capaciteit. Slechts dan immers is de 
vraag relevant of de kosten van de additionele havencapaciteit al dan niet ten volle 
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aan het zich eveneens uitbreidende vervoer dienen te worden doorberekend. Het ant
woord op deze vraag luidde bevestigend. Voor een optimale allocatie van produktie
factoren zijn slechts dan goede voorwaarden aanwezig indien de te berekenen tarie
ven de marginale maatschappelijke kosten weerspiegelen. 

Van zich verder uitbreidende havenactiviteiten zijn we op dit moment niet zo 
zeker meer als tien jaar geleden, zoals Kuiler verwoordt. [6] Structuur en omvang van 
de internationale handel, vooral van bulkprodukten, zijn aan veranderingen onderhe
vig. Het vraagstuk van de al dan niet aanpassing van de havenfaciliteiten aan steeds 
grotere schepen is snel in betekenis afgenomen en zelfs is de vraag of door de pohtiek 
der OPEC-landen op olie- zowel als op industrieel gebied, de te verwachten substitu
tie van olie door kolen en de olie vondsten op het continentale plat, niet met een 
verdere vrij materiële daling van havenactiviteiten en daarmee verbonden activiteiten, 
althans in Europa, moet worden gerekend. Het in het voorgaande aangesneden vraag
stuk krijgt hierdoor een wat andere dimensie. 

Grafiek 1: Verband tussen vervoersomvang en havenexploitatiekosten 

Totale havenex
ploitatiekosten 

vervoersomvang 

In grafiek 1 representeert de onderste lijn de totale kosten van de haven bij expansie 
en de bovenste die bij inkrimping. De helling van de bovenste hjn is duidehjk kleiner 
dan die van de onderste. In de laatste zijn immers de kosten van de additionele haven
capaciteit inbegrepen, terwijl bij inkrimping geen kosten voor nieuwe capaciteit 
behoeven te worden gemaakt en de kosten van de reeds bestaande capaciteit niet 
ongedaan kunnen worden gemaakt. De totale kosten gaan slechts omlaag met het 
variabele gedeelte. 

Houden we vast aan het standpunt dat het tarief gehjk moet zijn aan de marginale 
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maatschappelijke kosten, dan betekent dit dat aan het schip de kosten in rekening 
moeten worden gebracht die uitgespaard zouden worden indien het schip niet afge
handeld had moeten worden. Maar dit impliceert dat bij inkrimpende havenactivi
teiten plotseling een veel lager tarief zou dienen te worden berekend dan bij expande
rende activiteiten. 

Economisch is er tegen deze redenering niet veel in te brengen maar financieel is 
het toch geen erg aantrekkelijke propositie. Immers, economisch wordt er niet gesub
sidieerd maar financieel wel. Althans indien en voor zover de uitbreiding van de capa
citeit is gefinancierd met nog niet afgeloste leningen waarover dus nog zowel interest 
als aflossing moet worden betaald. Dan veroorzaakt het lagere tarief een tekort op de 
winst- en verliesrekening van de havenbedrijven. Wanneer het havenbedrijf zich in 
overheidshanden bevindt, zoals het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, zal dat 
door de buitenwereld als een subsidie worden opgevat. 

Het antwoord op de vraag wat er in feite gebeurt, is gelegen in dat op de vraag of 
de teruggang tijdelijk zal zijn of niet. Is de teruggang permanent, dan dient door het 
havenbedrijf een eenmalig verlies op kapitaalgoederen te worden afgeboekt. Bestaat 
er een redelijke kans dat de teruggang tijdelijk is, dan kan het normale tarief worden 
gehandhaafd. 

Erg waarschijnlijk is dit overigens niet. Reeds eerder werd gewezen op de wijzigin
gen die zich aan het voltrekken zijn op de markt voor bulkprodukten en met name 
die voor ruwe ohe. De vervanging van ohe door kolen (voor een deel uit de Comecon-
landen via het Rhein-Main-Donaukanaal en vanuit de Oostzee) en door alternatieve 
energiebronnen, waarvoor de mogehjkheden met stijgende olieprijzen steeds aantrek
kelijker zullen worden, zal tot een afnemende aanvoer van ohe leiden. De verwerking 
tot olieprodukten in olieproducerende landen zal resulteren in een structuurverande
ring in de aard van het aanbod van lading en een verminderde behoefte aan verwer
kingscapaciteit in de Europese havens, waardoor de traditionele industriële structuur 
aldaar zal moeten veranderen. De haven-multipher waarover wij eerder spraken, zal in 
omgekeerde richting gaan werken. 

4. De noodzaak van een Europese zeehavenpolitiek 

Hoe zal echter de prijsvorming in de praktijk gaan plaatsvinden? In feite is er toch 
door de teruggang een zekere speelruimte gaan ontstaan tussen de tarieven resulte
rend uit het economisch principe van de maatschappelijke marginale kosten en de 
noodzaak de havens financieel drijvend te houden. In feite is in deze situatie ieder 
schip welkom dat nog iets meer opbrengt dan de door het schip veroorzaakte margi
nale kosten, maar anderzijds gaan de financiële verphehtingen door. Een situatie die 
herinnert aan de moeilijkheden waarin industriële bedrijven zich gedurende de jaren 
dertig bevonden en zich ook thans weer veelal bevinden. 

Het antwoord op de vraag wat er in feite zal dienen te gebeuren met de tarieven is 
hier niet eenduidig te geven, gelet op de speelruimte en de onzekerheid omtrent het 
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standpunt dat t.a.v. deze tarieven in concurrerende havens, waar men voor dezelfde 
problemen staat, zal worden ingenomen. Zeker is wel dat het hier een Europese zaak 
betreft die ook op dat niveau dient te worden geregeld. In feite wordt het een kwes
tie van onderhandelen over de redelijkerwijs te handhaven tarieven waarin zowel 
rekening wordt gehouden met de economische zijde als de financiële zijde van het 
vraagstuk. 

Daarbij zal het Europese belang de doorslag moeten geven. Het is merkwaardig dat 
het probleem zo zelden in Europese termen wordt geformuleerd. Zodra we Europa 
verlaten en ontwikkelingslanden over hun havenpolitiek en -investeringen gaan advise
ren, weten we precies hoe het allemaal moet en dat er natuurlijk een Port Authority 
moet komen die dit allemaal voor alle havens regelt. Er kan weinig twijfel bestaan 
over het feit dat de houding van veel Europeanen op dit punt hypocriet is. In Europa 
zeggen we wat anders dan elders. 

Misschien is het niet zo moeilijk de oorzaak hiervan aan te wijzen. Wanneer we in 
ontwikkelingslanden werken, hechten we niet zoveel aandacht aan politieke argumen
ten, beschouwen we nationale grenzen als onbelangrijk vanuit het hogere internatio
nale standpunt gezien en — bovenal — zijn we er niet persoonlijk bij betrokken. In 
Europese landen is dat alles anders. We weten dat grenzen bestaan en — ondanks alle 
pogingen dit te veranderen — in vele opzichten effectief zijn. We weten dat zelfs als 
sommige regeringen zich volgens internationale regels gedragen en internationale 
samenwerking trachten te bevorderen, andere de principes waarop deze houding is 
gebaseerd zullen negeren, onder de tafel zullen onderhandelen met grote industriële 
bedrijven indien openlijke expliciete subsidiëring het Europese imago van het land 
zou kunnen schaden, hogere graden van lucht- en watervervuiling zullen accepteren 
dan andere, op deze wijze evengoed subsidiërend als via financiële tegemoetkomingen 
enz. 

Dat de tijd is gekomen om zulke praktijken te stoppen, hjkt vanuit Europees 
standpunt juist. Maar evenzeer dient te worden erkend dat het wellicht beter is er 
rekening mee te houden dat zij meer dan ooit zullen gaan worden toegepast. Naarma
te de economische spoeling dunner wordt, winnen de brokken daarin aan aantrekke
lijkheid. Bij het gevecht daarom zullen we veel meer nodig hebben dan wat subsidie. 
Het is daarom maar het beste te eindigen met een laatste citaat van Pieters: 

'Laten wij in het streven naar nog meer tonnen nooit het kostbaarste dat wij 
hebben, onze inzet, onze creativiteit, overboord zetten. Want dan pas zou Rotterdam 
inderdaad onbereikbaar worden.'[7] 
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T E C H N O L O G I S C H E V O O R S P E L B A A R H E I D V A N IDE 
Z E E H A V E N O N T W I K K E L I N G 

door 
Prof. ir. G.C. Meeuse 

'Wenn wir Professoren über einen Vorgang unsicher und schwankend sind, so begin
nen wir den Satz mit "Bekanntlich...".' (Arthur Dove) [1] 

De laatste twee decennia werden gekenmerkt door spectaculaire ontwikkelingen. 
In deze bijdrage wordt teruggezien op enkele significante veranderingen in de 

Nederlandse zeehavens, die voor velen verrassend waren door hun aard of door het 
moment van optreden. Schaalvergroting en stroomversnelling — groter en sneller — 
bepaalden het merendeel van de veranderingen en leerden de gevaren van het extra
poleren van voorbije ontwikkelingen en de zegeningen van de 'economies of scale'. 
Ook kwamen er sprongmutanten voor, althans voor niet voorbereide waarnemers. 

Deze verschijnselen verleidden Kuiler en ook ons wel eens tot het gebruik van de 
term 'revolutie'. [2] Ook het goederen-'explosie'-model, in deze bijdrage nog eens ten 
tonele gevoerd, ontstond in die tijd.[3] Deze enigszins geëxalteerde begrippen mogen 
in een survey van de ontwikkelingen zeker niet ontbreken, vooral niet indien zij in 
de context van hetgeen passeerde, kunnen worden verantwoord. 

In deze bijdrage zal achtereenvolgens aandacht worden geschonken aan: 
— de ontwikkeling van de technische wetenschap die naast de 'bouw'-aspecten meer 

en meer ook de 'gebruiks'-aspecten in haar beschouwing betrekt (par. 1); 
— de opmars van de informatica, waarmee de koppehng van activiteiten en de 

beheersing van grotere verbanden kan worden bereikt (par. 2); 
— de 'technologische revolutie', die vraagt om een nieuwe — vernieuwde — attitude, 

waarbij de systeemleer een nuttig gereedschap is (par. 3); 
— de produktiekolommen en hun 'eigen' gedrag (par. 4); en 
— het goederen-'explosie'-model (par. 5). 

Elk van de genoemde onderwerpen is van voldoende belang en omvang voor bestude
ring en beschouwing. De implicaties van elk op de transportwereld in het algemeen [4] 
en op de zeehaven als complex van technologische functies in het bijzonder bleven te 
lang gebeurtenissen die achteraf werden verklaard. Dit laatste is zeker niet van toepas
sing op degene aan wie deze bundel opstellen is gewijd, want Kuiler begreep de ver
schijnselen en droeg zijn visie op klare toon uit. 

Het is gewenst om er in onze tijd niet langer van uit te gaan dat technisch gesproken 
alles wel kan, zonder oog te hebben voor wat er elders reeds beschikbaar is aan tech
nische verworvenheden. Men dient zich daarbij te realiseren dat deze verworvenheden 
ook inderdaad in gebruik zullen worden genomen indien aan bepaalde randvoorwaar-
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den wordt voldaan. Een dergelijke benadering leidt tot een zekere mate van voorspel
baarheid. De aard en de omvang van mogehjke ontwikkelingen kunnen worden geëva
lueerd, slechts het tijdstip van hun realisatie bli jf t onzeker. 

Daarbij zal aan hetgeen Dove stelde enigermate worden voldaan, als deelbetogen 
aanvangen met 'Gehjk ieder weet...'. 

1. Ontwikkeling van de technische wetenschap 

GeÜjk ieder weet, heeft men zich aanvankelijk bepaald tot het oplossen van aangedra
gen (deel-)problemen door het ontwerpen en vervaardigen van daarvoor geschikte 
tuigen. Zo lag het accent aanvankelijk op de bouw en was het gezichtsveld beperkt 
tot autonome probleemgebieden. Die tuig-oriëntatie leidde tot het ontwikkelen van 
steeds grotere en snellere creaties, waarbij men zich kan afvragen waar de grenzen 
aan die groei moeten worden getrokken. De wedloop in dit extrapolatie-proces 
voerde tot spectaculaire vaar-, voer- en vliegtuigen die elkaar in generatiegolven 
opvolgden. 

De wal keerde het schip niet, hetgeen inhield dat de overslagfunctie, als koppeling 
tussen vervoersschakels, alle zeilen moest bijzetten om een bevredigende dienstver
lening te kunnen blijven leveren. De moderne stukgoedkraan is het toonbeeld van dit 
streven naar flexibele aanpassing. Men kan zich afvragen of er niet van een knelpunt 
sprake is bij de vergaande passieve dienstverlening aan het vervoer in de verzameling 
van knooppunten die te zamen de zeehaven vormen. 

Er zijn verschillende motieven aan te voeren die pleiten voor een breuk met deze 
trend en met name ligt een aantal teleurstellingen ons vers in het geheugen. Wat 
grootte betreft, valt daarbij te denken aan de goliathtankers, terwijl het terugnemen 
van kruissnelheden niet alleen uit energie-overwegingen, maar in verband met de 
geringe bijdrage aan het totale transportgebeuren ons steeds meer vertrouwd voor
komt. 

Vindt hier welhcht de ontwikkeling van haveneconomie als specialisme haar wetti
ging? Overstappen van autonome schakel-benadering naar gecoördineerd keten-
denken houdt in dat de problemen in een ruimer verband worden beschouwd en dat 
zich andersoortige oplossingen aandienen. Als voorbeeld van deze stelling moge het 
onderscheid dienen tussen de omni-forme stukgoedkraan, geschikt voor variabele 
aan- en afvoeromstandigheden, en de 'vereenvoudigde' laadbruggen met gefixeerde 
koppeling aan toe- en afvoer. 

De keten-beschouwing sluit het kiezen van geëxtrapoleerde technische oplossingen 
niet uit, maar biedt mogelijkheden de daaraan verbonden risico's beter te kennen en 
onderbouwt zodoende de beslissingen. De activiteiten van de eerdere - ambachtelijke 
- fase van de technische ontwikkeling worden nu samengevoegd tot processen en 
geleidelijk verschuift het accent van bouwen naar gebruiken. 

