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Transport, fascinating for more than fifty years, a personal memory 

PROF. DR. H.C. KUILER 

Erasmus University, Rotterdam 

Preamble 

When I was in my teens I had the wish to become a captain of an ocean-going 
steamer. However, the boy's dream could never be realized for medical reasons 
and had to be dropped. But the call of wide horizons and a world linked by ships 
never died completely. 

During the high-school years much attention was paid to the teaching program 
of economics. The examination results made a study at the Netherlands School of 
Economics (Rotterdam) a logical consequence. 

The graduate courses gave a new incentive to the old root of shipping. For the 
first time in the history of this School of Economics professors were paying 
attention to transport. One (prof. F. de Vries) gave a special course on liner 
shipping, especially on the theoretical background of the conference system. 
Another (Prof. Dr. W.E. Boerman) introduced in his courses on economic 
geography a complete survey of transport systems and their function in the 
national economy. Both courses had my fu l l interest. For economic geography I 
wrote a thesis on the port of Flushing. The study was taken over by the Port 
Authority. This thesis would be a stepping stone for my later career in the field of 
transport economics. In this context it has to be mentioned that the preparation 
of the thesis had brought me into contact with Prof. Dr. J. Hanrath, deputy chief 
of the Department for Trade and Transport of the Netherlands Bureau of 
Statistics. 

My student years fell between 1932 and 1938, years of the great depression, 
years of the main publications of J. M . Keynes. In order to get a good start after 
finishing my study in economics 1 choose - next to transport - another major 
subject: business cycles and monetary problems. In later years these two headlines 
of years of study would come together. 

The first job, which I accepted, was in a regional planning committee, not in the 
first place devoted to transport, neither to business cycles. 

In the beginning of 1940 a telephone call gave my career and future life a 
decisive turn. The earlier mentioned Prof. Hanrath asked me to join the Central 
Bureau of Statistics especially to collaborate in the improvement and extension of 
transport statistics. I accepted: my practical and scientific life was directed 
definitely to transport. 
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A few months later, May 1940, the Germans occupied the Netherlands. Five 
dark years were laying ahead. The preamble had come to an end. 

First steps to the future 

The occupation of the Netherlands had for the transport statistics two effects. In 
the first place much more information was required by the occupying forces on 
behalf of the distribution of transport materials, fuels, etc. This led to a fill ing in 
of gaps in the statistical material. In the second place publication of most 
information on transport was forbidden. 

Both elements gave the opportunity to start a study on the total function of 
transport in the Netherlands economy in the years before the war. With the aid of 
the scarce and sometimes only at an ad hoc basis available material, this study was 
devoted to the period 1880 - 1938; also a historical study, which could give no 
complications during the years of war with the occupying forces. This preliminary 
study was elaborated immediately after the war (May 1945) and extended to the 
economic-geographic forces, which had determined the transport development in 
the period 1880 - 1938. It became the basis for a doctor's degree at the Nether
lands School of Economics (1946). The study gave me the conviction of the 
necessity of quantification in the field of transport economics. 

Practically at the same time it became possible to ask permission to be admitted 
as a private lecturer for transport problems at the Netherlands School of Eco
nomics (1947). In the Netherlands a private lecturer was allowed to give an 
university course on a certain subject, however, he received no payment for it. 

The combination of the two functions would prove to be very frui t ful . On the 
one hand the statistical analysis of transport problems gave a lot of new informa
tion, which could be a basis for the university course; on the other hand the 
necessity to develop a consistent treatment of a transport problem for a university 
course gave new impulses for the development of the system of transport statis
tics, a development which I could realize in my function as Head of Transport 
Statistics. 

The twofold basis for the coming decades was laid: developing transport 
statistics in the national and international field and teaching at the university. 

One remark must be made in this context. A function in a governmental 
statistical office is a neutral one. You have to care for the statistics of all means of 
transport; you do not have to protect the interests of one specific means of 
transport or the interest of one, specific transport enterprise. It is exactly such a 
neutral function, that is ideal in combination with a university task. 
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Intermezzo 

A new dimension to the transport analysis was given by the use of the system of 
national accounts. In the beginning fifties I was - ad interim - during a few years 
in charge of the department of national accounts of the Netherlands Central 
Bureau of Statistics. The national account system proved to be a very useful 
instrument for analyzing the functioning of a transport system in the national 
economy. The macro-economic consequences of transport could be quantified. 
In fact each cell in an input-output table reflects the monetary flow between two 
economic activities. In many cases such a monetary flow is the product of two 
elements: a quantity of goods and a price. The quantity of goods gives a relation 
with the transport statistics. Furthermore the cells relating to the transport sector 
give an indication of the different sectors of the economy served by transport 
enterprises (cells in the transportcolumn); however, the cells of the row of the 
transportsector were less useful as a result of the fact, that the transport margins 
were allocated to the trade sector. 

With this system an analysis of the functioning of the transport sector in the 
different countries became possible. It became a new element in the university 
courses; it became a new element in transport policy. 

A decision had to be taken: to continue the work in national accounts or going 
back to transport as such. How interesting the work in national accounts might 
be, it lacked the dynamics of transport, the fascinating struggle between modes of 
transport, the charm of the worldwide scope. I became aware of the fact, that once 
you have worked in the field of transport you will never leave it permanently. I 
resumed my function as head of transport statistics. 

Widening horizon. 

We were living in the fifties: great years for the statistical development under the 
stimulating activities of a number of director-generals of European statistical 
bureaus like Fürst (Germany), Barberi (Italy), Idenburg (Netherlands), etc. In the 
European Office of the United Nations in Geneva the Transport Committees 
intensified the international contacts, a Working Party for Statistics - of which I 
was for a long time the chairman - brought more unity in European transport 
statistics (i.a. a uniform commodity classification was developed and widely 
introduced), The Rhine Committee was very active. As transport statisticians we 
received very strong assistance for all these new developments by the above-
mentioned directors-general. 

It meant, that the European scene became the focus for my interest in transport 
problems. The dimensions of the different economic activities in the European 
regions and the consequences for the European transport flows proved to be a 
factor of importance for the concentration of transport on a limited number of 
axes and for the development of seaports round the long coastal line of Europe. 
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This brought me to the point of port competition. 
During the same years I visited many times the headquarters of the Internatio

nal Civil Aviation Organization in Montreal as a delegate of the Netherlands 
Government. It deepened my knowledge of civil aviation with its worldwide 
activities. It were the years of the changing modal split in passenger transport on 
long distances and the beginning of goods transport by air. The possibilities of 
competition between sea and air were an attractive field for the exploration by a 
transport economist. 

Al l these international activities in the field of the different modes of transport 
and the possibilities to compare them and their developments in a quantitative 
way made me a 'generalist'. I was not interested in one special mode of transport; I 
had no position in a transport enterprise; as a statistician I received no - and 
should not accept - orders f rom my government for a special transport policy. 
The whole field of transport (all modes), the whole world (not a special country), 
the intervention of governments in the transport markets (not of a special 
country) became the subjects of my study. I realized that I was, like Erasmus: a 
'homo per se', not connected to any party. Independent in my conclusions 1 was 
aware of the fact, that the transport field was in spite of all differences and severe 
competition, one coherent system. 

This attitude had a big influence on my teaching at the Netherlands School of 
Economics at which I became a lecturer with a normal renumeration in 1954. It 
had become a custom in many textbooks on transport economics and in univer
sity courses to take the modes of transport (railways, road, sea etc.) as a first 
breakdown. My attitude as a generalist made, that this entrance to transport 
economics did not make much sense to me. In essence the problems for all modes 
of transport are the same: a derived demand, a supply with difficulties in cost 
allocation and in pricing, competition for the same passengers and the same 
goods. The first entrance therefore had to be the general problem for all means of 
transport. Such an entrance gave also the possibility to make a better relation 
with the theory of economics in general. The character of transport economics as 
an applied science was stressed. A comparative study for all the means of 
transport and for the different economic aspects proved to be more useful than 
separate studies for each mode of transport. This approach proved also to be 
useful in getting attention from students; not every one is interested in only one 
special mode of transport. 