Voor een beheersing van die processen wordt nu niet alleen kennis genomen van de 
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eigenschappen van de in te zetten tuigen, maar aandacht wordt tevens gelegd op de 
functies die moeten worden vervuld. Naast materialisering en uitvoering van deelac
tiviteiten komt nu de efficiency van het totale proces aan de orde. Degene die de 
betreffende beslissingen moet nemen, dient kritisch en analytisch te kunnen werken. 
Hij moet antwoord geven op vragen die zouden zijn gesteld als de vragensteller goed 
had nagedacht. 

Aangepast transport, d.w.z. zowel vervoer, overslag als opslag, vraagt van de voor 
elke activiteit ingezette tuigen eigen — beperkte — afstemming. Vervoertuigen voor 
bepaalde categorieën goederen; gespecialiseerde overslagwerktuigen alsmede aange
paste opslagtechnieken komen in deze fase van de technische ontwikkeling naar 
voren. Verdergaand komt voor de werktuigen automatisering ter overweging, terwijl 
de voortschrijdende beheersing van transportprocessen zich ontwikkelt naar wat wel 
wordt genoemd 'logistieke systemen'. Voor deze ontwikkeling is beheersing van 
informatie een voorwaarde. 

2. Opmars van de informatica 

Voor een goede afwikkeling van transportketens is niet alleen de beheersing van het 
materiële gebeuren — de goederenstromen — noodzaak, maar moet aan de daarbij af 
te stemmen stroom van opdrachten en gegevens — de transportinformatie — gelijke 
zorg worden besteed. 

Het is opvallend dat voor de informatieprocessen analoge activiteiten moeten 
worden uitgevoerd als voor de goederenbehandeling. Data worden ook vervoerd, 
opgeslagen en overgeslagen. De ontwikkehng van de mogelijkheden voor informatie-
beheersing biedt sterke overeenkomst met de ontwikkeling van de techniek zoals in 
de vorige paragraaf is beschreven. Ook hier kunnen bouw en gebruik worden onder
scheiden en wellicht kan lering worden getrokken uit de technische ontwikkelingen, 
die zich eerder aftekenden en zouden althans teleurstellingen kunnen worden voor
komen. 

In de informatica is wehswaar het gebruiksaspect (de soft ware) sneller ontwikkeld 
dan in de techniek, maar toch speelt de hard ware nog steeds de boventoon. Met 
enige overdrijving zou men kunnen stellen dat de problemen moeten worden aange
past aan de beschikbare oplossingen waarop met name de grote hoeveelheid zgn. 
randapparatuur wijst. 

Informatica biedt ongekende mogelijkheden voor de beheersing van transportketens 
en optimale afstemming van de samenstellende schakels. Omdat informatica zich 
afspeelt op een andere tijdschaal, kunnen problemen, die zorgvuldig en in ampele 
denktijd zijn voorbereid, zeer snel en trefzeker worden uitgevoerd. In nog kortere 
tijd dan de procestijd kunnen tussenbeslissingen worden genomen door mee- en 
terugkoppeling van waarnemingen, zelfs vóórdat de betreffende activiteiten zijn 
voltooid. 
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De informatica biedt naast zijn technologische beheersingsfunctie ook mogelijkhe
den zekere intelligentie op te slaan. Toepassing van lokale intelligentie in werktuigen 
en installaties biedt daarmee mogelijkheden voor beheersing van technische processen 
door automatisering. Die eigenschappen vormen de essentie van geihtegreerde proces
sen en technologische systemen. De informatica is daarbij meer dan een nieuw hulp
middel. De invoering is fundamenteel en leidt tot ingrijpende wijzigingen, die het 
karakter dragen van een revolutie. 

3. Technologische revolutie 

De ontwikkelingen van de techniek als resultaat van de Industriële Revolutie hebben, 
te zamen met de opmars van de informatica, ingrijpende gevolgen. Die effecten 
vragen een rigoureuze omschakeling van alle betrokkenen; een gewijzigde attitude. 

Een functionele beschouwing van de problematiek, waarin rekening wordt gehou
den met de samenhang van de samenstellende componenten, kan zo complex zijn dat 
beheersen en sturen niet meer handmatig kunnen geschieden. Geaccumuleerde 
ervaring kan wehswaar een goed gevoel geven voor het verloop van een complex 
proces, de wederkerige beïnvloeding van de samenstellende onderdelen en de gevoe
ligheid van het gehele proces voor storingen en wijzigingen laten zich niet meer met 
dat gevoel voldoende betrouwbaar benaderen. 

Hier komen wij in het domein van de systeemleer, waarvan de basiskennis reeds 
autonoom was verworven en waarin juist die invloedsfactoren en interacties onder
werp van beschouwing zijn. Zoals reeds is gezegd, kan het mechanisme van mee- en 
terugkoppelen de werking van het systeem beïnvloeden en corrigeren, zelfs voordat 
bepaalde activiteiten zijn voltooid. Deze mogelijkheden zijn zó ingrijpend dat met 
recht van een —thans technologische — revolutie kan worden gesproken. 

De tuigen, benodigd voor de verwerking van de informatiestromen, hebben zich 
evenals de transporttuigen ook autonoom ontwikkeld en worden wellicht, zeker waar 
het de hard ware betreft, ons aangeboden als panacees waarvoor wij onze problemen 
moeten aanpassen. De teleurstellingen die hiervan het gevolg zijn, komen in alle 
regio's voor en de onzekerheden en frustraties van betrokken logenstraffen zeker niet 
het gebruik van het begrip revolutie. 

Om een systeem operationeel te maken, is het nodig het probleem te verbeelden in 
een model. De modelbouw is een activiteit, die vandaag aan het gamma van maat
schappelijke functies wordt toegevoegd. Die modellen kunnen overigens voor meer 
doelen geschikt zijn dan alleen voor bewaking en besturing. Het onderzoek in zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve zin van de effecten van wijzigingen in de input en de 
gevolgen en gevoeligheden voor storingen binnen het systeem geven aan de toepassing 
van modellen ook een voorspellend karakter. 

Vele simulatietechnieken zijn reeds ontwikkeld en men kan zich afvragen of niet 
aan de onderzoekresultaten te grote absolute betekenis wordt toegekend of, anders 
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gezegd, of die onderzoekresultaten voldoende representatieve afbeelding van het 
onderzochte probleem bieden. Voorzichtigheid met deze nieuwe verworvenheid is 
geboden; de mogelijkheden zijn ongekend. 

4. Gedrag van produktkolommen 

Technologie is het totaal van activiteiten, nodig voor de beheerste vervorming en ver
plaatsing van massa, energie en informatie. 

In een systeem is voor een betrouwbare werking nodig dat de samenstellende 
componenten en hun relaties van een zelfde soort en van een zelfde niveau zijn. Dit 
houdt in dat zij als equivalent moeten worden beschouwd. In een technologisch sys
teem zijn derhalve produktie en transport ook equivalente activiteiten. In de conven
tionele rol van het transport, gekenmerkt door passieve dienstverlening, is hiervan 
nauwelijks sprake, maar met de meer actuele opvattingen over taak en plaats van het 
transport is dit wel in overeenstemming te brengen. 

Als een technologisch systeem wordt betrokken op de gang van één produkt van oor
sprong tot bestemming kan als model van een dergelijk systeem de 'produktkolom' 
worden gezien. In zo'n kolom staan de achtereenvolgende activiteiten, die de 
beheerste doorstroming door het systeem bewerkstelligen, in serie geschakeld. Het 
beeld van een dergelijk model geeft schema 1. 

Verschillende produktkolommen kunnen van één zelfde transportproces gebruik 
maken. Zo kan een vervoertuig produkten uit diverse ketens en in verschillende stadia 
van hun technologische gang verplaatsen. In havens ontmoeten vele goederen uit even 
zovele produktkolommen elkaar in de overslag. Men kan de haven daarbij, als in 
schema 2, voorstellen als de verzameling van de dwarsdoorsneden van deze kolom
men. De plaats van de dwarsdoorsnede in een kolom bepaalt de aard van het goed, 
waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen grondstoffen, halffabrikaten en eindpro
dukten . 

Zo'n dwarsdoorsnede behoeft niet onveranderlijk te zijn met de t i jd, maar kan 
door een wijziging in de rangschikking van verschillende produktie- en transportacti
viteiten binnen de kolom verspringen. Met zo'n verschuiving worden ook nieuwe, 
aangepaste, eisen gesteld aan de behandelingsmethode. Door een nauwgezet volgen 
van de ontwikkelingen in produktkolommen kunnen zeker de aard en de omvang van 
zo'n verandering worden geëvalueerd. Het tijdstip waarop een dergelijke, soms 
sprongsgewijze, opschuiving plaatsvindt, behoeft ook niet onverwacht te zijn, indien 
met de beheerders van de betreffende schakels in de kolom contacten worden onder
houden. Verrassingen zijn dan ook steeds opgetreden daar waar die contactenen die 
inspeling niet bestonden. 

Een voorbeeld kan worden ontleend aan een studie naar de ontwikkeling van de 
overslag van oliehoudende zaden in de haven van Rotterdam. Op grond van een, 
overigens alleszins verantwoorde, prognose werd verwacht dat binnen 10 jaren de te 

229 



behandelen zaden met 50% zouden toenemen. Een technologische verkenning in de 
produktkolom bracht echter aan het licht dat persen voor de verwerking van die 
zaden waren besteld om te worden ingezet in de landen van herkomst. Rekening 
houdend met de capaciteit van deze verwerking moest de aanvankelijke prognose 
worden gecorrigeerd in dier voege dat in Rotterdam geen toename van oliehoudende 
zaden na 10 jaren mocht worden verwacht. Wel echter moest op een verdubbeling 
van de te behandelen oliën en vetten worden gerekend. 

Schema 1: Pruduktkolom, incl. transportketen 
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Schema 2: De plaats van de zeehaven als doorsnijding van produktkolommen en transportketens. 
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In plaats van installaties voor de overslag van zaden moest dus worden gerekend 
op een verdubbeling van over- en opslaginstallaties voor verpompbare lading. Aan 
menig andere produktkolom zijn analoge voorbeelden te ontlenen en aan de voorspel
lende waarde van produktkolommen, als model van technologische systemen, voor de 
rol van de zeehaven daarin hoeft niet te worden getwijfeld. 

5. Het goedeien-'explosie'-model 

Een ander model van een technologisch aspectsysteem vormt de ordening van de 
goederen in de onderscheiden fasen van hun technologische gang naar verschijnings
vorm. Indien wij ons daarbij beperken tot de afmetingen van die goederen zoals ze 
voor behandeling beschikbaar komen, dan kunnen in een grafische weergave de 'stuk
grootten' op de horizontale as worden afgezet, terwijl de verticale as een globale 
weergave kan vormen van de betreffende gewichten. 

Aanvankelijk vertoonde de transportwereld een beeld waar op het moment dat 
goederen voor verplaatsing werden aangeboden, de afmetingen en gewichten steeds 
dienden te zijn aangepast aan de fysieke capaciteiten van de mensen die die goederen 
moesten behandelen. Dat hield dus in dat de transportwereld 'manload' was georiën
teerd. Alles diende te worden samengesteld tot, c.q. afgebroken te worden tot, 
hanteerbare lading. Grafiek 1 geeft de weergave van dit model. 

Grafiek 1: 'Manload'-georiënteerde goederenwereld 
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Invoering van mechanisatie en specialisatie voeren tot technieken voor het transport 
van bulkgoederen en van gevormde transporteenheden. Tot de bulkgoederen moeten 
de categorieën gassen, vloeistoffen, poeders, korrels en brokken worden gerekend, 
alsmede sommige soorten uniforme stukgoederen (neo bulk). Tot de transporteenhe
den zijn te rekenen de gepalletiseerde lading, gebundelde eenheden, containers en 
lichters. 

Het is te verwachten dat op alle plaatsen, waar transporthandelingen plaatsvinden 
en waar reeds mechanisatie en specialisatie hun intrede deden, het stukgoed steeds 
meer uit het gezichtsveld zal verdwijnen. Uiteindelijk zal slechts in de laatste schakels 
van de produktkolommen de fysieke kracht van de finale consument nog aan stuk
goederen doen denken. Deze totale omslag van stukgoed-georiënteerd naar stukgoed-
vrij transport heeft een explosief karakter, zie grafiek 2, waaraan dit model zijn naam 
van goederen-'explosie'-model ontleende. 

In bijna elke doorsnijding van produktkolommen is in de tijd gezien een dergehjke 
verandering waarneembaar. Zo'n explosie is ook voorspelbaar als naar de fysische 
mogelijkheden van de verschijningsvormen van produkten in hun onderscheiden 
toestand binnen een produktkolom wordt gekeken. 

Als voorbeeld van het voorspellend karakter van dit model moge dienen de in 
1970 opgestelde prognose van de diverse categorieën goederen, die door de zeehaven 
van Rotterdam in de volgende 10 jaren werden verwacht. In grafiek 3 is daartoe, 
sterk vereenvoudigd, het beeld gegeven van wat in 1965 Rotterdam passeerde, wat in 

Grafiek 2: Goederen-'explosie'-model 
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Grafiek 3: Prognose van de goederenstromen door de haven van Rotterdam anno 1970 
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afmetingen (m3) 

Bron: gebaseerd op cijfermateriaal S.V.Z. 

1965 Rotterdam passeerde, wat in 1970 de momentane toestand was en wat in 1980 
mocht worden verwacht bij doorwerking van de gevolgen van de goederenexplosie. 

Het verwachte beeld bhjkt in 1980 in grote hjnen te zijn gerealiseerd. De conse
quenties verbonden aan het karakter van dat beeld zijn niet door alle betrokkenen 
tijdig getrokken. 

6 Ten slotte 

In deze bijdrage is de technologische voorspelbaarheid van de zeehavenontwikkeling 
centraal gesteld. Omdat echter technologie slechts e'én aspect vormt van die ontwikke
ling, kan men zich afvragen of aan de andere aspecten zoals economische, sociale, 
organisatorische, juridische en ecologische niet eveneens voorspelbaarheid kan 
worden ontleend. 

De zeehaven beschouwend als een (sub-) systeem, behoeft het nauwehjks betoog 
dat aan elk van die beschouwingen gelijk gewicht dient te worden toegekend, omdat 
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componenten en relaties in een systeem equivalent behoren te zijn. De gesommeerde 
deelvoorspellingen kunnen er dan wellicht toe leiden dat wij niet langer zodanig in 
het onzekere omtrent het verloop van het ontwikkelingsproces van de zeehaven 
behoeven te verkeren dat wij nog langer met Dove onze betogen moeten bhjven aan
vangen met 'Gehjk ieder weet 

N O T E N 

[1] Arthur Dove in een lezing uit 1868. 
[2] Zie o.m. H.C. Kuiler, Achtergronden van de Tweede Vervoersrevolutie, inaugurale rede 

K.M.A., Breda 1971. Ook opgenomen als hfd. 10 in Inleiding tot de Vervoers- en Haven
economie, Universitaire Pers Rotterdam, Rotterdam 1973. 

[3] Zie o jn . G . C . Meeuse, De haven, een complex van technologische functies, in: G . E . van 
Walsum (red.), Rotterdam-Europoort 1945-1970, Ad. Donker, Rotterdam 1972, blz. 223¬
245. 

[4] De auteur gebruikt de term 'transport' welbewust en niet als een synoniem voor 'vervoer'. 
Onder 'transport' verstaat hij het geheel van vervoer, overslag en opslag. Zie ook par. 1 van 
deze bijdrage (red.). 
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D E ' A L G E M E N E L U C H T V A A R T ' - I N F R A S T R U C T U U R 
IN D E B E N E L U X 

door 
Dr. P.A.H. Roosens 

Volgens de Internationale Organisatie voor de Burgerluchtvaart [1] kan de 'algemene' 
luchtvaart [2] worden gedefinieerd als 'activite's de l'aviation civile autres que les 
services ae'riens réguliers et les transports aériens non réguhers effectués contre rému-
nération ou en vertu d'un contrat de location'.[3] De volgende activiteiten vallen 
sroïider: 
— scholing (ter verkrijging van vliegersbrevetten e.d.); 
— sport en toerisme (zweefvliegen, parachutespringen e.d.); 
— nachtarbeid (fotografie, reclamevliegen, besproeiing gewassen e.d.); 
— vervoer voor toeristische en/of zakelijke doeleinden. 

Vastgesteld kan worden dat de 'algemene' luchtvaart naar verschillende maatstaven 
gemeten, [5] belangrijker is dan de 'overige' burgerluchtvaart. Dit doet de vraag 
rijzen waarom in de vervoers- en haveneconomische hteratuur nagenoeg geen aan
dacht aan de 'algemene' luchtvaart wordt besteed. [6] Speciaal met betrekking tot 
de Benelux moet worden benadrukt dat het analysebestand van de 'algemene' lucht
vaart verre van rooskleurig is. In het voor België toonaangevende Dixon Speas Rap
port inzake de huidige en toekomstige luchthaveninfrastructuur [7] wordt slechts 
op bescheiden schaal aandacht besteed aan de 'algemene' luchtvaart. In dit rapport 
wordt overigens geen moeite gedaan om het schaarse statistische materiaal van de 
Regie der Luchtwegen en het Bestuur der Luchtvaart te overstijgen. 

De Nederlandse Rijksluchtvaartdienst omzeilt in het Structuurschema Burger
luchtvaartterreinen de diepere problematiek van de 'algemene' luchtvaart minstens 
even handig, met de uitspraak: 'Door het ontbreken van betrouwbare prognoses is 
vooralsnog onduidelijk of en in hoeverre de Rijksoverheid een sturend beleid dient 
te voeren. Hiertoe kan eerst worden besloten nadat over de maatschappelijke impli
caties van de kleine luchtvaart — zowel de positieve als de negatieve — door nadere 
studie meer bekendheid is verkregen ' [8] 

De uit deze rapporten betoonde geringe beiangsieiiing vanwege de overheid voor 
de 'algemene' luchtvaart vormt slechts één van de factoren die verklaren waarom men 
uiteindelijk in de Benelux inzake de 'algemene' luchtvaart grondig achter staat ten 
opzichte van de V.S.A. [9] 

Het is de bedoehng in deze bijdrage te onderzoeken of de luchtvaartinfrastructuur in 
de Benelux al dan niet kwalitatief en kwantitatief is aangepast aan de noden van de 
'algemene' luchtvaart. Hiertoe is het vooreerst noodzakelijk om de betekenis van de 
'algemene' luchtvaart in de Benelux te omschrijven, vooral door middel van een door
lichting van de vlootdata (par. 1 en 2). Op grond hiervan kan worden nagegaan welke 
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vereisten moeten worden gesteld aan de infrastructuur, die dan vervolgens kunnen 
worden belicht tegenover de infrastructuur zoals die daadwerkelijk aanwezig is (par. 
3 en 4). Enkele slotbedenkingen ronden deze bijdrage af (par. 5). 

1. Analyse van de vloot 

De luchtvaartvloot kan als volgt worden uitgesplitst in vier klassen: 
— de eenmotorigen: worden hoofdzakelijk gebruikt voor sport en toerisme, lucht-

arbeid en opleiding, de vereiste baanlengte ligt tussen de 500 — 1000 m; 
— de meermotorigen: vervullen meestal vervoersfuncties en vereisen baanlengten 

van gemiddeld minstens 1000 m; 
— helikopters: kunnen voor alle doeleinden in de 'algemene' luchtvaart worden 

gebruikt; 
— toestellen bestemd voor de 'overige' burgerluchtvaart, onder vorm van geregelde 

lijndiensten en chartervluchten. 

Tabel 1: De samenstelling van de civiele luchtvaartvloot in de Benelux-landen naar aantal toe
stellen. 

land 'algemene' luchtvaart 'overige' burgerluchtvaart 

1966 1977 1966 1977 

België 268 740 54 61 
Nederland 220 408 62 84 
Luxemburg 15 41 6 8 

totaal 503 1.189 122 153 

Bronnen: [10] . 

Uit de beschikbare data in tabel 1 kan worden afgeleid dat de 'algemene luchtvaart'-
vloot in de Benelux is geëvolueerd van 503 eenheden in 1966 tot 1189 in 1977, wat 
derhalve meer dan een verdubbehng van de vloot vertegenwoordigt. Hiertegenover 
staat dan de veel geringere vloot van de 'overige' burgerluchtvaart, met 122 eenheden 
in 1966 en 153 in 1977. Dit impliceert een stijging van ongeveer 25%. 

De wijze nochtans waarop de drie Benelux-landen participeren in bovenvermelde 
vloot is niet gelijkmatig. België bezit het grootste aandeel in de Benelux 'algemene 
luchtvaart'-vloot en slaagt erin, net als Luxemburg, om dit aandeel verder uit te 
breiden. Uiteraard veroorzaakt deze evolutie dat Nederland wordt geconfronteerd 
met een verminderend relatief aandeel. 

De positie van de 'algemene' luchtvaart in de Benelux kan ook op alternatieve wijze 
worden belicht door rekening te houden met het aantal 'algemene luchtvaart'-toestel-
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len per miljoen inwoners. Op basis van een interlandelijke vergelijking voor het jaar 
1974, tussen enkele Europese landen en de V.S.A., blijkt uit tabel 2 dat de V.S.A. 
primeert met meer dan 700 'algemene luchtvaart'-toestellen per miljoen inwoners. 
In de opgestelde rangorde bekleedt Luxemburg de 3de plaats, België de 4de en 
Nederland de 9de en voorlaatste plaats. 

Ook beschouwd over de periode 1966-1976 bhjft de V.S.A. primeren inzake de 
'algemene luchtvaart'-vloot per inwonertal, zoals tabel 3 aangeeft. In de Benelux zelf 
blijkt steeds Luxemburg over de meeste toestellen per inwonertal te beschikken, 
gevolgd door België en ten slotte door Nederland. Overigens bhjft deze zelfde rang
orde eveneens van kracht indien men zich baseert op de gemiddelde jaarlijkse groei 
van de 'algemene hichtvaart'-vloot, zmls tebd 4 toont. 

Tf.be'; 2: nangavde naai dalen'' aantal 'algen:sne IJchtvasrt ' -
toestellen pes hoofd /an de bevolking (IS 74] 

Rangorde Land Toeaieden pei 
min . inwoners 

1 V.S.A. 724 
2 Frankrijk 99 
3 Luxemburg 87 
" België 62 
5 jDenernaïken 59 
6 West-Duitsland 58 
7 Ver. Koninkr i jk 57 
8 Ierland 26 
9 Nederland 24 

10 Italië 22 

BroaïiBüi: [11] 

Tabel 3: 'Algemene luchtvaart'-vloot in de Benelux en de V.S.A per min . inwoners. 

Jaar België Nederland Luxemburg V.S.A. 

1966 28,19 17,66 44,78 532,69 
1976 71,40 27,88 101,12 752,82 

Bronnen: [ 1 2 ] . 

Tabel 4: Gemiddelde jaarlijkse groei van de 'algemene lucht
vaart'-vloot i n de Benelux (1966-1977). 

La:.[-". Gen iaa.:": i ;: =« 
groei 

België 9,79% 
Nederland 5,87% 
Luxemburg 10,01% 

Bronnen: [ 1 3 ] . 
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Als verder aspect inzake het vlootonderzoek in de Benelux wordt in tabel 5 de kwa
litatieve samenstelling van de vloot behandeld. Indien men het meermotorige toestel 
als een kwahteitsindicatie voor de totale vloot beschouwt, staat de V.S.A. ongetwij
feld aan kop, met een percentage meermotorigen dat het wereldgemiddelde overtreft. 
In de Beneluxvloot ligt dit percentage onder het wereldgemiddelde. Merkwaardig 
wel in de Benelux is de vaststelhng dat de kwaliteit van de vloot omgekeerd evenredig 
is ten opzichte van de grootte van de vloot. Het grootste percentage meermotorigen 
wordt aangetroffen in Nederland, gevolgd door België en tenslotte door Luxemburg. 

Tabel 5: Gemiddelde kwalitatieve samenstelling van de 'algemene lucht
vaart'-vloot in de Benelux vs. de V.S.A.- en de wereldvloot (1970-1977). 

Land Eenmotorigen Meermotorigen Helikopters 

België 
Nederland 
Luxemburg 
V.S.A. 
wereld 

90,31% 
85,29% 
94,69% 
82,15% 
85,31% 

7,76% 
11,9 % 
5,31% 

14,5 % 
12,13% 

1,93% 
2,81% 

3,35% 
2,56% 

Bronnen: [14]. 

Als concluderende bedenking bij het vlootonderzoek menen wij te mogen stellen dat, 
indien in de Benelux op ée'n bepaald ogenblik de gehele vloot van de burgerlucht
vaart in actie zou zijn, verfcemeconomisch gezien de 'algemene' luchtvaart aanzien
hjk belangrijker zou zijn dan de 'overige' burgerluchtvaart, en wel in de verhouding 
7 toestellen op 1 toestel. Onder deze hypothese zou in de Benelux de problematiek 
van het gebruik van de infrastructuur en van de luchtverkeersbeveiliging hoofdzake
lijk moeten worden toegeschreven aan de activiteiten van de 'algemene' luchtvaart. 

2. Economische betekenis van de 'algemene' luchtvaart 

Onafgezien van het feit dat elite 'algemene luchtvaart'-activiteit aanleiding geeft tot 
het ontstaan van een aantal baten en kosten, ligt een kosten-baten-analyse buiten het 
bestek van deze bijdrage. Alhoewel sommige auteurs twijfelen aan het nuttig effect 
van de 'algemene' luchtvaart, [15] wijst een in Duitsland uitgevoerde analyse voor de 
'algemene' luchtvaart in de deelstaat Nordrhein-Westfalen op een positieve kosten-
baten-analyse. [16] Wij althans wensen ons in deze paragraaf slechts te beperken tot 
een omschrijving van de vervoerseconomische produktiecapaciteit van de 'algemene 
luchtvaart'-vloot en tot de vermelding van enkele trafiekdata. 
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2.1. Beschikbare passagierszetels 

Als eerste indicator voor de produktiecapaciteit beschouwe men in tabel 6 het totaal 
aantal beschikbare passagierszetels. Hieruit kan onmiddellijk worden geconcludeerd 
dat de 'overige' burgerluchtvaart vervoerseconomisch gezien moeihjk kan worden 
geëvenaard door de 'algemene' luchtvaart. 

Tabel 6: Gemiddelde verdeling van de passagierszetels tussen de 'algemene' en de 'overige' burger
luchtvaart in de Benelux (1966-1978). 

Land 'algemene' luchtvaart 'overige' burgerluchtvaart totaal 

aantal zetels % totaal 

België 1.698 
Nederland 1.228 
Luxemburg 84 

22 
9 

13 

aantal zetels % totaal 

6,049 
11.981 

547 

78 
91 
87 

7.747 
13.209 

631 

Bronnen: [17]. 

Bij deze conclusie dringt zich het beeld op dat de 'algemene' luchtvaart wel verkeers-
economisch belangrijker is dan de 'overige' burgerluchtvaart, maar dat vervoersecono-
misch gezien het omgekeerde geldt. Met name is hier sprake van een concentratiever
schijnsel, waarbij een klein gedeelte van de populatie, namehjk de 'overige' burger
luchtvaart, het grootste gedeelte van de vervoerscapaciteit bezit.[18] De gemiddelde 
concentratiegraad van de passagierszetels bij de 'overige' burgerluchtvaart voor de 
periode 1966-1978 bereikt in elk van de Beneluxlanden de vrij hoge waarde van 0,7. 

Bovendien is in elk Benelux-land deze concentratiegraad van de vervoersfunctie 
bij de 'overige' burgerluchtvaart stijgend in functie van de t i jd . Deze stijging is wel
licht toe te schrijven aan het inzetten van 'wide bodies', met een dermate verhoogde 
passagierscapaciteit dat het voor de 'algemene' luchtvaart zeer moeilijk is deze achter
stand bij te benen. Waarschijnlijk zal deze achterstand zelfs van bestendige aard zijn, 
aangezien het juist in het wezen van de 'algemene' luchtvaart zelf hgt om toestellen 
met geringe passagierscapaciteit in te zetten. 

2.2. Produceerbare zetel-km per uur 

Ook naar per uur produceerbare zetel-km overtreft de produktiecapaciteit van de 
'overige' burgerluchtvaart die van de 'algemene' luchtvaart. Zo lag volgens tabel 7, 
voor het jaar 1978, de produktiecapaciteit van de 'overige' burgerluchtvaart in België 
10 maal hoger dan deze van de 'algemene' luchtvaart, 25 maal hoger in Nederland en 
23 maal hoger in Luxemburg. 