For a transport economist the 60s were most fascinating years. It started with the 
rapid growth of most transport units, which obtained a sharp impulse after the 
closure of the Suez Canal at the end of the 50s. In sea transport the increase of the 
tanker units was induced by the oil companies: in order to avoid an increase in the 
price of the final products in the consuming countries, transport cost had to be 
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restricted in order to avoid an increase, which resulted from longer transport 
distances. The most interesting problem of the economies of scale in transport 
had to be studied. Related to this problem were the limits of growth, which were 
present at different levels for many trades. Related problems were also the 
financing of the new means of transport and the integration or cooperation of 
transport enterprises in the form of consortia. At the same time the type of 
transport manager changed; not only as a result of the bigger transport enterpri
ses but also as a result of financing problems and the greater risks as a conse
quence of the lowering of the percentages of own capital and of the introduction 
of the system of physical distribution. A new world of most interesting problems 
was opened for the transport economist. The more this was the case because new 
aspects were not restricted to seaborne trade, but were also evident in civil 
aviation, inland navigation and road transport. The integration - technically and 
economically - formed a new fascinating aspect just as the introduction of new 
techniques as containerization, roll-on-roll-off, barge carriage and the rapid 
expansion of crude oil transport and oil products by pipelines, especially in 
Europe. 

The results of all these developments in transport for teaching and for research 
in transport economics was recognized by the Netherlands of School of Econom
ics in 1962 by the institution of a second lectorate, especially for port economics. 
In 1963 my own lectorate was transformed in a professorate. 

The transport problems multiplied, transport economics had to be extended, 
much more study into the theoretical fundaments became unavoidable. 

Statistics had to be adapted to these new developments. However, at the same 
time some sources of statistical information experienced difficulties, especially in 
getting the necessary information. As a result of the Benelux-Treaty it became 
impossible to get the necessary information of the transport flows of road and 
waterway transport between these countries. At the same time the information 
for transport flows through common market countries collapsed as a result of a 
simplified documentation system for custom purposes in the common market. 
New ways had to be found to rebuild parts of the statistical system. This required 
a lot of work and time for the statistician. 

Two conflicting lines revealed themselves in my life. On the one hand there 
were new developments in transport economics, on the other hand transport 
statistics required a lot of time for reconstruction. I made the decision to leave 
the statistical problems to my collaborators of a younger generation at the 
statistical office in order to devote myself to the development of transport 
economics. The statistical work was restricted to a parttime advisership. 

Old aspects get a new shape. 

During the 50s and 60s most economists paid only limited attention to the 
business cycle, convinced as they were, that they possessed the tools to correct 



6 

more or less depressive effects of the business cycle. As a consequence growth in 
economic activities could continue. A l l prognoses showed an upward trend up to 
the magic year 2000. In my heart I had many doubts about these optimistic 
feelings, however, my field of study was transport economics and not the theory 
of business cycles. My doubts found their roots in my study during the 30s in 
which - as mentioned - I paid much attention to the phenomenon of the business 
cycle. 

But already at the end of the 60s the average marginal capital coefficients 
showed a tendency to rise: the productivity of the investments was declining. 
However, many new investments were made in transport at the end of the 60s and 
in the beginning of the 70s. The believe in a continuing growth, the easy facilities 
of banks to furnish foreign capital and the increased inflation were enough 
incentives for transport enterprises to invest in new means of transport. They did 
not take into account the already declining productivity of new investments. To 
my opinion they were taking heavy risks. And I draw once more my attention to 
the theory of the business cycles. It gave new impulses for transport research and 
for the university courses. And once more the field of transport economics was 
enriched with a new dimension. 

Another subject, which asked for analysis was the transport chain, on the one 
hand in relation with the physical distribution and on the other hand in relation 
with the changing transport pattern, becoming of importance during the 70s. 
Related to these problems was the question of logistics management by shippers, 
transport enterprises and port authorities. 

These elements were of a structural character. On the other hand we mentioned 
already the effects of the business cycles. Both elements have an influence on 
transport. This problem of interwoven effects became the more interesting 
because the effects showed differences in intensity in the various parts of the 
world. Especially in the old industrial poles the effects of the business cycle were 
more severe in Western Europe and in North America. The structural effects were 
especially negative in Western Europe and positive in many young industrialized 
countries. 

For the explanation of the effects of the business cycle in transport it was 
interesting to find, that the different theories for the explanation of the business 
cycle (Kondratieff) had all a certain influence. For the 50s and 60s Schumpeter's 
theory of new combinations gave a good explanation. The clustering of these 
innovations could be explained by Forester's life cycle of capital goods. The 
hampering influence of the external effects during the 70s found a basis in the 
sociological theory, and also the monetary theory proved to have had some 
influence. 

The sources of the changing pattern of world transport had to be found on the 
demand side. In the old industrial poles the consumer spent its rising income more 
on durable goods than on food and beverages. For transport this meant an 
increase in general cargo. The young countries had the wish to build up an 
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industrial apparatus, in the first place to produce import substituting products. 
The result was a growing import flow of capital goods (general cargo) to the 
countries. In a later phase the young countries started an export of simple half or 
final products to the old industrial poles: general cargo into the other direction. In 
the old industrial poles the changes in the consumption pattern and the changing 
demand of the young countries enforced a shift in the industrial production from 
basic processes with a high raw material intensity to a production of sophisticated 
products with a high capital intensity. The resulting structural unemployment 
had a negative or at least stabilizing influence on the demand for consumer goods 
(beginning 80s). 

A l l these elements made, that the transport economist had to pay more 
attention to the demand side of the transport market. It is not sufficient to give a 
theoretical explanation of the derived character of the demand curve for trans
port. Attention has to be paid to the development and changes in the demand-
and supply curves of the different types of goods and their influences on the 
demand curve for transport. This meant an enormous extension of the field of 
attention for the transport economist. But without this extension his work will 
remain rather sterile in the present world. 

Some complications. 

The work of the transport economist has been complicated furthermore by some 
developments in the field of transport policy by governments. Formerly - up to 
the 60s - intervention by governments was restricted to a large extend to inland 
transport on their own territories. For sea transport - which performs about 90% 
of all international trade - the rule of the freedom of navigation in the internatio
nal waters and free entrance to ports was generally accepted. Only for liner 
shipping there existed a market regulation instituted by the shipowners themsel
ves; however, a complete monopoly was not possible because outsiders could 
compete the cartel. For tramp shipping we found one of the rare examples of a 
market with complete competition. 

For civil aviation there existed a rather strictly regulated market situation: a 
price cartel instituted by the scheduled carriers and capacity regulation by 
governments. The system was absolutely contradictory to that in maritime 
shipping. 

When the young countries, expressed the wish to get more influence on 
transport and have their own fleets to transport the goods produced in their 
countries, they found in the regulation of civil aviation the exact system suitable 
to fu l f i l their wishes. Maritime shipping came into the stream of bilateral agree
ments. Via the UNCTAD-Code of Conduct for liner conferences they realized 
that wish and recently they declared it necessary to expand this bilateral system 
also to the bulktrade. 

We may not forget, that this development is a pure product of the system used 
by Western countries in civil aviation. 
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Furthermore Comecon-fleets entered western transport markets with a severe 
competition based on another ideological system and on other cost calculating 
principles. 

In civil aviation the IATA-price cartel was attacked by the increasing impor
tance of charter carriers, followed at a later stage by a severe price competition of 
the scheduled airlines trying to regain the lost market sectors. Furthermore the 
United States launched the principle of 'deregulation' in accordance with the 
anti-trust philosophy of that country. 

It was for a transport economist most fascinating developments to explain, to 
direct research into that new direction and to elaborate the university courses 
with these new elements. 

A small transport philosophy 

In 1508 Erasmus wrote his famous 'Praise of Folly'. Of course he did not write 
about transport problems, but a few remarks in Chapter L I V give the indication, 
that on the one hand he was impressed by the size of the riverbarges of those days, 
but on the other hand he had a low appreciation for the boatsmen and for the 
passengers. Perhaps his opinion would not be changed if he could have a look at 
today's transport: blotting and vandalism in mass transit, highjacking of air-
crafts, pirates at sea and mysteriously disappearing ships, substandard ships, 
blockades of inland waterways, traffic accidents etc. Al l these things would give 
Erasmus no better impression. People of today consider mass transit an inferior 
product in comparison with the private car, they complain about many external 
effects. Mass transit is in most countries operating at a loss and during the 
depression of the beginning of the 60s the profitability of goods transport 
enterprises is rapidly declining. 