Bovendien blijkt uit de berekende G-coëfficiënten dat de concentratiegraad van de 
vervoersfunctie bij de 'overige' burgerluchtvaart groter is op basis van de realiseerbare 
zetel-km per uur dan alleen op basis van de zitplaatscapaciteit. De oorzaak hiervoor 
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moet worden gezocht in de zeer snelle jeteenheden, terwijl de 'algemene' luchtvaart 
met relatief trage eenheden bhjft opereren. 

Tabel 7: Verdeling van de realiseerbare zetel-km per uur tussen de 'algemene' en de 'overige' bur
gerluchtvaart in de Benelux (1969-1978). 

België Nederland Luxemburg 

'algemene' luchtvaart 

realiseerbare zetel-km per uur 1969 208.180 245.340 7.230 
voor de ganse vloot 1978 599.180 474.840 31.520 

realiseerbare zetel-km per uur 1969 591 977 402 
per gemiddeld toestel 1978 810 1.067 716 

% op de totale civiele vloot 1969 8,4% 4,2% 5,9% 
1978 8,9% 3,8% 4,2% 

'overige burgerluchtvaart 

realiseerbare zetel-km per uur 1969 2.267.650 5.560.750 114.350 
voor de ganse vloot 1978 6.123.750 12.153.500 725.550 

realiseerbare zetel-km per uur 1969 45.353 71.292 22.870 
per gemiddeld toestel 1978 136.083 148.213 80.617 

% op de totale civiele vloot 1969 91,6% 95,8% 94,1% 
1978 91,1% 96,2% 95,8% 

totale burgerluchtvaart 

realiseerbare zetel-km per uur 1969 2.475.830 5.806.090 121.580 
voor de ganse vloot 1978 6.722.930 12.628.340 757!070 

G- coëfficiënt* 1969 0,792 0,721 0,724 
1978 0,854 0,806 0,788 

* Zie [18]. 
Bronnen: [19]. 

2.3. Trafiekgegevens 

Bij de analyse van het aantal vertrekken en aankomsten op de internationale en 
regionale luchthavens van de Benelux, [20] valt op uit tabel 8 dat het aantal 'algeme
ne luchtvaart'-bewegingen deze van de 'overige' burgerluchtvaart overtreffen. 
Ongeveer 60% van het aantal bewegingen komt immers voor rekening van de 
'algemene' luchtvaart. 
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Tabel 8: De 'algemene' en de 'overige' burgerluchtvaart op de 10 luchthavens van de Benelux met 
een vervoersfunctie. 

bewegingen verplaatsingen passagiers 

1976 1970 IS 76 1970 1976 

'algemene' luchtvaart 
'overige' burgerluchtvaart 

412.153 
259.417 

75.076 99.287 
223.207 259.417 

96.356 119.715 
9.418.000 13.414.638 

ö ï O ï M i e n : [21] 

Deze vaststelling kan als vrij logisch worden beschouwd, aangezien immers ook het 
aantal vlooteenheden van de 'algemene' luchtvaart die van de 'overige' burgerlucht
vaart in ruime mate overtreft. Bovendien zijn bovengenoemde 'algemene luchtvaart'-
bewegingen lager dan het Benelux-totaal, aangezien buiten bovengenoemde 10 lucht
havens de 'algemene' luchtvaart in de Benelux ook actief is op meer dan 40 bijko
mende vhegvelden. Dit laatste is echter niet het geval voor de 'overige' burgerlucht
vaart, zodat naar aantal bewegingen de 'algemene' luchtvaart nog aanzienhjk belang
rijker is dan uit bovenstaande vergelijking bhjkt. 

Kwantificatie hiervan is nochtans moeihjk, wegens gebrek aan homogene trafiek
data van deze andere luchtvaartterreinen in de Benelux. Zo bestaan er onder meer in 
België geen statistische gegevens over de trafiek op luchthavens die niet onder het 
beheer vallen van de Regie der Luchtwegen. Niettemin wijzen schattingen uit in het 
Dixon Speas Rapport, [22] dat in België in 1990 op een 900.000-tal jaarlijkse bewe
gingen van de 'algemene' luchtvaart moet worden gerekend. 

Volgens trafiekgegevens voor Nederland, [23] voor de periode 1976-1977, tellen 
de 'algemene luchtvaart'-terreinen jaarlijks rond de 300.000 bewegingen. Hieraan 
toegevoegd de 'algemene luchtvaart'-bewegingen op de grote luchthavens verkrijgt 
men een schatting van 500.000 jaarlijkse bewegingen. 

3. Benodigde infrastructuur 

De beschikbaarheid van de infrastructuur kan in sterke mate gekoppeld worden aan 
de ontwikkehng van de 'algemene' luchtvaart. Freijzer en Schouten [24] vinden aldus 
voor 8 Europese landen een lineair regressieverband tussen vhegvelden en vliegtuigen 
per miljoen inwoners, met als regressievergelijking: 

Als men bedenkt dat de Benelux, in 1977, in totaal 1189 toestellen van de 'algemene' 
luchtvaart telde op een bevolking van ongeveer 24 miljoen inwoners, dan resulteert 
dit in 50 toestellen per miljoen inwoners. Ingevuld in bovenstaande regressieve rge lij -

y = 0,07 x - 0,27 en r = 0,92 
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king komt dit neer op een 3-tal luchtvaartterreinen per miljoen inwoners, of in totaal 
70 terreinen voor het ganse gebied van de Benelux. 

Aangezien nagenoeg 90% van de 'algemene luchtvaart'-vloot in de Benelux uit 
eenmotorigen bestaat, met vereiste opstijg-afstanden van 500-1000 m, is het duidelijk 
dat overwegend grotere terreinen niet vereist zijn. Wel is het zo dat, naarmate de 
'algemene' luchtvaart aan vervoer doet, hetzij voor toeristische doeleinden hetzij 
zakelijk onder vorm van de zakenluchtvaart, het beslist noodzakehjk wordt de infra
structuur uit te rusten met douanevoorzieningen. 

Indien men belang hecht aan de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het vervoer — 
vooral van belang voor zakenvluchten — dient de infrastructuur ook uitgerust te zijn 
voor nachtvluchten en operaties onder marginale weersomstandigheden. Uiteraard 
dient dan ook de openstelling van de luchtvaartterreinen na zonsondergang verzekerd 
te zijn. Verder verdient in deze omstandigheden een betonnen baan de voorkeur: 
grasvelden zijn dikwijls onbruikbaar in onze vochtige wintermaanden, en ook is het 
niet altijd even vlakke grasoppervlak schadehjk voor de precisie-blindvluchtappara-
tuur van de meeste zaken vliegtuigen. 

Nochtans kan uit de (schaarse) trafiekdata voor de 'algemene' luchtvaart worden 
afgeleid, dat de 'algemene' luchtvaart als vervoermiddel niet bijzonder in trek is, 
vooral niet in vergelijking met de 'overige' burgerluchtvaart. Zo kan worden geschat 
dat het aantal vervoervluchten van de 'algemene' luchtvaart, zoals uit tabel 8 blijkt, 
op de 10 belangrijkste Benelux luchthavens [25] ongeveer driemaal wordt overtrof
fen door de 'overige' burgerluchtvaart. Ook is het vervoerde aantal passagiers met 
de 'algemene' luchtvaart marginaal, aangezien de 'overige' burgerluchtvaart 100 maal 
meer passagiers vervoert. 

Deze relativering moet bovendien worden gezien in het licht van de samenstelling 
van de Beneluxvloot: minder dan 10% van de 'algemene' luchtvaartvloot bestaat uit 
meermotorigen, en het zijn juist dergehjke toestellen die voor de vervoersfunctie 
geconcipieerd zijn. Het infrastructuurbeleid voor de 'algemene' luchtvaart in de Bene
lux dient dus beslist niet in hoofdzaak op deze categorie van de 'algemene' luchtvaart 
afgestemd te zijn. 

Indien men bovendien de gewenste afstand tot aan een terrein voor 'algemene' 
luchtvaart zou berekenen als het rekenkundig gemiddelde tussen de afstanden in de 
Benelux tot aan het interstedelijk spoornet, het interstedelijk autowegennet en het 
net voor openbaar luchtvervoer, dan zou elke lokaliteit in de Benelux binnen een 
straal dienen te liggen van 50 km ten opzichte van een 'algemeen' luchtvaart-ter
rein. [26] 
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4. Aanwezige infrastructuur 

Volgens de voorgaande paragraaf dienen in de Benelux ongeveer 70 luchtvaartterrei
nen aanwezig te zijn, en het is dus duidehjk dat de 74 terreinen zoals vermeld in 
bijlage 1 hieraan ruimschoots voldoen. 

In de hypothese dat rond deze terreinen een zone wordt beschouwd met een straal 
van 25 km — dit is de helft van de in voorgaande paragraaf gestelde voor- en natrans
portnorm — dan bedekken deze zones nagenoeg het ganse Benelux-grondgebied. 
Indien bovendien ook de terreinen in beschouwing worden genomen in de grensgebie
den, zoals in de bijlagen 2 en 3 is geschied, stijgt het aantal technisch bruikbare 
terreinen tot meer dan 100. Uiteraard liggen dan nog minder lokaliteiten in de Bene
lux verder dan 25 km lineaire afstand van een luchtvaartterrein. 

Maar helaas betreft het hier technisch aanwezige terreinen, die zeer zeker niet alle 
geschikt zijn voor de 'algemene' luchtvaart en zeker nog minder voor het uitvoeren 
van zakenvluchten met meermotorigen. 

Vooreerst dienen 18 zuiver militaire vliegterreinen uit de analyse te worden 
geweerd, aangezien aldaar geen of nauwelijks 'algemene luchtvaart'-activiteiten toege
laten zijn. Van de 56 resterende terreinen liggen er 37 in België, 17 in Nederland en 
2 in Luxemburg. Bovendien zijn de meeste van deze terreinen niet geschikt voor de 
zakenluchtvaart, aangezien deze de aanwezigheid veronderstelt van douanefacilitei
ten, terwijl ook de mogelijkheid dient te bestaan voor het uitvoeren van nacht- en 
instrument vluchten. Op basis hiervan resulteert uit tabel 9 dat de 'algemene' lucht
vaart voor haar zakelijke vervoersfunctie beperkt is tot principieel 10 luchtvaartter
reinen, [27] onder zekere beperkingen aanvulbaar met Eindhoven en Twente, en met 
het juist over de Belgische grens gelegen Rijsei. 

Indien men rond deze terreinen een cirkelvormige zone construeert met straal 50 
km, dan blijkt uit bijlage 4 dat nog steeds gemiddeld de oppervlakte van het Benelux-
grondgebied door de ontstane zones bedekt wordt. Inderdaad, 10 dergehjke zones 
alleen reeds beslaan 78 x 103 km, terwijl het Benelux-grondgebied slechts 74 x IQ 3 

km bedraagt. 

Uit tabel 9 resulteert eveneens dat de 10 vervoergerichte terreinen unaniem beschik
ken over baanlengten van meer dan 1000 m, tegenover nog geen 22% bij de andere 
terreinen. Nu behoeft de 'algemene' luchtvaart zelden baanlengten van meer dan 
1000 m, maar heeft meestal genoeg aan grasstrips van 500 - 1000 m. Inzake baan-
lengte zijn dus ongeveer 93% van de niet transportgerichte terreinen in de Benelux 
bruikbaar voor het gemiddelde 'algemene luchtvaart'-toestel. Verder beschikt de 
totaliteit van de vervoergerichte terreinen over douanevoorzieningen, terwijl 52% van 
de andere terreinen het zonder deze faciliteit moet stellen. De totaliteit tenslotte van 
de vervoergerichte terreinen is geschikt voor instrumentverkeer en nachtoperaties, 
terwijl 93% van de overige terreinen deze geschiktheid niet vertonen. 

Verder dient te worden vermeld dat de capaciteit van de bestaande terreinen ruim-
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Tabel 9: Enkele geselecteerde eigenschappen der 74 luchtvaartterreinen in de Benelux (1979). 

Eigenschappen Terreinen geschikt 
voor civiel gebruik 

Zuiver militaire 
terreinen 

Baanlengte: 

Douanefaciliteiten: 

0 - 499m 
500 - 1000m 

> 1000m 

met 
zonder 

vervoers-
gericht* 

(10) 

10 

10 

overige 

(46) 

3 
33 
10 

22 
24 

(18) 

18 

18 

Openingstijden: continu 
dag/beperkt nacht 

enkel dag 

Nacht- en instrument
faciliteiten : 

ja 
beperkt 

neen 

10 

3 
43 

2 
1 

43 

18 

18 

* Zie [20]. 
Bron: [28]. 

schoots voldoende is om de bestaande trafiek te verwerken. Volgens het Structuur
schema Burgerluchtvaartterreinen wordt de capaciteit van de Nederlandse 'algemene 
luchtvaart'-terreinen voor nog geen 54% benut. Zelfs als men alle 'algemene lucht -
vaart'-trafiek zou wegdraineren van de grotere luchthavens in Nederland naar de 'alge
mene luchtvaart'-terreinen, dan zou de bezettingsgraad nog steeds minder dan 60% 
van de maximale capaciteit bedragen. 

Indien de 900.000 verwachte bewegingen in België, volgens het Dixon Speas Rap
port, enkel zouden moeten worden afgehandeld op de 32 'algemene luchtvaart'-ter
reinen in België, met een gemiddelde capaciteit van 90.000 jaarlijkse bewegingen per 
terrein, dan wordt eveneens de gezamenlijke maximale capaciteit voor nog geen 40% 
bezet. 

Saturatie van de bestaande 'algemene luchtvaart'-terreinen in de Benelux is dus 
wellicht niet voor de naaste toekomst. In het licht trouwens van de huidige economi
sche recessie en de snel stijgende vliegtuigbrandstofprijzen begint de 'algemene' 
luchtvaart momenteel flinke deuken in haar expansie te vertonen. [29] 
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5. Slotbedenkingen 

Uit dit alles kan worden afgeleid dat de aanwezige infrastructuur, zowel kwantitatief 
als kwalitatief, voorlopig althans, overeenstemt met de noden van de 'algemene' lucht
vaart. Dit betekent niet dat de 'algemene' luchtvaart er rooskleurig voorstaat in de 
Benelux. Er werd reeds eerder in deze bijdrage op gewezen dat onze situatie duidehjk 
achterblijft op de V.S A , en zelfs op het wereldgemiddelde. Diverse factoren zijn hier
voor aansprakelijk, maar wij beperken ons tot die welke rechtstreeks betrekking heb
ben op het gebruik van de 'algemene' luchtvaart-infrastructuur. 

Zo moet worden opgemerkt dat de overheid dikwijls bij machte is om op burgerlijke 
luchtvaartterreinen restrictieve maatregelen tegen de 'algemene' luchtvaart te intro
duceren en/of te handhaven. Buiten sommige excessieve landingsrechten [30] bedoe
len wij hier vooral het verbod of de beperking tot gebruik van de infrastructuur of 
een gedeelte ervan, terwijl de 'overige' burgerluchtvaart deze restricties niet krijgt 
opgelegd. 

Bovendien bestaat de tendens de 'algemene' luchtvaart in een steeds nauwer keurs
l i j f van gesofisticeerde en onnodige elektronische apparatuur te dwingen, onder de 
bijkomende sanctie dat de grotere luchthavens en bepaalde gecontroleerde luchtruim-
tes verboden worden voor 'algemene luchtvaart'-trafiek. De trend om ondertussen de 
gecontroleerde luchtruimtes steeds maar verder uit te breiden, is hierbij bepaald zorg
wekkend. 

Andere beperkingen bij het gebruik van de infrastructuur in de Benelux zijn het 
verbod tot nachtelijke zichtvluchten en de geluidsperikelen. Terwijl zichtvluchten bij 
nacht niet alleen in de V.S.A. zijn toegelaten, maar ook in diverse Westeuropese 
landen, bl i j f t men in de Benelux halsstarrig vasthouden aan het principe dat vluchten 
na zonsondergang enkel in instrumentvlucht mogen geschieden. Bovendien is de 
instrumentvergunning voor piloten uit de 'algemene' luchtvaart zeer moeilijk te 
behalen in de Benelux, tegen een kostprijs die bovendien minstens het vijfvoudige 
bedraagt van een gelijkaardige vergunning in de V.S.A. 

De geluidsperikelen vormen uiteraard een probleem apart, vooral in Nederland, 
waar het principe van de geluidszonering ook wordt voorzien rondom de terreinen 
voor de 'algemene' luchtvaart.[31] Operationele beperkingen en geluidstaxen zullen 
toenemend gebruik van de 'algemene luchtvaart'-infrastructuur in de toekomst wel
licht niet bevorderen. Duidehjk is hier sprake van een zekere wettelijke discriminatie, 
aangezien de geluidshinder van de 'algemene' luchtvaart dikwijls lager hgt dan die van 
andere geluidshinderbronnen.[32] Meestal worden tegen deze andere bronnen van 
geluidshinder minder strenge maatregelen getroffen. 

Ter afronding van deze bijdrage weze dus gesteld dat de luchtvaartinfrastructuur in 
de Benelux geen beletsel vormt voor de leefbaarheid van de 'algemene' luchtvaart. De 
achterstand van de 'algemene' luchtvaart in de Benelux, vooral ten opzichte van de 
V.S.A. en de niet optimale operationaliteit van de 'algemene luchtvaart'-infrastruc-
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tuur dienen principieel niet te worden gezocht in de beschikbaarheid van de infra
structuur, maar wel in diverse andere determinanten, niet het minst in de financiële 
en reglementaire bepalingen van overheidswege. Het is duidelijk dat dergelijk restric
tief beleid — vooral dan in een periode van economische crisis — als het ware de 
Benelux-overheden ervoor vrijwaart ooit met ernstige problemen te zullen worden 
geconfronteerd inzake 'algemene' luchtvaart-infrastructuur 
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Bijlage 2: Bereikbaarheid van technisch bruikbare 'algemene luchtvaart'-infrastructuur in de 
Benelux en in het grensgebied. 



Bijlage 3: Lijst van technisch bruikbare 'algemene luchtvaart'-infrastructuur, gelegen in de Bene
lux of aan de grenzen daarvan.* 

1. Koksijde 37. Oud Turnhout 73 .Wütz 
2. Oostende 38. Weelde 74. Borkum 
3.Ursel 39. Hoevenen 75. Juist 
4. Gent 40. Brasschaat 75. Emden 
5. Moorsele 41. Antwerpen 77. Leer/Nüttermoor 
6. Wevelgem 41. Beerse 78. Nordhorn/Klausheide 
7. Amougies 43. Oostmalle 79. Rheine-Bentlage 
8. Maubray 44. Schaffen-Diest 80. Rheine-Eschendorf 
9. Thumaide 45. Fosses-la-Ville 81. Stadtlohn-Wenningfeld 

10. St. Ghislain 46. Fro id Chapelle 82. Laarbruch 
11. Chièvres 47. Midden Zeeland 83. Kamp-Lintfort 
12. Overboelaere 48. Woensdrecht 84. Krefeld-Egelsberg 
13. Aalst 49.Seppe 85. Grefrath-N iershorst 
14. Brussel-Grimbergen 50. Gilze-Rijen 86. Brüggen 
15. Brussel-Nationaal 51. Eindhoven 87. Wildenratfa 
16. Beauvechain 52.Budel 88. Mönchen-Gladbach 
17. Goetsenhoven 53. Beek 89. Düsseldorf 
18. Brustem 54. De Peel 90. Geilenkirchen 
19. Liège-Bierset 55. Volkel 91. Aachen-Merzbrück 
20. Charleioi-Gosselies 56. Rotterdam 92. Köln-Bonn 
21. Namur-Suarlée 57. Ypenburg 93. Dahlemer-Binz 
22. Florennes 58. Valkenburg 94. Bitburg 
23. St. Hubert 59. Schiphol 95. Spangdahlem 
24. St. Hubert-Nato 60. Hilversum 96. Trier-Euren 
25. Jehonville 61. Soesterberg 97. Thionville 
26. Virion Latour 62. Deelen 98. Vilierupt 
27. Luxemburg 63. Teuge 99.Villette 
28. Spa-La Sauvenière 64. Twente lOO.Douzy 
29. Elsenborn 65. Lelystad 101. Charleville-Mézières 
30. Theux-Verviers 66. Noordoostpolder 102. Elesmes 
31. Hasselt 67. Hoogeveen 103. Denain 
32. Genk 68. Eelde 104. Lille-Lesquin 
33. Zutendaal 69. Leeuwarden 105. Lille-Marcq 
34. Balen-Neet 70. Ameland 106. Calonne 
35. Leopoldsbuig 71. Texel 107. Onstwedde (Nl) 
36. Kleine Brogel 72. DeKooy 

* In de opsomming zijn niet opgenomen de terreinen die uitsluitend zijn bestemd voor zweef
vliegtuigen en voor helikopters, alsook de zuivere privé luchtvaartterreinen, zoals in Nederland 
o.m. Drachten en Melissant. 

Bronnen: [33]. 
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Bijlage 4: Bereikbaarheid van infrastructuur geschikt voor zakenluchtvaart in de Benelux. 
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Noten 

[1] I .C .A .O. International Civil Aviation Organization; 
O.A.C.I . Organisation de PAviation Civile Internationale. 

[2] Als synoniemen gelden ook 'privé'-luchtvaart, 'lichte' luchtvaart, 'kleine' luchtvaart. 
Alhoewel zeer dikwijls de vloot van de 'algemene'-luchtvaart wordt geacht te bestaan 
uit toestellen met een maximaal gewicht van 5.700 kg, [4] is het duidelijk dat boven
staande definitie ruimer is. Met name zou een toestel met grote capaciteit, zoals de Jumbo 
B-747, tot de 'algemene' luchtvaart dienen te worden gerekend, als het betreffende toestel 
niet militair wordt geëxploiteerd, noch ingezet wordt voor collectief burgerlijk luchtver
voer onder vorm van geregelde lijndiensten of charteroperaties. 
Uit dergelijke afbakening van het concept 'algemene luchtvaart' resulteert automatisch 
dat men te maken heeft met een zeer heterogene vlootsamenstelling, variërende van een
voudige eenmotorige toestellen tot straalvliegtuigen, soms zelfs met zeer luxueuze execu
tieve uitvoeringen. 

[3] Convention relative a l'Aviation Civile Internationale, exploitation technique des aéronefs, 
Annexe 6, 2e deel, aug. 1971, blz. 9. 

[4] K . H . Lindenlaub, Grundlagen für eine ökonomische Beurteilung der Allgemeinen Luft
fahrt in Nordrhein-Westfalen, Verlag A. Hellendoorn, Bentheim 1977, blz. 24-29 . 

[5] Zoals aantal toestellen, vlieguren en afgelegde afstanden, vervoerde passagiers, aantal lan
dingen en opstijgingen, groeivoet. Zie J . J . Warford, Public Policy toward General Aviation, 
The Brookings Institution, Washington 1971, blz. 1. 

[6] 'Aufgrund einer bislang nahezu völligen Vernachla'ssigung dieses Verkehrszweiges durch die 
Verkehrswissenschaftliche Forschung", aldus Lindenlaub. Zie [4] blz. 1. 

[7] Dixon Speas Rapport, Studie van de luchthaveninfrastructuur van België, in opdracht van 
het Bestuur der Luchtvaart, 1978. 

[8] Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1979, par. 
VII .3 .1 . 

[9] Voor de andere factoren die de stand van de 'algemene' luchtvaart kunnen verklaren — in 
het bijzonder de achterstand van de Benelux ten opzichte van de V.S .A. - raadplege men 
P. Roosens, De Algemene Luchtvaart als potentieel vervoermiddel voor de Benelux zaken
reiziger, Rotterdam 1980, blz. 41 -62 . 

[10] Bureau Veritas, International Register of Civil Aircraft, jrg. 1966 — 1978; 
Bestuur der Luchtvaart, Uittreksel uit het Belgisch Luchtvaart register, Brussel; 
Rijksluchtvaartdienst, Schiphol-Oost; Ministère des Transports, Luxemburg. 

[11] EEG-Commissie, L 'industrie aérospatiale européenne: situation et chiffres, mei 1976, blz. 
22; 
Bureau Veritas, International Register of Civil Aircraft, 1974. 

[12] Zie [10] ; 
Eurostat. Nationale Rekeningen 1960 - 1976, nov. 1977, blz. 26: 
F .A .A . , Statistical Handbook of Aviation, Washington, versch. jrg.; 
F.A.A., Aviation Forecasts Fiscal Years 1975 - 1986, Washington 1974, blz. 20 en 24. 

[13] Zie [10] . 
[14] Zie voor de Benelux-cijfers [10] , alsmede: 

Green en Swanborough, Civil Aircraft Directory, Frederick Warne & Co. Ltd , London 
1974. 
Zie voor de V.S.A.-cijfers: F . A . A . , Aviation Forecasts Fiscal Years 1975 - 1986, Washing
ton 1974, blz. 23. 
Zie voor de wereldcijfers: Bulletin O.A.C.I., Montreal, versch. jrg. 

[15 ] H. Noordegraaf, Kleine luchtvaart in Nederland: een exploratieve beschouwing vanuit 
milieu-oogpunt, in: Economisch-Statistische Berichten, 1976 no. 3074, blz. 980—983. 
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H.E. Sweers, Kleine luchtvaart in Nederland: zakelijk hobbyisme of zakelijk verantwoord?, 
in: Economisch-Statistische Berichten, 1978 no. 3156, blz. 551. 

[16] Zie [ 4 ] . 
[17] Zie [10] , alsmede: 

Green en Swanborough, Civil Aircraft Directory, Frederick Wame & Co. Ltd. , London 
1974. 

[18] Gebrek aan concentratie zou betekenen dat de passagierszetels op gelijkmatige wijze ver
spreid liggen over de totale populatie, nl. 10% van de totale vloot zou beschikken over 10% 
der passagierszetels en (100 - x)% over (100 - x)% der zetels. In welke mate niet aan deze 
gelijkmatige spreiding wordt voldaan, kan tot uiting worden gebracht door indices van 
ongelijkheid die regelmatig worden gebruikt in studies over inkomensverdeling. Eén der 
vlotst interpreteerbare dezer indices is de Gini-concentratiecoëfficiënt (= G). Als maatstaf 
geldt dat G = 0 bij totaal gehjke verdeling, nl. absoluut gebrek aan concentratie, en G = 1 
bij totaal ongelijke verdeling, nl. bij totale concentratie. 
Zie o.a. H. Theil, Economics and information theory, North Holland Publishing Co., 
Amsterdam 1967, blz. 121-134, alsmede J . Pen, Income distribution, The Penguin Press, 
London 1971, blz. 75. 

[19] Zie [17] . 
[20] Het betreft de internationale luchthavens van Amsterdam, Brussel en Luxemburg, en de 

regionale vliegvelden van Rotterdam, Eelde, Maastricht, Antwerpen, Luik, Charleroi en 
Oostende. 

[21] N.I.S., C.B.S. , Statec, Eurostat. 
[22] Zie [7] blz. 8.46. 
[23] Zie [8] blz. 297-338. 
[24] Freijzer en Schouten, General aviation: de ontwikkeling van de kleine luchtvaart, in: Inter

mediair, Amsterdam 1972 (17 maart), blz. 15. 
[25] Zie [20] . 
[26] Berekeningen zijn gebaseerd op O.E.S.O. , The future of European Passenger Transport, 

1911. 
[27] Zie [20] . 
[28] Benelux Air Touring Flight Guide, Elstree Aerodrome, Airtour International Ltd, 1975; 

A.I.P. België en Luxemburg, hfd. A.G.A. en M.A.P.; 
A.I.P. Netherlands, hfd. A .G.A . ; 
Aeronautical ChartsI.C.A.O., Low countries-Brussels, Frankfurt/M, Hamburg, Hannover. 

[29] Dit bhjkt vooral uit de laatste statistieken van de Amerikaanse 'algemene luchtvaart'-
constructeurs, georganiseerd in de G.A.M.A., General Aviation Manufacturers Association. 

[30] Ter dekking van congestiekosten, maar dikwijls ook voor gebruik van infrastructuurvoor
zieningen en -diensten die geconcipieerd zijn voor de 'overige' burgerluchtvaart, terwijl de 
'algemene' luchtvaart hiervan nauwehjks, of soms verplichtend, gebruik maakt. 

[31] Art. 25 en 26 van de Nederlandse luchtvaartwet. 
[32] Zie o.m. J . Delia Faille, L e bruit des avions est-il insoutenable? in: Aviasport, Sepag, 

Parijs nov. 1971, blz. 123. 
Zie ook [7] blz. 7.19-7.26. 