Conclusion: transport and traffic had and have a bad image. 
This situation is quite remarkable, because transport is a vital activity in our 

modern society; without transport we would be doomed to die within a short 
period. The essential function of transport should have led to a high appreciation 
by the users and a good profitability for transport enterprises; but the reality is 
contradictory. The question remains: Why do people invest in transport enterpri
ses under such circumstances? 

The answer to this question is not easy to give, especially in view of the low 
profitability in transport enterprises in comparison with other economic activi
ties. Even many smaller transport enterprises are working at a loss, when the costs 
are allocated in accordance with theoretically calculated norm costs. Such a 
situation can often be observed in road transport and in inland waterway trans
port. There must be a stimulant with a non-economic character: the phychologi-
cal income, which finds its expression in many different aspects as there are: 
working together with the family, the responsibility for safe driving and navigat
ing, the freedom, which is inherent to traveling etc. A special type of people likes 
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to work in a transport enterprise, though the renumeration may be lower, because 
they do not want to be fenced in an office or workshop. Also the owners of many 
big maritime shipping companies with a low profitability remain in the trade, 
because they love shipping. Flight captains of large aircarriers sometimes start a 
small complementary aircarrier, though they know the risks are heavy. In mari
time shipping and in civil aviation there are always outsiders, which attack the 
strong cartel, sometimes with a temporarily success often with a loss. 

The freedom, the world wide activities, the struggle in a competitive trade, the 
love for rapidly changing modern transport techniques etc., they are all positive 
elements, which attract people to the transport industry. To an Erasmus of today 
I should say: let me take you by your hand and 1 will show you something that will 
make you change your mind. 

These special aspects of transport are often neglected in transport economics. 
We see the consequences of this lack today. During the 60s and 70s an integration 
process brought many transport enterprises (big ones and smaller ones) into the 
sphere of multi-national enterprises, which had the wish to rationalize their 
transport flows within the framework of the physical distribution. However, in 
many cases the results proved to be discouraging. The psychological attitude of 
people working in different companies of the holding showed too many discre
pancies to lead to a result dreamed by the holding company. The last one 
considered the transport enterprises too much as a profit centre and neglected the 
psychological character of the people working in the transport division. Now we 
are confronted with the fact, that the holding managers wish to sell or even to 
liquidate the integrated transport enterprises: they are not affected with that 
special 'virus', that make people wish to work in transport. A manager of a big 
Dutch holding, who wished to sell a formerly integrated container terminal, said 
'1 am not interested in containers'. 

This small transport philosophy brings into the limelight, that a transport 
economist has to develop himself to an interdisciplinary scientist. For positive 
results of his research work he needs collaboration of psychologists and engi
neers. This makes his task only more fascinating. 

1 have followed the development of transport economy during f if ty years. 
From a rather restricted field of interest transport economy has been developed to 
a complex branch of applied economics. Now a new step has to be taken to 
interdisciplinary collaboration. Especially Western Europe with its long history 
in transport and its dependability on world transport for its economic activities 
and its large ports and airports with relations all over the world, is the most 
suitable ground for this new development, if possible in international collabora
tion. A new development in the Benelux - the cooperation between transport 
economists working in transport economics in the universities in these countries -
may be the sign for a bright future for transport economics. 

Personally, 1 have strong feelings, that also the transport economist is affected by 
this psychological 'transport virus', an affection, which makes his work so 
fascinating. Once you start the study in transport economics you are stuck to it for 
a lifetime. 



The necessity of U .S . port-expansion: a Dutch point of view 

DRS. THEO SCHUT 
Department of Economic and Port affairs. Coordinator of the Rotterdam Coal Projects Municipality 
of Rotterdam 

Preface. 

The views expressed in the following are not only related to the position of the 
Netherlands, in particular the port of Rotterdam, as the Gateway to Europe, but 
are also in relation to the growing demand for coal in the Netherlands and 
Western Europe. 

In this paper emphasis is put on the following issues: 

- Dutch coal demand and the role of the port of Rotterdam in the European 
import of coal. 

- future shipsize of bulkcarriers and the coal handling facilities of Rotterdam 
and other Dutch ports. 

- financing port projects; costs and benefits; the Rotterdam case. 
- the need for expansion of the U.S. coal ports. 

Introduction. 

The end of the 1970's can be looked back on as the years when coal was 
rediscovered. 

The world-wide growth of energy demand and the continuous rising of the price 
of crude oil, the most important energy resource on the supply-side, has led to a 
policy, especially in the western world, of energy saving on the one hand and on 
the other, a policy of diversification to other energy resources than oil. 

Although the Netherlands is one of the smaller European countries, energy wise it 
is quite sizeable. Thanks to the vast natural gas resources, the Netherlands are 
a major European energy exporter, in fact we are sometimes called the 
gassheiks of Europe. However, next to energy saving, diversification of energy 
resources is the essential part of energy policy in the Netherlands. This policy is 
due to the diminishing availability of oil and gas and because of the idea that 
certain risks are connected to the dependence of the industrialized world on 
imported oil. 
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For several years now, emphasis has been put on the importance of a greater 
contribution of coal as an energy resource, in order to realize the diversification 
goal. 

Although at this moment use of coal still is of minor importance, future coal 
demand will rise rapidly due to the existing industrial and governmental plans for 
energy and power use of coal (coal gassification and conversion to liquids, 
fluidised bed combustion) and because of the planned conversion of traditional 
gas and oil based power plants to coal. 

This rising coal demand in the Netherlands as well as in the other western 
European countries and because coal winning in commercial quantities has low 
economic possibilities in Europe, will lead to a rising coal import, especially from 
countries over sea. 

Dutch coal demand and the role of the port of Rotterdam in the European import 
of coal. 

Coal has been handled in Dutch ports for a very long time. In 1956, for instance, 
the Port of Rotterdam handled 16 mln tons of coal. Because of the use of other 
energy resources the amount of coal handled since that year decreased, but the 
last years the amount handled is increasing again. 

In 1980 the Dutch ports, especially the ports of Rotterdam and Amsterdam, 
handled over 16 mln tons of coal. Next to about 3 mln tons solely with the Dutch 
steelmills as destination, only 3 mln. tons is actually being consumed in the 
Netherlands. The remaining 10 mln tons of coal is transported directly, mainly by 
inland waterway barges, to European hinterland countries as Western Germany, 
Belgium, France and Switzerland. 

Of those 16 mln tons of coal handled in Dutch ports in 1980, the share of the port 
of Rotterdam was 10,5 mln tons, or more than 65%. And to give an impression of 
the role of our port in European context: the eight most important ports of 
Europe handled over 30 mln tons of coal in 1978 of which the port of Rotterdam 
took one third. 

The import coal handled in the port of Rotterdam has its origin in all parts of the 
world. Because the port of Rotterdam is accessable for large bulkcarriers, the 
countries with deep loading ports are the most important. To illustrate: in 1978 
more than 45% of the import coal handled in Rotterdam came from South Africa, 
33% from Australia and 15% from North America. 

The role of the port of Rotterdam in the international coal distribution function is 
not only restricted to the import of coal by ocean going vessels and inland 
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transportation by push barges, rail or further transportation to other european 
destinations by smaller sea going vessels. Rotterdam is also important for the 
over sea export of German coal. 

As stated above, diversification of energy resources is an essential goal in future 
Dutch energy policy as is the case in other European countries. The aim of the 
Dutch government is that, at least 40% of public electricity demand is supplied by 
coal at the turn of the century next to industrial energy use by means of coal and 
different coal gassification projects (to illustrate Exxon and Shell have invest
ment plans in this field for several billion Dutch guilders in the greater Rotterdam 
area). 

This means, because of the fact that coal f rom Dutch mines is not economically 
and technically feasible, that almost 33 mln tons of coal will have to be imported in 
the year 2000. So in the coming two decades, the domestic consumption will lead 
to a drastically increase of coal imports in the Netherlands, which is tenfold 
compared with the situation of this moment. 

In the Netherlands we expect to play an important role in the coal transhipment 
to other European countries, because of the gateway function of Dutch ports, in 
particular the port of Rotterdam. The expected increasing demand of import coal 
by other European countries will mean that almost 50 mln tons of coal per 
annum will be handled in Dutch ports in the year 2000. 