[33] Zie [28] . 
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E E N L U C H T H A V E N I N W E S T - B R A B A N T : E E N E V A L U A T I E 

door 
Drs. A.J. Doe 

Drs. K.F. van Dongen 

In Nederland heeft in april 1981 de regering het Structuurschema Burgerluchtvaart
terreinen [1] vastgesteld en aan de Tweede Kamer toegezonden. Dit betekent dat de 
planologische kernbeslissing, die aangeeft welk beleid de ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Volkshuisvesting en Ruhntehjke Ordening op de lange termijn ten 
aanzien van de luchtvaart en de luchtvaartterreinen nodig achten, definitief wordt 
nadat de beide Kamers hierop hebben gereageerd. 

Het bhjkt dat de procedure van inspraak en overleg die aan de vaststelling van het 
structuurschema is voorafgegaan niet tot ingrijpende wijzigingen van het in november 
1979 gepubliceerde beleidsvoornemen heeft geleid. Dit impliceert onder meer dat de 
luchthaven Schiphol bhjft gehandhaafd als de nationale luchthaven en dat de moge
lijke aanleg van een tweede nationale luchthaven (T.N.L.) tot na de eeuwwisseling 
wordt opengehouden. Als vestigingsplaats voor een dergehjke grote luchthaven bhjkt 
de keuze te zijn gevallen op een lokatie in het Markerwaardgebied. 

Daarmee is een einde gekomen aan de zeer uitvoerige en welhaast 'brede maat
schap pehjke' discussie in de jaren zeventig over de vraag of, en zo ja waar, een tweede 
nationale luchthaven zou moeten worden gereahseerd. 

Ook Kuiler heeft zich intensief met het laatstgenoemde vraagstuk beziggehouden. De 
aard en de invalshoek van zijn analyse verschillen echter van die van de meerderheid 
aangaande dit onderwerp. De oorzaak hiervan moet met name worden gezocht in het 
feit dat Kuiler deze problematiek benadert vanuit de optiek dat luchtvaart een inter
nationaal fenomeen is en dat de vestigingsplaats van een tweede grote luchthaven in 
Nederland dient te worden bepaald door haar functies. [2] In dezen vervullen ook de 
ontwikkelingen in de marktverhoudingen alsmede de technische ontwikkelingen een 
belangrijke rol. 

Vanuit deze invalshoek komt Kuiler tot de conclusie dat een locatie nabij Dintel-
oord een optimale vestigingsplaats is. Zoals nu echter is gebleken heeft de overheid 
voor een andere locatie gekozen. In deze bijdrage willen wij de vraag stellen op grond 
waarvan Dinteloord als mogehjke vestigingsplaats is afgevallen. 

Achtereenvolgens zal daarbij aandacht worden besteed aan de gehanteerde evalua
tie-technieken (par. 1), de uitkomsten van de gemaakte analyses (par. 2) en de 
uitkomsten van andere studies (par. 3). Bij de uiteindelijke keuze van de vestigings
plaats zullen wij vervolgens enige kanttekeningen plaatsen (par. 4), waarna een con
cluderende samenvatting deze bijdrage afsluit (par. 5). 
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1. De gehanteerde evaluatie-technieken 

Het Centraal Plan Bureau (C.P.B.) heeft voor de berekening van het sociaal-econo
misch nut van de vestiging van een T.N.L. gebruik gemaakt van een kosten-baten-
analyse (k.b.a.).[3] Ook de Planninggroep Tweede nationale Luchthaven (P.T.L.) 
heeft deze evaluatietechniek gebruikt voor het vergelijkend onderzoek naar de plaats 
waar een eventuele tweede nationale luchthaven moet worden gevestigd. [4] In het 
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen wordt het gekozen beleid op een uitge
voerde multi-criteria-analyse (m.ca.) gebaseerd.[5] 

Op beide evaluatie-technieken zullen wij in deze paragraaf ingaan. Daarbij verstaan 
wij onder een k.b.a. een instrument in de beleidsvoorbereiding, waarbij het erom gaat 
de contante waarde van alle baten minus die van alle kosten binnen bepaalde rand
voorwaarden te maximeren. Onder een m.ca. wordt verstaan 'een systematische en 
zoveel mogehjk gekwantificeerde opstelling van gevolgen van alternatieve beleids
maatregelen met het doel deze alternatieven onderling te vergelijken en zo mogehjk 
te ordenen'.[6] 

1.1. De kosten-baten-analyse 

Het gebruik van de k.b.a. in de beleidsvoorbereiding met betrekking tot de T.N.L. 
heeft in de loop van de tijd veel kritiek ondervonden.[7] Dit geldt zowel de methode 
van de k.b .a. in het algemeen als de uitgevoerde studies in het bijzonder. 

Een van de belangrijkste kritiekpunten is dat zowel het C.P.B. als de P.T.L. de 
beleidsvoorbereiding uitsluitend beperken tot de genoemde k.b.a. Zij gaan daarmee 
voorbij aan de aanbeveling van de Commissie voor de Ontwikkeling van de Beleids
analyse (C.O.B.A.), waarin wordt gesteld dat de beleidsvoorbereiding objectief en 
zo volledig mogehjk moet zijn en uit zowel een kwalitatieve als kwantitatieve analyse 
dient te bestaan.[8] 

Volgens de C.O.B.A. zijn in een beleidsanalyse de in schema 1 weergegeven fasen 
te onderscheiden. In fase 5 zou dan volgens de C.O.B.A. plaats zijn voor een k.b.a., 
nadat alle voorgaande fasen zijn doorlopen. 

Door alleen maar gebruik te maken van de k.b.a. wordt ervan uitgegaan dat uit
breiding van de luchthavencapaciteit noodzakehjk is. De overheid voldoet aan de 
vraag naar extra luchtreizen zonder afweging tegen andere mogehjke projecten. Er 
wordt van uitgegaan dat daardoor het nationale welzijn positief wordt beihvloed. 
Andere manieren om dit welzijn te verhogen worden nu niet vergeleken met de uit
breiding van de luchthavencapaciteit. 

Als we op de studies zelf ingaan, bhjkt echter ook kritiek mogehjk. Zo is met betrek
king tot de ontwikkeling van het aantal passagiersbewegingen, o.a. doorHupkes [9] 
veel kritiek geleverd. Bij de prognoses van het luchtvervoer werd de in het verleden 
geconstateerde groei geëxtrapoleerd tot het jaar 2000. Impliciet werd hierdoor van de 
volgende optimistische veronderstelhngen uitgegaan: 
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Schema 1: Fasen beleidsanalyse volgens de C.O.B.A. 

I Kwalitatieve analyse 

1. Inventariseren van voor- en nadelen van het beleid; het formuleren en analyse
ren van doelstellingen. 

2. Voor- en nadelen in relatie brengen tot de doelstellingen van het beleid. 
3. Het zoeken naar alternatieve oplossingen om de desbetreffende doelstelling(en) 

te bereiken. 

I I Kwantitatieve analyse 

4. Meten van voor- en nadelen van elk van de alternatieven door deze in de eigen 
specifieke grootheden uit te drukken. 

5. Streven de resultaten zoveel mogehjk onder één noemer te brengen. 
6. Evaluatie: in welke mate zijn de doelstellingen gerealiseerd? 

— de welvaart zal blij ven toenemen; 
— de mobiliteitsbehoefte bhjft stijgen; 
— blijvende grote bevolkingstoename; 
— meer vrije t i jd ; 
— een steeds algemenere aanvaarding van het luchtvervoer; 
— dalende tarieven door: 

a. technologische vernieuwing en, 
b. schaalvoordelen. 

Kenmerkend voor deze prognoses is echter het ontbreken van: 
— een verzadigingsniveau; 
— negatieve terugkoppelingseffecten, zoals 

a. lagere tempo van de inkomensgroei; 
b. geringere bevollcingsgroei; 
c. grenzen aan de voorraden vloeibare brandstoffen; 
d. verzadigingssymptomenin het toerisme; 
e. bezwaren tegen de uitbreiding van de capaciteit van luchthavens (zowel uit 

milieu- als planologische overwegingen); 
f. invloed van hoge-snelheidstreinen; 
g. invloed van nieuwe telecommunicatietechnieken. 

Op basis van deze optimistische veronderstellingen werd het aantal passagiersbewe
gingen in het jaar 2000 in het centrale alternatief van zowel de studie van de P.T.L. 
als die van het C.P.B. op 80 min. geschat. In de verschillende varianten werd ook 
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rekening gehouden met een lage raming van 60 min. en een hoge van 100 min. passa
giersbewegingen. 

Een aantal van de hiervoor genoemde negatieve terugkoppelingsmechanismen 
heeft zich echter sinds de pubhkatie van beide rapporten voorgedaan. Dit bracht de 
Rijks Luchtvaart Dienst (R.L.D.) ertoe in 1975 een herziene raming van het aantal 
passagiersbewegingen te maken.[10] De R.L.D. onderscheidde twee varianten, één 
uitgaande van een matig herstel van de economie en één uitgaande van een krachtig 
herstel. Het bij deze varianten behorende aantal passagiersbewegingen bedraagt in 
deze varianten resp. 40 en 60 min. 

In het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen is de hoge variant van 60 min. 
al verlaten en wordt uitgegaan van 40 min. passagiersbewegingen. Onlangs echter 
heeft de oud-directeur van Schiphol, Riemens, de verwachting uitgesproken dat ook 
dit aantal nog veel te hoog i s . [ l l ] Gezien de gevolgen van de tweede oliecrisis vindt 
hij een halvering van het aantal tot 20 min. passagiersbewegingen in het jaar 2000 
niet onredelijk. Deze verwachting wordt versterkt door het feit dat in 1980 voor het 
eerst sinds 1947 het aantal passagiers op Schiphol is gedaald met ongeveer 350.000. 
Voor 1981 wordt slechts een geringe stijging met 1% verwacht. 

Een volgend kritiekpunt is de geringe aandacht die in beide rapporten wordt besteed 
aan de luchtvracht. Verondersteld wordt dat de luchtvaart met passagiersvliegtuigen 
wordt meegenomen. Geen rekening wordt echter gehouden met de mogelijkheid van 
de introductie van vrachtvliegtuigen en het aanleggen van een gespecialiseerd vracht
vliegveld. De mogelijkheid dat zo'n vrachtvliegveld als groeipool dienst kan doen en 
daardoor vele verschillende activiteiten zou kunnen aantrekken wordt niet onder
z o c h t . ^ ] 

Andere kritiekpunten zijn inherent aan het gebruik van een k.b.a. als evaluatietech
niek, zoals de problemen die bij de beoordeling van het project ontstaan met niet op 
geld waardeerbare effecten als geluidshinder en de problemen met het bepalen van de 
baten (m.b.v. de theorie van het consumentensurplus). In de k.b.a. van het C.P.B. 
maken de netto baten van reizigers en vracht en de indirecte economische effecten 
samen bijna 70% van de totale baten uit. 

Onder netto-baten wordt verstaan het nut, dat de luchthaven aan de gebruikers i.e. 
de luchtreizigers en de verladers van luchtvracht verschaft na aftrek van de kosten, 
die het gebruik voor hen meebrengt.[13] Ze worden vooral bepaald door de reistijd
winsten en -verhezen. Het waarderen van deze winsten en verhezen is echter een 
groot probleem. In de CP.B.-studie is de invloed van de reistijdwaardering op de 
netto-baten berekend, zoals tabel 1 weergeeft. 

Uit de tabel bhjkt dat 14% van het totale aantal reizigers zakelijke motieven heeft. 
Doordat echter de reistijd voor deze categorie veel hoger wordt gewaardeerd dan die 
van de niet-zakelijke reizigers bhjkt de bijdrage van de zakelijke reizigers aan de 
netto-baten veel groter te zijn dan die van de niet-zakelijke reizigers (resp. 53% en 
33%). 
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Het al of niet waarderen van de reistijd heeft zodoende grote gevolgen voor de 
uitkomst van de k.b.a. Wordt er geen enkele reistijdwaardering toegepast, dus ook 
niet voor zakelijke reizigers, dan daalt de baten-kosten-verhouding met 0,50 punt. 

Tabel 1 '• Invloed reistijdwaaidering op de netto-baten 

categorie aantal reizigers bijdrage netto baten 

in min. % in min. % 

niet-zakelijke reizigers 61,1 76 ƒ 2 , 6 6 33 
zakelijke reizigers 11,3 14 4,34 53 
transito-reizigers 7,2 10 - , - -
vracht —,— - 1,13 14 

79,6 100 8,13 100 

Bron: C.P.B. [13] 

1.2. De multi-criteria-analyse 

In het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen wordt weliswaar aandacht besteed 
aan de doelstellingen met betrekking tot het luchtvaartbeleid, maar bij de afweging 
hoe in de toekomstige vraag naar luchtvaartterreinen moet worden voorzien wordt 
hiermee geen rekening gehouden. 

Op basis van een aantal beoordelingscriteria wordt met behulp van een m.ca. een 
keuze gemaakt uit een 5-tal alternatieve infrastructuurmodellen [14] t.w.: 
1. Schiphol optimaal benutten; 
2. regionale luchthavens stimuleren; 
3. aanleg van een supraregionale luchthaven nabij Dinteloord; 
4. aanleg van een beperkte tweede nationale luchthaven; 
5. aanleg van een nieuwe nationale luchthaven. 

Al deze alternatieven hebben tot doel in het jaar 2000 ca. 40 min. passagiersbewegin
gen mogehjk te maken. 

De m.ca. wordt daarbij gebruikt om aan één van de bezwaren tegen de k.b.a., t.w. 
het probleem van de niet op geld waardeerbare effecten, tegemoet te komen. Alle 
criteria worden bij deze evaluatietechniek gerangschikt. Indien deze criteria op geld 
waardeerbaar zijn, is er een kwantitatieve rangschikking, maar als dit niet mogehjk is, 
worden ze met behulp van meeteenheden of kwalitatief gerangschikt. Met behulp 
van wegingscoëfficiënten en een ingewikkelde rekentechniek wordt ten slotte een 
rangorde vastgesteld. 

Ook op het gebruik van deze techniek is kritiek mogehjk. Allereerst suggereert de 
naam meer dan in werkelijkheid wordt waargemaakt. Er worden net zoveel criteria 
gebruikt als in de kh.a. Alleen poogt men nu de effecten, die noch in geld noch in 
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andere meeteenheden zijn uit te drukken, te rangschikken. Dit is echter met de PM-
kosten in een k.b.a. ook mogehjk. 