The port of Rotterdam is expected to handle more than 60% of these 50 mln 
tons per annum, and, when handling this amount of the total european coal 
import, it can be stated that the role of Rotterdam is an important one. 

The function of the port of Rotterdam is. in the opinion of the Dutch central 
government in a bill on energy policy, to be the central coal terminal of the 
Netherlands and of western Europe. 

Future shipsize of bulkcarriers and the coal handling facilities of Rotterdam and 
other Dutch ports. 

At this moment, as will be the case in the future, important advantages based on 
economies of scale are realized by the use of large bulkcarriers in sea transporta
tion. This is mainly caused by the high share of fuel costs in total sea transporta
tion costs, a cost component which will further rise in future. 

Of course the realization of economies of scale depends on the amount of cargo 
transported as well as on the transportation distance. And although terminal 
costs rise by using larger bulkcarriers the very long transportation distances 
restrict the influence of terminal costs on total transportation costs. 
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The volume of the flow of coal and the average sea transportation distance are at 
this moment, but certainly in the future when looking at the coal transportation 
forecasts, sufficient to realize the advantages of economies of scale when using 
large and very large bulkcarriers. 

However, the possibilities of a further growth of shipsize for coal transportation, 
will also be determined by the developments of the accessibility in the loading and 
unloading ports. 

An analysis of the present fleet of coal-ships shows that the largest coal vessel 
measures 175.000 dwt and the largest ore vessel around 275.000 dwt. We expect 
that by the year 1990 the maximum shipsize for the transportation of coal will be 
250.000 dwt and will grow, at the turn of the century, to 300.000 dwt. Next to the 
maximum shipsize we in Rotterdam expect that the average shipsize of bulkcar
riers for coal transportation larger than 100.000 dwt, in the nineties will be 
150.000 dwt. 

To illustrate the savings on transportation costs when using large bulkcarriers, 
the following example: 

Just recently a 275.000 dwt vessel was chartered for the transportation of 
bulkcargo, in this case iron ore, from Brasil to Rotterdam for $ 5,5 per ton. The 
same volume of iron ore transported with 80.000 dwt bulkcarriers to ports with 
restricted accessibilities would cost $ 10 per ton. Steelmills will save on transpor
tation costs on this scale about $ 1 mln when using a 275.000 dwt vessel instead of 
several 80.000 dwt. ships. 

The present accessibility of several loading and unloading ports for coal transpor
tation to Europe involves that at this moment large bulkcarriers up to 160.000 
dwt can be used. When taking into account the at present known infrastructure 
plans in different European ports, in particular the plans regarding the deepening 
of certain port entrances, in the near future, the 250.000 dwt coal ship is able to be 
handled in different European ports. 

For all European ports the 150.000 dwt ship is a shipsize to be favoured. 

Being the gateway to Europe, with Rotterdam as the largest port in the world with a 
total sea-borne turnover ranging between 250 and 300 million metric tons each 
year, the Netherlands are well prepared to serve as the main European coal 
distribution centre. At present there are five terminals in the port of Rotterdam 
where dry bulk cargo can be handled, four of which handle coal, apart f rom the 
possibility of handling dry bulk cargo on buoys. At present two dry bulk cargo 
terminals in Rotterdam are accessible for the discharging of coal f rom large 
bulkcarriers up to 250.000 dwt. 

A new major coal terminal will be built on the Maasvlakte in the port of 
Rotterdam, one of Europe's largest plans for port expansion. 
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The final annual capacity of this Maasvlakte Coal Terminal in the nineties will 
be over 25 mln tons, with a maximum unloading capacity of almost 10.000 tons 
each hour. 

This coal terminal can already accommodate large bulkcarriers up to 250.000 
dwt when it comes into operation in 1983 and wil l then have an initial capacity of 
5 mln tons. As other terminals in the port of Rotterdam, this coal terminal will 
have a transfer capability for pushbarges and rail. The storage capacity in the final 
stage of the terminal will be 4 mln tons. 

Just recently the municipality council of Rotterdam decided that the accessi
bility of the port will be enlarged to 72 feet ships draught, to be realized at the end 
of 1984 while at the same time investigations are made on the possibilities of 
deepening the port entrance to 75 feet. 

In this context it is worthy to be mentioned that our new quaywalls to be 
constructed presently for handling ores and coal will be demensioned for 72 feet 
and even 75 feet ships draught. 

Other Dutch ports such as Amsterdam, the second largest seaport of the Nether
lands, will also handle in the future an important part of the national coal import 
and international coal distribution. Vessels up to 45 feet draught can be dischar
ged and the dry bulk cargo capacity of 12 mln tons per annum could be doubled if 
access for vessels over 50 feet draught and improved inland waterways for barge 
traffic is provided. 

By 1990 the Dutch terminals will have reached a combined coal throughput 
capacity of about 65 mln tons. 

Next to these combined coal handling capacities of the Dutch ports, the highly 
developed inland transportation infrastructure, especially the inland waterways 
and railways, will meet no technical constraints and wil l be adequate to accom
modate the projected imports for national coal demand and transshipment to 
other European countries well beyond the year 2000. 

Financing port project, costs and benefits: the Rotterdam case. 

With reference to the National Port and Navigation Improvement Act of 1981, 
which was introduced by Senator John Warner with sixteen other senators, on 
June 18 1981 and which sets forth a funding mechanism calling for a 60-40 
federalstate ratio for construction of projects and a 75-25 ratio for operation and 
maintenance of projects, and the measures just recently introduced by congress
man Mario Biaggi, in the same field but with a 50-50 federal-state ratio, in the 
following attention is paid to the Dutch way of financing port projects and the 
costs and benefits which go along with these projects. 



15 

In the Netherlands, important ports like Rotterdam and Amsterdam, are 
municipality owned. This means that the central government has no direct 
participation in decisions about the financing of port activities, expansion or 
improvement of port infrastructure as port basins, quays, etc., the issue of port 
and industrial sites, the determination of port charges and land rents etc. 

So, the responsibility of port exploitation and management means that all 
expenditures for construction, improvement and maintenance of port infrastruc
ture lies by the municipality. The maritime port-entrances from sea and the rivers 
and other inland waterways, are however owned by the central government. 

The latter means that for instance deepening the port entrance and the mainte
nance of the rivers and inland waterways is first of all a responsibility of the 
central government. 

Since a very long time the central government asks, for the construction or 
deepening of the inland waterways and maritime port entrances, a contribution in 
the costs. Usually this contribution is fixed to 1/3 of those investment costs. 
Maintenance costs of port entrances and rivers always have been for account of 
the central government. 

The consideration of the central government for these contributions by the port 
authorities was and still is that the owners can pass these costs on to the users by 
means of port dues. 

Because this so called 1/3 (port administration) - 2/3 (central government) 
arrangement has led to a very large increase of debts and financial risks for the port 
authorities, while a passing on of 100% of these costs to the users leads to a 
deterioration of the position of the port compared to other competitive ports, the 
central government has reconsidered this arrangement. The result of this reconsi
deration has, however, from a point of view of the port owner, so far been 
disappointing. 

For, starting point in the negotiations for the cost-share remains the old 
1 / 3-2/ 3 arrangement, but both parties can come with arguments to change this 
arrangement. 

To illustrate the Dutch situation regarding the financing of deepening port 
entrances by dredging, the Rotterdam case is given in the following. 

The port of Rotterdam, stretching some 40 kms form the North Sea to the heart of 
the city and with the water area of the harbour alone measuring over 5300 acres, 
has been developed by the municipality of Rotterdam. 

Rotterdam has invested a sum of over 2,5 billion guilders (at todays exchange rate 
more than U.S. $ 1 billion) in the ports infrastructure. The port entrance and the 
river belongs, as mentioned earlier, to the central government. 
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Since 1920 the central government has, on the request of Rotterdam, progressiv
ely deepened the river and its entrance from the sea at Hook of Holland. The 
central government paid 2/3 of those investment costs and the municipality of 
Rotterdam paid 1 / 3. The costs of maintaining the river and its entrance to sea at 
the required waterdepth has always been carried fully by the central government. 
This situation prevailed up to 1967 and a waterdepth allowing sea-going vessels to 
enter or leave our port with a draught of 57 feet. 