Een tweede bezwaar is dat de rangschikking op subjectieve wijze door de beleids-
analist moet geschieden. Een derde bezwaar is hier nauw aan verbonden, namehjk 
het bepalen van de weghigscoéfficiënten. In het structuurschema wordt bijv. aan 
het luchtvaartaspect een tweemaal zo hoog gewicht toegekend als aan de andere 
aspecten (het economisch, ruimtehjk en milieu-aspect). Als een groter belang wordt 
gehecht aan bijv. het economisch aspect, scoort een supra-regionale luchthaven 
nabij Dinteloord veel hoger dan in de hoofdvariant. 

Deze constateringen zijn van belang bij de beoordeling van de gehanteerde evalua
tietechnieken en moeten in gedachten worden gehouden bij een onderzoek naar de 
overwegingen die tenslotte hebben geleid tot de keuze voor het Markerwaardgebied 
en niet voor Dinteloord als vestigingsplaats voor een T.N.L. In de volgende paragrafen 
zal nader worden ingegaan op de specifieke voor- en nadelen van de locatie Dintel
oord en op welke wijze deze in de besluitvorming zijn terug te vinden. 

2. De uitkomsten van de gemaakte analyses 

Uit het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen bhjkt dat de regeringsbeslissing 
omtrent de vestigingsplaats van een mogehjke tweede nationale luchthaven is geba
seerd op de studies van de P.T.L. en het C i \ B . Op de uitkomsten van deze studies zal 
hier nader worden ingegaan. In de volgende paragraaf zal nader worden ingegaan op 
de uitkomsten van andere studies. 

In de studie 'Vestigingsplaatsanalyse Tweede Nationale Luchthaven' van de P.T.L. 
zijn de resultaten weergegeven van een vergelijkend onderzoek naar de voor- en nade
len van een vijftal mogehjke locaties voor een grote luchthaven. Het betreft hier de 
locaties de Markerwaard, Dinteloord, Leerdam, Goeree en de Maasvlakte. [15] Hoe
wel op een groot aantal vestigingsplaatscriteria wordt ingegaan, bhjkt dat slechts ten 
aanzien van een beperkt aantal ervan zekere preferenties kunnen worden gegeven. 
Hier laat zich duidehjk het bezwaar van de k.b.a. als hulpmiddel bij de beleidsvoorbe
reiding voelen. 

Geconcludeerd wordt dat ten aanzien van het gebruik van de luchtruimte c.q. het 
luchtverkeersbeveiligingssysteem Dinteloord een zeer ingewikkelde en nauwehjks 
oplosbare problematiek met aangrenzende landen veroorzaakt. Uit deze studie blijkt 
dat ook voor de Markerwaard een aanzienlijke luchtmimteproblematiek bestaat, 
zeker in het geval dat de luchthavens van de Markerwaard en Schiphol naast elkaar 
zouden bestaan. De oplosbaarheid van deze problematiek is slechts redelijk goed 
mogelijk indien de luchthaven in de Markerwaard de functie van centrale nationale 
luchthaven gaat vervullen ter vervanging van Schiphol.Uit het Structuurschema 
Burgerluchtvaartterreinen bhjkt echter dat niet voor dit alternatief wordt gekozen. 

Met betrekking tot de miheu-hygiënische aspecten bhjkt uit dit rapport dat Dintel-
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oord met name vanuit het oogpunt van geluidshinder [16] geen optimale vestigings
plaats is. De veroorzaakte lucht-, water- en bodemverontreiniging bhjkt echter 
minimaal te zijn. Tevens bhjkt uit deze studie dat de door de vestiging van een 
tweede nationale luchthaven bij Dinteloord veroorzaakte verstedehjking voor het 
betreffende gebied geen problemen oplevert. 

Het voor- en natransport van zowel luchtreizigers als -vracht, alsmede het woon
werkverkeer worden in dit rapport herleid tot macro-economische verplaatsingskos
ten. Het bhjkt dat Dinteloord te zamen met de Markerwaard na Leerdam de geringste 
totale vervoerkosten met zich brengt. 

In de vestigingsplaatsanalyse worden ten slotte ook nog enige niet op geld herleid
bare effecten vermeld. Ten aanzien van de gevolgen voor het natuurlijke miheu wordt 
geconstateerd dat Leerdam de meest nadelige gevolgen zal hebben en de Markerwaard 
de minste, mits de situering van de luchthaven, de planning van de verstedehjking en 
de tracering van de infrastructuur mede zullen zijn gebaseerd op voorafgaand ecolo
gisch onderzoek. Uit landschappelijk oogpunt bezien blijkt de vestiging van een 
tweede nationale luchthaven bij Dinteloord nauwehjks bezwaren op te roepen. Dit 
geldt eveneens vanuit het gezichtspunt van de recreatie. Uit landbouwkundige 
overwegingen blijkt de locatie Dinteloord niet erg geschikt, aangezien uitstekende 
landbouwgrond door vestiging van een luchthaven verloren zal gaan. Ten slotte wordt 
gesteld dat de maatschappehjke effecten voor de lokale samenleving in de weinig 
verstedehjkte en weinig geïndustrialiseerde gemeenschappen zoals Dinteloord, niet 
ingrijpend zullen zijn. 

De conclusie van deze vestigingsplaatsanalyse is, dat indien uitsluitend wordt gelet 
op de in geld uit te drukken voor- en nadelen, de voorkeurs-volgorde van de vijf 
onderzochte vestigingsplaatsen uitkomt op de Markerwaard als beste, op korte 
afstand gevolgd door Dinteloord en Leerdam, terwijl Goeree en de Maasvlakte op 
grotere afstand volgen. 

De door het C.P.B. gemaakte nationale kosten-baten-analyse leert dat, bij bepaalde 
veronderstellingen waaronder de prognose van 80 min. passagiersbewegingen in 2000, 
alle onderzochte vestigingsplaatsen nationaal-economisch gezien een positief saldo in 
de baten-kostenafweging vertonen. Daarbij werd een groot aantal factoren in be
schouwing genomen. Aan de kostenzijde werd een onderscheid gemaakt in grondver
werving en landverkrijging, het bouwrijp maken, waterstaatkundige aanpassing, uit
breiding, constructiekosten, verkeersinfrastructuur, exploitatiekosten, aanpassing 
luchtruimtestructuur, defensie, toeleidende infrastructuur en overheadkosten; aan 
de batenzijde werden onderscheiden de netto baten, verschillen in te vliegen afstan
den, indirect economische effecten, milieu-effecten, geluidshinder, overige invloed 
op recreatie, ruimtelijke inpassing, schepping van werkgelegenheid, vervoerafstanden 
in woon-werkverkeer, ontlasting van het bestaande wegennet, goodwill in het buiten
land van de KLM, goodwill van het project en restwaarde van wegen en spoorwegen. 

Het blijkt dat de loeaüe Markerwaard de hoogste baten-kostenverhouding {2,72} 
heeft, op de voet gevolgd door Dinteloord (2,71). Wanneer we de verschillende in de 
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analyse betrokken factoren bezien, blijkt Dinteloord ten opzichte van de Marker
waard relatief hoge kosten met zich te brengen voor de grondverwerving c.q. land-
verkrijging. De oorzaak hiervan is, dat in deze studie ervan wordt uitgegaan dat de 
Markerwaard in ieder geval zal worden ingepolderd, zodat de kosten hiervan niet op 
de aanleg van een tweede nationale luchthaven in dit gebied behoeven te drukken. 
Ten aanzien van de toeleidende infrastructuur, met name de wegen, komt Dintel
oord echter beter uit de analyse. 

In dit kader dient nog te worden opgemerkt, dat de aanpassing van de luchtruim
structuur een PM-post is. Voor Dinteloord wordt er echter van uitgegaan dat de 
interferentie met België voor onoplosbare problemen zou zorgen. Opgemerkt moet 
echter wel worden, dat het hier om een strikt nationale studie gaat, waardoor de 
mogelijkheid van een internationale aanpak van dergehjke problemen niet in beschou
wing is genomen. Met betrekking tot de batenzijde moet worden geconstateerd, dat 
de alternatieven Dinteloord en de Markerwaard ten aanzien van de onderscheiden 
factoren nauwelijks verschillen vertonen. Wel kan men zich afvragen of door PM-
posten als afstandsverschillen in de lucht, overige recreatie, ruimtelijke inpassing en 
schepping van werkgelegenheid Dinteloord ten opzichte van de Markerwaard wordt 
benadeeld. Hierop zal in de volgende paragraaf nog worden teruggekomen. 

3. De uitkomsten van andere studies 

Naast de twee, in de voorgaande paragraaf behandelde studies, waarop de regerings
beslissing is gebaseerd, is dit onderwerp ook nog in een groot aantal andere publika
ties aan de orde gesteld. Met name kan men zich afvragen welke vestigingsplaats
criteria in deze andere analyses in beschouwing zijn genomen en wat daarvan de uit
komsten zijn met betrekking tot Dinteloord. 

In 1970 heeft het Nederlands Economisch Instituut (N.E.I.) [17] reeds een onder
zoek gedaan naar de optimale vestigingsplaats van een tweede nationale luchthaven. 
Uit deze studie bleek dat Dinteloord uit planologisch en milieu-oogpunt van alle 
onderzochte locaties het beste inpasbaar zou zijn. Uit een andere studie uit 1970 
[18] blijkt op basis van het criterium van de minimalisatie van het totale voor- en 
natransport van zowel personen als goederen Dinteloord ook zeer goed uit de bus te 
komen. 

In de nota 'Tweede Nationale Luchthaven', samengesteld door een werkgroep van 
de provincie Noord-Brabant, wordt op basis van een aantal algemene uitgangspunten, 
zoals eisen vanuit de luchthaven en vanuit de omgeving, [19] en de hierop aanslui
tende globale situering van een aantal in Noord-Brabant gelegen vestigingsplaatsen, 
gekomen tot een eerste afweging per locatie aan geografische mogehjkheden en 
planologische wensehjkheden. Het bhjkt, dat Dinteloord globaal gezien aan de 
belangrijkste normen voldoet. Deze locatie ligt in het spanningsveld van Antwerpen 
en Rotterdam en op redelijke afstanden van beide agglomeraties, de infrastructuur 
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kan op behoorlijke wijze en aansluitend op bestaande projecten worden uitgebouwd, 
de bevolkingsaantallen binnen de geluidstroggen zijn beperkt, de aantasting van 
natuurschoon en recreatiegebieden is gering en ten aanzien van de bijbehorende 
woon- en werkgebieden zijn volgens deze nota oplossingen denkbaar binnen de ont-
wikkelingsas Rotterdam-Bergen op Zoom-Antwerpen, eventueel aangevuld met 
Roosendaal. 

Kuiler stelt in zijn pre-advies voor de studiedag 'Is een Beneluxluchthaven zinvol?', 
dat de bestaande grote luchthavens in de noordwesthoek van Europa (Frankfurt, 
Brussel, Amsterdam) het gebied begrenzen waarbinnen, met name uit decentralisatie
overwegingen, een nieuwe internationale luchthaven moet komen. West-Duitsland 
heeft in dit kader de beschikking over de luchthaven van Düsseldorf, zodat het 
volgens Kuiler voor de hand hgt, dat de resterende twee kleinere landen dit vraagstuk 
gezamenlijk oplossen. Dit kan het beste gebeuren door een Benelux-luchthaven in het 
grensgebied te situeren. [20] 

De volgende argumenten worden hiervoor aangevoerd: 
— De Delta-havens, met name Rotterdam en Antwerpen, behoren tot de grootste 

zeehavens van Europa. Aangezien meer en meerwordt getracht de vervoersketen te 
optimaliseren, dient een luchthaven te worden gesitueerd in het door deze zeeha
vens opgeroepen krachtenveld. 

— Dit krachtenveld vormt een nieuwe industrialisatiezone van niet alleen zeehaven
gebonden activiteiten, die een vraag naar luchtvervoer zal genereren. [21] 

— Met name het middengebied van de Benelux vormt een uit toeristisch oogpunt 
aantrekkehjk gebied, zowel wat betreft natuurschoon als met betrekking tot 
historische steden. Voor de ontwikkehng van dit toerisme is een goede toeganke
lijkheid voor de luchtvaart noodzakelijk. 

Kuiler komt op basis van deze overwegingen tot de conclusie, dat een luchthaven in 
West-Brabant, zowel economisch als vliegtechnisch, gunstig is, terwijl tevens een 
arbeidsverdeling in ruhntehjke zin tussen de grote luchthavens wordt bevorderd. 
Bovendien zou een op een dergehjke locatie gesitueerde Benelux-luchthaven in de 
onmiddellijke nabijheid van het reeds bestaande wegen- en spoorwegnet liggen. 

In het kader van dezelfde studiedag concludeert Fonteijn [22] echter dat een 
grote luchthaven in de nabijheid van de Belgisch-Nederlandse grens niet aantrek
kelijk is. Ziiti argumenten hiervoor zijn de grote afstand van een HeroelüVe lucht
haven tot de Randstad, de te veroorzaken miheuprob lemen en de noodzaak van 
een gecompliceerde coördinatie en eventueel integratie met het Belgische lucht
verkeersleidingssysteem. 

In de studie 'Is een Benelux-luchthaven noodzakelijk?' van het Vlaams Economisch 
Verbond [23] wordt ook een oplossing ten aanzien van de te verwachten lucht
havencapaciteitsproblemen in zowel België ais Nederland aangedragen. Omdat de 
belangrijkste industriële groeipolen van Nederland en België zich in het door de 
as Rotterdam-Antwerpen opgeroepen krachtenveld bevinden, l i jkt het volgens deze 
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studie verantwoord een nieuwe luchthaven zodanig te situeren, dat deze voor beide 
agglomeraties en voor beide landen als intercontinentale luchthaven dienst kan 
doen. Gezien de reeds aanwezige en geplande infrastructurele voorzieningen, wordt 
geconstateerd dat Dinteloord als vestigingsplaats menig voordeel biedt. 

Adriaanses vergehjkt in zijn artikel 'Dinteloord, het tweede Schiphol?' [24] met 
name de Markerwaard en Dinteloord als vestigingsplaatsen voor een mogehjk aan te 
leggen tweede nationale luchthaven. Deze moet naar de mening van Adriaanse aan 
twee eisen voldoen. In de eerste plaats moet de locatie zodanig zijn, dat de lucht
haven zo goed en efficiënt mogehjk kan functioneren gezien de enorme investeringen 
en de snel groeiende vervoerbehoefte. Ook dient men de locatie zo te kiezen, dat 
een zo groot mogehjk bevolkingsgebied kan worden bediend. 