In 1967 it was decided to deepen the port entrance up to 62 feet and the investment 
costs to be paid entirely by the municipality of Rotterdam. Maintenance costs still 
to be fully carried by the central government. Since then this new rule has been ap
plied also for all subsequent deepenings for the port of Rotterdam. The present 
maximum allowable ships draught is 68 feet. As mentioned before, just recently it 
has been decided to deepen the port entrance to 72 feet at a costs of $ 50 million. 

Again the same financial solution is valid however, this time the central 
government has agreed to quarantee 50% of eventual losses of depreciation and 
interest in the case that the expected additional traffic via the port will not 
materialize. 

The municipality of Rotterdam finances its investments in the port infrastructure 
and in the deepening of the state river and the entrance channel by loans on the 
capital market. The central government finances its part by the yield of general 
taxes. 

The total cost to the municipality of depreciation and interest on investments and 
of maintaining the harbour basins at the required waterdepth, of maintenance of 
quay walls, etc. and of personnel and management has to be recovered by income 
from leasing port sites to stevedoring companies, wharehousing companies and 
industry and by income from harbour dues on vessels using the port's basins (sea 
going vessels and inland barges). 

In the port of Rotterdam about 60% of the revenues are traffic dependent and 
consist out of harbour dues and pilotage dues. About 40% of the port revenues are 
traffic independent. They are mainly land rents and quay dues. 

Port costs are for 95% traffic independent because they consist of capital costs, 
maintenance costs and labour costs, and only 5% of total port costs are traffic 
dependent, for instance the collection of charges. 

As such a picture appears of a port-exploitation which is sensitive to conjunc
ture and of which revenues rise due to the growth of the flow of goods. 

The most important revenues of the port of Rotterdam are the harbour dues for 
sea going vessels. These dues are charged for the use by sea going vessels of the 
harbours, quays, mooring posts, buoys and other municipal facilities. 
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They are computed on the basis of 
- the gross tonnage of the vessels in bruto cubic meters, and 
- the number of metric tons loaded and/or unloaded cargo. 

Since 1969, when the deepening to 62 feet was ready, Rotterdam had to cover the 
extra investment costs of deepening over 57 feet. 

This was done by raising harbour dues roughly by 60% for all incoming tankers 
unloading crude oil, regardless of size of draught. 

In this the costs were spread over all tankers discharging crude oil and the use of 
large vessels was thereby stimulated. 

With the present development of bulkcarriers, transporting ore and coal, with 
draught over 57 feet it will in the near future have to be considered whether this 
type of vessel will be included in a higher rate or not. 

As to pilotage dues, the general rule is that pilotage by state or city pilots is 
obligatory for sea going vessels and that pilotage dues have to be paid. 

State pilotage dues are payable for pilotage of incoming vessels as far as the 
entrance to municipal harbour basins and back to sea. Rates depend on piloted 
distance and draught of the vessel. 

Municipal port pilotage dues are charged for piloting sea going vessels from the 
river to the berth in a harbour basin and vice versa. On the river there are no 
navigation dues levied by the central government as this is against the Act of 
Mannheim, an international treaty of 1869. 

In addition to the official rates, users of the port of Rotterdam have to pay 
charges to private firms for their services, such as the mooring and unmooring of 
vessels, the use of tugs, agency fees etc. 

The need for expansion of the U.S. coal ports. 

The United States have tremendous reserves of high quality coal, estimated on475 
billion tons, and more than any other country, the U.S. have the capability to 
become a major coal exporting country provided that the problem areas which 
might limit that capability to produce, supply and export more coal are clearly 
identified and solved in time. 

The most important constraints to a sharp increase of coal exports f rom the 
U.S. are the existing transportation and port limitations. 

The surplus of coal production capacity at the one hand is in strange contrast 
with the fact that on the other hand there is concern abroad because the U.S. 
cannot get the potential production surplus out of the country in view of inade
quate infrastructure. 

To quote Senator John Warner, in his address to the International Coal Trade 
Conference: 
"The U.S. sold 90 mln tons of coal in the export market in 1980, an increase of 39 percent, benefitting 
the U.S. balance of payments by a sum of $ 4,5 billion, but this overwhelming world demand for 
America's coal also created incredible vessel congestion, and unconscionable loading delays, resulting 
in enormous additional expense to coal importing customers and to American coal producers too". 
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It has been determined that export sales of 10 mln tons, worth at least $ 400 mln, 
were lost because the U.S. ports could not efficiently serve all the ships seeking 
American coal. Due to the congestion of the Eastern ports in 1980 $ 500 to 600 
mln has been lost on demurrage instead of benefitting both producers and 
consumers, and this amount wil l increase in the coming years i f no action is taken 
quickly. Action to be taken both by the private and the public sector. 

To decrease long waiting periods, which have already led to the fact that coal 
f rom the U.S. costs $ 5 per ton more than is necessary, it is imperative that new 
coal handling facilities, similar to those in other large coal exporting and import
ing ports in South Africa, Australia, Canada and the Netherlands, have to be 
built as soon as possible to meet the growing demand. 

Such facilities should have open storage yards in which many varieties of coal 
can be blended and be moved by fast belts. The various new investment plans 
announced in the U.S. the past year, however, look promising. 
Many Dutch coal trading companies hope these plans will be materialized as 
scheduled. 

As already put forward earlier in this statement, an important part of the coal 
trading world has turned to large bulkcarriers, vessels of 100.000 dwt and greater. 
It has to be stated that the U.S. does not have one port which can adequatly 
handle these large vessels. 

So besides handling facilities, there is an immenent need for deepening the 
ports so as to allow U.S. coal to be exported in larger bulkcarriers than is 
presently possible. 

The capacity to load larger vessels will create the economies of scale that would 
make the U.S. more competitive (especially with the other coal supplying coun
tries like Australia and South Africa, which do have ports with a large accessibil
ity) and thereby would benefit both producers and consumers. 

Regarding the various dredging proposals, particularly the one for Hampton 
Roads, it has to be stated that it is crucial that such works are timely started and 
completed. 

If they were to take, say, up to ten years, precious time and valuable opportuni
ties would be lost. Expediting the process seems, therefore, absolutely necessary. 
To illustrate the above, the following example: 

The port of Gdansk in Poland, a sisterport of Rotterdam, and Poland being 
one of the major coal producing and exporting countries of the world, has been 
working on plans to enlarge the coal handling facilities, especially to meet the 
expected future increasing world coal demand. 

But because of the present economic situation in Poland, especially the intro
duction of the five-day work week, which has an important influence on the total 
coal production in Poland, the execution of the port infrastructure plans has 
slowed down. 
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This means that the world coal supply function of Poland in the next few years 
will decrease and due to the mentioned infrastructure problems of the Eastern 
ports, the U.S. will not be able to f i l l this new hole in the coal market. 

As to the permitting process and the financing aspects of new handling facilities in 
ports, but especially the port dredging projects, it is clear that the U.S. Federal 
Government will play an important role. 

The government can expedite the permitting process which has to be completed 
before construction of new facilities can be started. And, as stated above, time is 
of essence. 

As to the financing of projects by the central government, it is clear that the 
advantages of adequate port facilities and port accessibility for large bulkcarriers 
are not restricted to the port owner or port authority. 

Especially in the case of coal, the advantages will be nationwide, for instance for 
the coal producers and the many mine workers who are now involuntarily 
unemployed because of substantial production surplus capacity, while large coal 
demand is existing. Further more, advantages will appear to the total transporta
tion sector from the mines to the ports, and not in the last place the measures to be 
taken will have a positive influence on the U.S. balance of payments. 

Moreover, next to the positive effects directly to the coal producing and 
transportation sector and their backward and forward linkages, there are many 
positive direct and indirect spin-off effects when facilities in U.S. ports are 
upgraded. For also other transportation and port activities than in the coal 
sector, for instance the general cargo and container activities, will benefits f rom 
the mentioned port projects. 

It is clear that the U.S. could become a major, if not the major supplier of coal in 
the world, certainly when the main restraints to a sharp increase of U.S. coal 
export, as I mentioned earlier, are solved. The U.S. have no laws controlling the 
export of coal. 

Some protectionisticsentiments could develop later on, certainly when domestic 
consumers need more coal than can be provided in ceretain periods. Of course, the 
foreign consumers would like to get the confirmation of the U.S. Government 
that in such times it will not discriminate between domestic consumers and those 
abroad and that contracts will be fully honored. 

Potentially the U.S. has all that is needed to become the worlds' leading coal 
exporter; the U.S. has the reserves, the capital and seems to have the political and 
administrative commitment to coal export. 

As there seems to be a dangerous lack of awareness in many countries of how 
long it will take to have new facilities ready for operation, it is essential that the 
U.S. Government will take decisions now. 



Een eeuw kleingoederenvervoer door P T T Post 

DRS. J.C.E. M A A S en DRS. N.A.J. C A R R I È R E 

Staatsbedrijf der PTT 

Begin en uitbouw 

In 1881, nu dus honderd jaar geleden, begonnen de toenmalige Posterijen met 
vervoer van pakketten tot een gewicht van 3 kg. 

De aanleiding was het streven van de postadministraties in vele landen om te 
komen tot een internationale koppeling van het pakketpostvervoer. In Nederland 
hield de Post zich totdantoe nog niet bezig met pakketpostvervoer, zodat eerst 
een binnenlandse pakketpostdienst opgericht diende te worden. 

Echter deze internationalisering van pakketvervoer was niet de enige reden om 
te beginnen met pakketvervoer door het staatsbedrijf. 

Deze nieuwe vervoersvorm van PTT diende zeker ook een nationaal-
maatschappelijk belang. Het vervoer van pakketten was in die dagen immers 
volledig in handen van regionale expediteurs die voor nationale distributie de 
pakketten aan elkaar overdroegen. De kwaliteit van dit vervoer was matig. Niet 
alleen waren de overkomsttijden lang, maar ook was het pakketvervoer duur. 
Zeker gold dat voor de perifere gebieden. Het platteland was voor pakketvervoer 
niet of nauwelijks bereikbaar. Met het doel om daaraan met een voor iedereen 
toegankelijke dienstverlening door PTT een eind te maken, werd in 1881 het 
ontwerp voor de Pakketpostwet ingediend. 

De plannen van de regering om zich met de Posterijen op een markt te begeven 
die totdantoe door particulieren werd bewerkt, deed natuurlijk enig stof 
opwaaien. Voor- en tegenstanders bepleitten hun gelijk in de persmedia. 

De Amsterdamsche Courant van 20 oktober 1880 meldt: 

'de regering gaat optreden als mededinger harer eigen onderdanen door zich te begeven buiten het 
terrein harer roeping en bemoeienissen' 

en even verder spreekt deze krant de vrees uit voor 

'den streng gereglementeerden slendergang en bureaucratische omslachtigheid van officieele 
administratiè'n ' 

Maar ook voorstanders mengden zich in de discussie. Zo betoogt het Venloosch 
Weekblad: 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 8/1: 20-28 (1982) 
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'Het groot aantal expediteurs, die elkander pakketten overleveren maakt dat de vervoerskosten 
buitengewoon hoog oplopen; maakt dat de verantwoordelijkheid te zeer gesplitst is zodat men niet 
weet op wien zich te verhalen; maakt eindelijk dat gebrek aan zorg en spoed onvermijdelijk zijn ' 

Op 1 juni 1881 neemt de Tweede Kamer de Pakketpostwet aan, met 48 stemmen 
vóór en 28 tegen. Kort daarna volgde de Eerste Kamer. Het algemeen belang had 
gezegevierd. 

Vanaf dat moment nam de Postdienst het vervoer van pakketten met voortva
rendheid ter hand. En de Post kon dat doen vanwege zijn functie van vervoerder 
en besteller van brieven. Daartoe werden de meeste adressen één of meer keren 
per dag door de postbesteller bezocht. Dat betrof ook bestemmingen op het 
platteland en in de perifere gebieden, die voor particuliere vervoerders niet 
lucratief waren. 

Voor de aanbieding van pakketten ter verzending was de grote toegankelijk
heid van het postbedrijf van belang. Overal in den lande kon pakketpost worden 
aangeleverd op één van de honderden poststations en postkantoren. De infra
structuur en de nationale distributie maakte de Post bij uitstek geschikt om het 
vervoer van pakketten bedrijfseconomisch efficiënt te exploiteren met een kwali
teit, overkomstduur en vooral prijs die voor de particuliere en zakelijke verzen
ders aantrekkelijk was. 

Ook het internationale vervoer van pakketten werd zodoende voor grotere 
groepen landgenoten toegankelijk. Deze koppeling met buitenlandse postdiens
ten is in de loop van de tijd verder geperfectioneerd, zoals hierna nog duidelijk zal 
worden. 

Zo startte dus in 1881, sociaal gewenst en bedrijfseconomisch doelmatig, de 
pakketpostdienst van de PTT. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt ontwikkelde 
het verkeer zich vanaf het allereerste begin gunstig. In 1885 werden reeds 3 
miljoen pakketten vervoerd. 

A l spoedig werd het maximum gewicht opgetrokken tot 10 kg. Naar het 
buitenland in vele gevallen tot 20 kg. 

In de periode 1944 tot en met 1947 moet de pakketpost door PTT grotendeels 
worden gestaakt door oorlogsinvloeden. Daarna komt deze in versterkte mate tot 
bloei en bereikt in 1955 een rekordverkeer van ruim 21 miljoen pakketten. 

De economische opbloei van de na-oorlogse periode veroorzaakt een ver
hoogde bedrijvigheid die uiteraard ook gevolgen heeft voor het goederenvervoer. 
Daarenboven zijn in het bedrijfsleven overnames en fusies aan de orde van de dag 
en ook de Europese Gemeenschap zorgt voor een schaalvergroting, die de tran
sportfunctie niet alleen aan gewicht doet winnen maar vooral de internationale 
dimensie versterkt. Centrale magazijnen ontstaan van waaruit de distributie naar 
de vestigingen in de andere landen wordt verzorgd. 

Deze ontwikkelingen zijn aanleiding voor een specialisatie op het gebied van 
extern transport. Diverse vervoersorganisaties spelen hierop in door het bieden 
van een aangepast vervoersprodukt. Ook PTT Post gaat in die periode zich meer 
dan ooit klantgericht opstellen. In het produktaanbod resulteert dit onder meer in 
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Grafiek. De ontwikkeling van het kleingoederenvervoer bij PTT Post 

Toelichting: het kleingoederenvervoer bestond tot 1964 uitsluitend uit postpakketten, vanaf 1964 zijn 
ook pakjes opgenomen in de verkeersstatistiek. Hierdoor is de niveauverhoging van het kleingoede
renvervoer in dat jaar te verklaren. 
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de introductie van het pakje. Deze vervoersvorm kenmerkt zich door een eenvou
dige aanbiedingsmogelijkheid. Met name verzenders van grote aantallen klein-
goederen kunnen zich in deze produktvariant bijzonder goed vinden. 

Logischerwijs daalde het pakkettenverkeer door de komst van het pakjesver-
voer, dat immers ongeveer dezelfde kwalitatieve dienstverlening kent. 

In het van particulieren afkomstige pakkettenverkeer heeft zich nog een 
belangrijke verandering voorgedaan. De stormachtige penetratie van het autobe
zit is de oorzaak geweest voor een aanmerkelijke vermindering van het aantal 
Sinterklaaspakketten; in plaats van via de Post de pakketten te versturen, brengt 
of haalt men ze zelf. Hier staat evenwel tegenover dat in het bedrijfsleven steeds 
meer de gewoonte is ontstaan om bij jaarwisseling relatiegeschenken toe te 
zenden aan allerlei personen en instanties. Momenteel bedraagt het aandeel van 
de pakketten in het kleingoederenvervoer van PTT overigens nog slechts vijf 
procent. 

PTT Post houdt zich bij het goederenvervoer uitsluitend bezig met de zoge
naamde kleingoederen. Dit zijn pakjes en pakketten tot 10 kg, die een lengte van 1 
m. niet te boven gaan. 

Het kleingoederenvervoer maakt deel uit van het totale binnenlandse goede
renvervoer, zoals dat dagelijks over de weg, rail, water en soms door de lucht 
plaatsvindt. 

Zoals bekend, kan dit totale goederenvervoer worden onderverdeeld in 
beroepsvervoer en eigen vervoer (zie onderstaand schema). Dit laatste betreft dus 
het vervoer door particulieren en door bedrijven die beschikken over eigen 
vracht- of bestelwagens. 