Adriaanses concludeert op basis van de volgende overwegingen, dat Dinteloord als 
vestigingsplaats de voorkeur verdient boven de Markerwaard: 
— ten aanzien van de infrastructuur biedt Dinteloord markante voordelen, waardoor 

de initiële kosten van de aanleg van de luchthaven beperkt kunnen worden; 
— gezien de noodzaak van één regionale luchthaven in Zuidwest-Nederland pleit dit 

voor een keuze voor Dinteloord; 
— voor het zuidelijk deel van de Randstad wordt door de situering bij Dinteloord een 

goede bediening verzekerd; dit is des te belangrijker aangezien de expansie van de 
noordehjke delta in zuidelijke richting zal moeten plaatsvinden. Tevens wordt 
aldus aansluiting gevonden op de ontwikkehng rond Antwerpen. Door te kiezen 
voor Dinteloord lijkt een optimale situering binnen de verstedehjkte zone Brussel-
Antwerpen-Randstad verzekerd. 

Kuiler gaat in zijn nota 'Nederlandse luchthaven in Europees verband' [25] met name 
in op voor de vestiging van een intercontinentale luchthaven relevante factoren. Het 
bhjkt dat Kuiler de keuze omtrent de locatie van een dergehjke luchthaven voorna
melijk wil laten afhangen van economische overwegingen. Dit omdat de geluidsover
last met het voortschrijden van de techniek zal afnemen, terwijl planologische over
wegingen met name de exacte vestigingsplaats binnen het als optimaal geselecteerde 
gebied kunnen bepalen. Binnen de economische overwegingen is voor Kuiler met 
name de minimalisatie van kosten en tijd van het grondvervoer een uitermate belang
rijk criterium. Op basis hiervan is het westehjk deel van Noord-Brabant het optimale 
vestigingsgebied. 

Dit gebied voldoet naar de mening van Kuiler ook aan een aantal randvoorwaar
den. Er zijn in dit gebied goede infrastructurele voorzieningen, het past in het 
patroon van de goederenstromen, die de neiging hebben in zuidelijke richting te ver
schuiven, en het is in overeenstemming met het overheidsbeleid dat gericht is op een 
decentralisatie van industrie en werkgelegenheid. 

In een rapport over de luchthavenaccommodatie in Zuidwest-Nederland van het 
Overlegorgaan Zeehavenontwikkeling Zuidwest-Nederland [26] wordt uitgegaan van 
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de behoefte aan een grote luchthaven in Zuidwest-Nederland. Dit wordt gemotiveerd 
door te stellen, dat een grote luchthaven niet alleen een structuurvormend element 
is maar zeker ook een metropolitaan fenomeen en derhalve in of nabij een irnetro-
politaan milieu gesitueerd dient te worden. In Nederland is de Randstad zo'n miheu. 

Vervolgens wordt vastgesteld, dat de tweede grote luchthaven bij voorkeur in of 
nabij het zuidehjk deel van de Randstad zal moeten liggen, omdat het noordelijke 
deel reeds is voorzien met de voor haar verdere ontwikkehng noodzakelijke luchtha
venvoorzieningen. Bovendien wordt een grote luchthaven in het zuidelijke deel van 
de Randstad des te noodzakelijker indien men rekening houdt met te verwachten 
planologische ontwildcelingen, zoals een sterke uitbreiding van economische activi
teiten in Zuidwest-Nederland en een krachtige economische ontwikkeling van de 
Brabantse stedenrij. 

In dit rapport komt de locatie Dinteloord als beste alternatief naar voren. Planolo
gisch gezien verdient Dinteloord meer dan de alternatieven Goeree en de Maasvlakte 
de voorkeur, gegeven de versterking die een luchthaven in dat gebied betekent voor 
de Zoomse ontwikkelingszone. Bovendien hgt Dinteloord uit vervoertechnisch oog
punt ideaal, terwijl de vereiste investeringskosten voor deze locatie het laagst zijn. 

Ook wanneer men de verschillende alternatieven vergelijkt vanuit het gezichtspunt 
van de arbeidsvoorziening, blijkt Dinteloord de voorkeur te verdienen. Dit omdat 
de door een luchthaven gegenereerde dhecte en indirecte werkgelegenheid een 
bijdrage vormt tot de oplossing van het structurele werkloosheidsprobleem waarmee 
het westen van Noord-Brabant altijd al heeft geworsteld. Daarnaast zijn er in dit 
gebied geen problemen te verwachten ten aanzien van de huisvesting. Alleen met 
betrekking tot de te verwachten geluidshinder scoort Dinteloord lager dan de beide 
overige locaties. Wel wordt daaraan toegevoegd, dat afhankehjk van de technolo
gische ontwikkeling, dit criterium in de toekomst minder belangrijk kan worden. 

Het rapport 'Vleugels voor morgen' van de gemeente Rotterdam [27] moet worden 
beschouwd als een commentaar op het rapport van de Commissie Luchtvaartterrei
nen. In dit rapport worden dezelfde alternatieven vergeleken maar dan vanuit de 
optiek dat een nieuwe luchthaven van groot belang is voor het vrachtvervoer en de 
daarmee complementaire functie met betrekking tot de zeehaven. Vanuit deze optiek 
wordt de locatie Maasvlakte met name aantrekkelijk op basis van vervoertechnische 
overwegingen. Ook uit dit rapport bliikt echter dat Dinteloord een aantrekkelijke 
locatie is voor een grote luchthaven voor zowel het vracht- als reizigersvervoer. 

4. De uiteindelijke keuze: enkele kanttekeningen 

Uit het voorgaande blijkt dat er in de jaren zeventig veel aandacht is geschonken aan 
de vraag welke de optimale vestigingsplaats voor een tweede nationale luchthaven 
is. In dit verband zijn een groot aantal criteria genoemd op basis waarvan de uitein
delijke beslissing zou moeten worden genomen. 
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Uit het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen bhjkt echter dat slechts twee 
factoren in het besluitvormingsproces een doorslaggevende rol hebben gespeeld. We 
doelen hier op de luchtvaartruimteproblematiek en de benuttingsmogelijlcheid van 
een tweede nationale luchthaven. Dit roept onzerzijds een aantal vragen op. 

Wanneer we in eerste instantie ingaan op de argumenten op basis waarvan Dintel
oord als vestigingsplaats wordt afgewezen en waardoor de Markerwaard als enig 
alternatief overblijft, kunnen de volgende kanttekeningen worden gemaakt. 

In de eerste plaats wordt in het structuurschema gesteld [28] dat een grote luchtha
ven nabij Dinteloord een zodanige luchtruimtepfoblematiek veroorzaakt dat die 
nauwelijks op aanvaardbare wijze is op te lossen. Dit wordt gebaseerd op de studie 
van de P.T.L. In deze studie uit 1974 wordt overigens niet ingegaan op de mogelijk
heid om middels internationaal overleg en coördinatie deze problematiek op te 
lossen. Men kan zich dan ook afvragen of deze problemen werkelijk zo onoplosbaar 
zijn als door de regering wordt voorgesteld. 

Afgezien hiervan blijkt uit dezelfde studie dat ook de locatie Markerwaard, zeker 
in de situatie dat daar een tweede nationale luchthaven wordt gesitueerd, grote 
problemen met betrekking tot het luchtbeveiligingssysteem met zich brengt. Een 
dergelijke constatering treft men overigens ook aan in het Structuurschema Burger
luchtvaartterreinen. [29] Het is dan ook onduidelijk waarom op basis van dit argu
ment Dinteloord wel, maar de Markerwaard niet als vestigingsplaats wordt verwor
pen. 

Het tweede hoofdargument dat naar het inzicht van de overheid prohibitief voor 
Dinteloord werkt, is de veronderstelde zeer ongunstige benuttingsmogelijlcheid van 
een luchthaven aldaar. Ook de juistheid van dit argument moet in twijfel worden 
getrokken. De twee studies die blijkens het structuurschema als basis voor de vesti
gingsplaatsbeslissing hebben gediend, hebben een nationale invalshoek. Vanuit deze 
invalshoek ligt Dinteloord inderdaad perifeer, maar van veel kanten [30] is erop 
gewezen dat juist door situering van een luchthaven op de ontwikkelingsas Rotter-
dam-Antwerpen wordt voorzien in een sterke behoefte aan adequate luchtvervoer-
mogelijkheden. De locatie Dinteloord hgt immers vanuit een internationaal gezichts
punt verre van perifeer! Wanneer men tevens in aanmerking neemt dat de vervoer
stromen zich in de Westeuropese industriepool in zuidelijke richting verplaatsen kan 
men zich afvragen of dit argument niet eerder prohibitief voor een locatie in de 
Markerwaard gaat werken. 

Ten slotte wordt door de regering als bijkomende overweging genoemd dat het 
niet aanvaardbaar moet worden geacht om in een volledig geoccupeerd gebied een 
omvangrijke en ingrijpende reservering te doen die wellicht tot na het jaar 2000 moet 
worden gehandhaafd. Dit lijkt nog het meest acceptabele argument, hoewel men zich 
kan afvragen welke implicaties een dergelijke reservering zou hebben. Het gaat hier 
immers om een in hoofdzaak voor landbouwdoeleinden aangewend gebied en deze 
functie zou door een dergehjke reservering niet aangetast behoeven te worden. 
Tevens kan men de vraag opweipen of het aanwijzen van een vestigingsplaats in een 
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nog in te polderen gebied niet veel ingrijpender consequenties heeft gezien het gebrek 
aan alternatieve luchthavenmogelijkheden. 

Het zijn echter niet alleen deze kanttekeningen bij de door de regering gehanteerde 
argumenten die vragen oproepen omtrent de juistheid van de regeringsbeslissing. 
Aangezien uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de veronderstelde 
prohibitieve werking van bepaalde factoren twijfelachtig is, dient ook aan de andere 
vestigingsplaatsfactoren aandacht te worden besteed. 

Wanneer men dit doet wordt Dinteloord zelfs een aantrekkelijker alternatief dan 
de Markerwaard. Uit de verschillende studies bleek immers dat op basis van de totale 
kosten van het grondtransport, de noodzaak van nieuwe infrastructurele voorzienin
gen, de planologische en milieu-hygiënische inpasbaarheid en de wens om te decen
traliseren gekoppeld aan de arbeidsmarktsituatie, Dinteloord in min of meerdere 
mate vestigingsplaatsvoordelen heeft ten opzichte van de Markerwaard. 

Ten slotte nog het volgende. In het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen wordt 
mede op basis van het resultaat van de multi-criteria-analyse gekozen voor het 
alternatief om Schiphol optimaal te benutten. Tevens blijkt dat de mogelijkheid van 
een tweede nationale luchthaven opengehouden dient te worden door het reserveren 
van een vestigingsplaats in de Markerwaard. Dit impliceert dat op lange termijn 
uiteindelijk wordt gekozen voor een alternatief waarvan in het structuurschema 
wordt gesteld dat het dermate laag scoort dat het niet meer in de beschouwing 
behoeft te worden opgenomen. [31] 

Bovendien kan men ten aanzien van het gekozen alternatief de vraag stellen of het 
resultaat van de multi-criteria-analyse op zich niet sterk is beihvloed door de keuze 
van de Markerwaard als locatie voor de (tweede) nationale luchthaven, zeker ook 
gezien het feit dat het alternatief van een supraregionale luchthaven nabij Dinteloord 
ten aanzien van een aantal criteria (met name het economische aspect) hoog scoort. 

Geconstateerd kan dan alleen nog maar worden dat het in het structuurschema gepre
senteerde beleidsvoornemen ten aanzien van de burgerluchtvaartterreinen in hoofd
zaak op politieke argumenten lijkt te stoelen, verhuld door een nevel van schijnobjec-
tiviteit. 

5. Concluderende samenvatting 

In deze bijdrage is ingegaan op zowel de methodiek van beleidsvoorbereiding en 
-beslissing alsmede de wijze waarop binnen de gehanteerde methode de verschillende 
als relevant te beoordelen vestigingsplaatscriteria zijn verwerkt. 

Het is gebleken dat de methode van beleidsvoorbereiding aan veel kritiek onderhe
vig kan zijn. Zoals Kuiler in 1974 [32] opmerkte: 'het is niet eenvoudig uit de veel
heid van meningen en gevoelens met betrekking tot de lokatie van een tweede natio-
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nale luchthaven tot een optimale oplossing te komen. Het is ook niet zo vreemd dat 
juist over dit onderwerp zo veel tegengestelde meningen bestaan. Er zijn voor een 
toekomstige ontwikkehng zoveel nieuwe gezichtspunten te verwerken dat een samen
vattende evaluatie van deze technische, planologische, milieu-hygiënische, econo
mische en sociale aspecten niet gemakkelijk is. 

Geconstateerd moet worden dat slechts één van de zes te onderscheiden fasen van 
beleidsanalyse is doorlopen, te weten het streven om de resultaten van de studies van 
de alternatieven onder één noemer te brengen. De uitkomst van de uitgevoerde 
kosten-baten-analyse laat inderdaad, zoals Kuiler verwachtte [33], nog vele onzeker
heden bestaan. Er kan dan ook niet anders worden geconcludeerd dan dat de beleids
voorbereiding met betrekking tot de vestigingsplaats van een tweede nationale lucht
haven verre van volledig is geweest en nauwehjks een basis biedt voor een beleidsbe
slissing van de regering. 

Met betrekking tot de beleidsbeslissing moet dan ook worden geconstateerd dat 
deze wel wordt gebaseerd op, maar niet wordt ondersteund door de uitgevoerde 
beleidsanalyses. Het blijkt dat de regering een zeer gering aantal vestigingsplaats
criteria als prohibitief voor Dinteloord beoordeelt, waardoor de Markerwaard als 
enige locatie resteert. Grote twijfels bestaan er echter bij ons met betrekking tot de 
validiteit van deze argumenten om Dinteloord af te wijzen. Door het niet in 
beschouwing nemen van niet-overheidsanalyses, die in zijn algemeenheid in de 
richting van Dinteloord als optimale vestigingsplaats wijzen, konden de relatieve 
vestigingsplaatsnadelen van de Markerwaard worden gemaskeerd. 

De conclusie ten aanzien van het gehele proces van beleidsvoorbereiding en 
-beslissing kan dan ook niet anders zijn dan dat dit op een onvolledige en subjectieve 
wijze en vanuit een te enge (nationale) invalshoek heeft plaatsgevonden. 
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