I N D E L I N G V A N H E T B I N N E N L A N D S E G O E D E R E N V E R V O E R 

B I N N E N L A N D S E G O E D E R E N V E R V O E R 

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

O N G E R E G E L D V E R V O E R G E R E G E L D V E R V O E R 

G R O O T G O E D K L E I N G O E D (PTT Post) 
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Het beroepsvervoer, waarbij dus de verlader niet dezelfde is als de vervoerder, 
kan worden onderscheiden in geregeld en ongeregeld vervoer. Geregeld vervoer is 
voor ieder tegen betaling beschikbaar en beweegt zich langs vaste trajecten. 
Bode-, bestel- en lijndiensten zijn hiervan goede voorbeelden. Ook PTT Post valt 
onder geregeld vervoer. Ten slotte is het geregeld vervoer op te splitsen in 
bulkvervoer en stukgoederenvervoer, welke laatste kan bestaan uit grootgoed en 
kleingoed. Bij deze laatste categorie is ook het kleingoederenvervoer van PTT 
Post in te delen. 

Samenvattend valt het kleingoederenvervoer van PTT derhalve te kwalificeren 
als: GEREGELD BEROEPSVERVOER VAN KLEINE STUKGOEDEREN. 

Het vervoersproces 

Dagelijks worden zo'n half miljoen pakjes en pakketten ter verzending aangebo
den. Anders dan in bijv. de Bondsrepubliek Duitsland is de verwerking van het 
kleingoederenvervoer zoveel mogelijk geïntegreerd in de normale briefpostver
werking. 

De verwerking van de te vervoeren goederen verloopt als volgt. De pakjes en 
pakketten komen vanuit de (bij-)postkantoren en in geval van kleine pakjes ook 
vanuit de buslichting aan op één van de 168 voorsorteercentra. Hier vindt een 
uitsplitsing plaats in streekpost en overige bestemmingen. Deze laatste stroom 
gaat vervolgens per vrachtauto naar één van de twaalf grote expeditieknooppun
ten. (EKP). Hier vindt een verdere sortering naar bestemming plaats. 

De expeditieknooppunten bevinden zich in een twaalftal grote steden in Neder
land te weten: Amsterdam - Rotterdam - Den Haag - Utrecht - Arnhem -
Haarlem - 's-Hertogenbosch - Zwolle - Groningen - Leeuwarden - Roosendaal -
Sittard. 

Voor het vervoer vanuit de regio naar deze plaatsen gebruikt PTT Post 
momenteel zo'n 3400 wagens die gezamenlijk elk jaar zo'n 90 miljoen kilometers 
afleggen. 

Afhankelijk van de goederenhoeveelheden worden vrachtwagens van uiteenlo
pende grootte ingezet; van kwarttonners tot twaalftonners. Voor de aanvoer van 
goederen vanuit het postorderbedrijf Wehkamp te Dedemsvaart naar het expedi
tieknooppunt Zwolle wordt momenteel zelfs gebruik gemaakt van een 20-tons 
oplegger. 

In het expeditieknooppunt worden de goederen naar bestemming gesorteerd in 
zgn rolcontainers. De rolcontainer is een zeer efficiënt hulpmiddel gebleken in het 
postale vervoersproces. Momenteel zijn er zo'n 30000 rolcontainers bij PTT Post 
in gebruik. 

Het vervoer tussen de expeditieknooppunten vindt plaats per trein. Vervoer 
per trein is met name voor de langere afstanden én sneller én voordeliger. 
Daarnaast geldt dat treinvervoer minder gevoelig is voor weersomstandigheden 
waardoor het afbreukrisico in het vervoersproces geringer wordt. Sinds 1980 is 
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een volledig 'sternet'gerealiseerd met behulp waarvan alle expeditieknooppunten 
via het overslagknooppunt te Utrecht de kleingoederen (en briefpost) naar het 
expeditieknooppunt van bestemming verzenden. Utrecht is het centrale punt 
waarheen en waar vanuit de goederen per trein worden vervoerd. Een sternet als 
dit vergt een minimaal aantal verbindingen en is als geheel bijzonder doorzichtig. 

Bij het vervoer wordt gebruik gemaakt van eigen posttreinen. 
Vroeger werd de post vervoerd via de gewone reizigerstreinen, de korte station-

nementen van deze treinen hebben echter de invoering van een eigen treinennet 
voor Post noodzzakelijk gemaakt. De 33 motorposttrekkers en de 62 rode 
postgoederenwagons zijn speciaal gebouwd voor het vervoer van rolcontainers. 
Het laden en lossen kan, door middel van een speciaal daartoe ontworpen 
deursysteem aan beide zijden van de wagons, snel en efficiënt worden uitgevoerd. 

Het vervoer per trein verloopt sinds 1977 volgens het zgn 'slagensysteem'. 
Vijfmaal per dag worden in totaal 8300 treinkilometers afgelegd waarbij elk 
expeditieknooppunt evenzovele keren een verzend- als een ontvangstmogelijk
heid heeft. 

De eerste slag vindt in de ochtenduren plaats en bevat evenals de tweede slag in 
de middag voornamelijk partijenpakjes en -pakketten van zakelijke grootverzen
ders. De derde, vierde en vijfde slag, die in de avond en nacht plaatsvinden 
bevatten met name de 'vandaag gepost - morgen besteld'-post. 

Door het slagensysteem is het mogelijk om dagelijks de 15 miljoen poststukken 
(kleingoederen en briefpost) op een zoveel mogelijk op de arbeidscapaciteit 
afgestemde wijze te vervoeren en te verwerken. 
Wanneer de rolcontainers gelost worden uit de posttreinen bij het expeditie
knooppunt 'van ontvangst' worden de pakjes en pakketten gesorteerd op voor-
sorteercentrum van bestemming waarheen ze vervolgens per vrachtwagen 
worden vervoerd. Hier vindt verdere bestelsortering plaats, waarna de pakjes en 
pakketten in kleinere bestelauto's naar één van de 772 bestelkantoren worden 
gebracht. Hier vandaan vindt dan de eigenlijke bestelling plaats. 

Deels gebeurt deze bestelling per fiets, maar het grootste gedeelte wordt met 
kleine bestelauto's bezorgd. Zeker wanneer het gaat om grotere pakketten en 
voor bestemmingen buiten het stadscentrum. Bij het verwerkingsproces speelt de 
postcode een belangrijke rol. Met behulp van deze code is het mogelijk om zowel 
aan de verzendzijde als aan de bestelzijde het sorteerproces te vereenvoudigen. De 
4 cijfers van de alfanumerieke combinatie geven respectievelijk het bestemmings-
gebied, de stad en stadsgedeelte aan waar de geadresseerde zich bevindt. De 
letters geven informatie over wijk- en straatgedeelte waar het pakje besteld moet 
worden. 

Het huidige vervoersproduct 

Om de overkomst-eis 'Vandaag gepost - morgen besteld'te kunnen waarmaken 
vindt de verwerking grotendeels in avond- en nachturen plaats. Voor dat deel van 
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het kleingoederenvervoer waarvoor deze overkomstduur niet zo beslissend is, 
bestaat een speciale regeling: 'dagverwerking'. Hierbij worden partijenpakjes en 
-pakketten tegen verlaagde portokosten uiterlijk binnen 3 dagen bij de geadres
seerde besteld. Deze regeling maakt het mogelijk om de arbeidsintensieve sorte
ring e.d. in daguren uit te voeren. Ongeveer de helft van het kleingoederenvervoer 
van PTT Post wordt in 'dagverwerking' uitgevoerd. 

Evenals dat geldt voor pakjes en pakketten afkomstig van particulieren kunnen 
ook partij verzenders vanaf 1981 kiezen voor een '24-uurdienst', waarbij partijen 
kleingoederen die op het postkantoor worden aangeleverd, de volgende werkdag 
worden besteld. 

De kleingoederenmarkt is momenteel nogal in beweging. PTT Post vervoert 
jaarlijks zo'n 100 mln pakjes en pakketten en heeft daarmee een marktaandeel van 
ca 60%. Deze pakjes en pakketten zijn voor 6% afkomstig van particulieren en 
voor 94% van zakelijke verzenders. De aard van de bestemming wijkt hiervan 
duidelijk af, want bijna 60% van de pakjes en pakketten gaat naar particulieren. 
Vanzelfsprekend speelt hier dan de karakteristiek een belangrijke rol, dat PTT 
Post alle dagen langs iedere woning en elk bedrijfspand komt. 

Onder de zakelijke verzenders van kleingoederen neemt de postorderbranche 
een vooraanstaande positie in. Postorderbedrijven laten het vervoer van hun 
pakjes en pakketten in het algemeen volledig door PTT Post verzorgen. Het 
bestelproces van de consument, die uit de catalogus zijn/haar produkt kiest, 
krijgt pas z'n materiële afronding op het moment dat de postbesteller het pakje 
aan de deur afgeeft. Dit betekent dat vervoer en bezorging een wezenlijk onder
deel vormen van de kwaliteit van het verzendende (postorder-)bedrijf. 

Zeker in de laatste jaren is bij PTT Post een sterke marktgerichtheid ten 
aanzien van het kleingoederenvervoer ontstaan. Ten dele hangt deze grotere 
marktgerichtheid samen met een in het algemeen meer actieve marktbenadering 
door PTT Post. Voor een ander deel heeft deze ontwikkeling zeker te maken met 
het feit dat een toenemend aantal bedrijven op de tijdelijk stagnerende kleingoe
derenmarkt actief is. 

Als uitvloeisel van de klantgerichtheid informeren commerciële medewerkers 
in persoonlijke gesprekken het bedrijfsleven over de diverse mogelijkheden die 
PTT Post o.a. op het gebied van het kleingoederenvervoer te bieden heeft. Ook 
wordt in die gesprekken, via marktonderzoek en op andere manieren verkend 
welke wensen er leven bij bestaande en potentiële klanten. Tegemoetkomend aan 
deze wensen worden, binnen het pakket van vervoersvormen dat PTT Post op het 
gebied van goederenverzending biedt, voortdurend verbeteringen en vernieuwin
gen aangebracht. De actuele behoefte naar snelle overkomst voor partijenpakjes 
heeft bijvoorbeeld recentelijk geleid tot de invoering van een 24-uurdienst. Ook 
werd enkele maanden geleden Postpak geïntroduceerd. 

Postpak, een verpakkingsdoos voor het schadevrij vervoeren van kleine goede
ren, is in de eerste instantie bestemd voor de particuliere verzender. Dit zijn twee 
voorbeelden die aangeven dat PTT Post bij het vervoer van kleingoederen steeds 
meer haar dienstverlening afstemt op de wensen en behoeften van de klant. 
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Daar de wensen van de verzender vaak heel specifiek zijn als het gaat om 
goederenvervoer, worden meer en meer contracten afgesloten waarin het goede
renvervoer voor die bepaalde klant wordt geregeld. 

De toekomstige ontwikkeling 

Voor de komende jaren wordt een stagnerende economie verwacht. Gezien de 
sterke samenhang tussen economische bedrijvigheid en kleingoederenvervoer, 
kan vanuit dit gezichtspunt geen spectaculaire ontwikkeling van kleingoederen
vervoer worden verwacht. 

Er zijn echter ook andere zaken te noemen. 
Zoals opgemerkt is de postorderbranche momenteel al een van de belangrijkste 

verzenders van goederen via PTT Post. De betekenis van de postorderverkoop in 
het geheel van de detailhandel is echter nog niet vergelijkbaar met die in diverse 
andere landen. In bijvoorbeeld Grootbrittanië en de Verenigde Staten maken de 
postorderverkopen 5 a 10% uit van de detailhandelomzet, terwijl dat in Neder
land ruim 2% is. 

Vanzelfsprekend is daarover een verklaring aan te dragen zoals bijvoorbeeld de 
relatief grote nabijheid van winkels in Nederland. Steeds meer plattelandsge
meenten moeten het echter zonder winkelvoorzieningen stellen. Deze situatie 
bevordert de postorderverkoop. In dit verband is ook van belang dat een toene
mend aantal artikelen bij postorderbedrijven te koop is. Daarbij komt dat door 
de voortdurend stijgende vervoerskosten de factor afstand aan importantie heeft 
gewonnen, zodat het winkelen in de naburige grote stad duurder is geworden. 

Ten slotte is het voorstelbaar dat op de middellange termijn nieuwe electroni-
sche media, zoals bijvoorbeeld Viditel, het mogelijk maken thuis op het televisie
scherm het productassortiment van een postorderbedrijf te bezichtigen en ook 
direct via het Viditelapparaat de uitgekozen goederen te bestellen. 

Het is duidelijk dat deze ontwikkelingen, zelfs bij een gelijkblijvende goederen
voorziening, een sterk positief effect zullen hebben op de kleingoederenstroom 
van bedrijven naar particulieren. 

Met betrekking tot de interzakelijke contacten kunnen ook enkele factoren 
werkzaam zijn die een intensiever goederenvervoer (door derden) tot gevolg 
hebben. 

De onzekerheid over de afzet en de, met ongunstige bedrijfseconomische 
omstandigheden gepaard gaande noodzaak tot strakke kostenbeheersing, resul
teert in het minder in voorraad houden en derhalve in frequenter vervoer. Voor 
een belangrijk deel zal dit extra vervoer niet in eigen beheer worden uitgevoerd, 
omdat de vervoersbehoefte betrekkelijk ad hoe zal ontstaan. 

Daarbij komt dat het bedrijfsleven onder invloed van de voortdurend stijgende 
brandstofkosten steeds zal zoeken naar een goed evenwicht tussen eigen en 
uitbesteed vervoer, met een verschuiving naar dit laatste. Overigens is deze keuze 
niet alleen van de relatieve kosten afhankelijk, maar ook van bijvoorbeeld de 
brtrouwbaarheid van het vervoer. 
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Voor het binnenlandse en in aanmerkelijk sterkere mate nog voor het internati
onale kleingoederenvervoer betekent het voorgaande dat de behoefte groot wordt 
aan een gegarandeerde snelle overkomstduur. De postdiensten in de verschillende 
landen hebben deze ontwikkeling onderkend. In de vorm van de zogenaamde 
Express Mail Service (EMS) is een systeem ontwikkeld dat voorziet in gegaran
deerd snel en relatief goedkoop internationaal vervoer van kleingoederen (en van 
briefpost). Met dit vervoerssysteem is een toenemend aantal landen bereikbaar, 
waarbij van belang is dat gebruik kan worden gemaakt van snelle aan- en 
afvoerkanalen in het binnenland. Deze activiteit is een (voorlopig) sluitstuk op de 
samenwerking die 100 jaar geleden op goederenvervoersgebied tussen de postad
ministraties over de gehele wereld is ontstaan en maakt het mogelijk om in de 
komende jaren adequaat te blijven voorzien in de vervoersbehoeften van het 
bedrijfsleven. 



Binnenscheepvaart, vaarwegen en het milieu* 

IR. W.J. V A N G R O N D E L L E 

Stichting Natuur en Milieu 

1. Inleiding 

Ontwikkelingen in de binnenscheepvaart en plannen voor veranderingen aan de 
vaarwegen zijn de laatste tijd nogal eens in het nieuws. Toelating van dezesbaks-
duwvaart op de route Europoort - Duitsland met o.m. de 'verbetering'van de 
Waalbocht bij Nijmegen, verbreding van de Brabantse en Midden-Limburgse 
kanalen, het laten vervallen van de geplande liftsluis in de Oesterdam, het zijn alle 
onderwerpen waarbij ook het milieu in het geding is. Maar ook berichten over 
olievervuiling op de Gelderse IJssel bijvoorbeeld maken duidelijk dat binnen
scheepvaart en vaarwegen vele raakpunten hebben met natuur, landschap en 
milieu. 

Zeker nu binnenkort het vaarwegenbeleid in de Tweede Kamer aan de orde 
komt bij de behandeling van het Structuurschema Vaarwegen en de Vaarwegen
nota, is het zinvol eens dieper in te gaan op die relatie met het milieu. In dit artikel 
wil ik zowel de inhoudelijke als de procedurele kanten belichten. In paragraaf 2 
worden daarom eerst de verschillende milieu-effecten behandeld. Om niet een te 
zeer versnipperd en daardoor onsamenhangend beeld te krijgen van die milieu
effecten besluit paragraaf 2 met een evaluerende beschouwing van 'de' milieu
effecten in relatie tot andere vormen van vervoer. 

Vervolgens wordt in paragraaf 3 ingegaan op de positie van het milieu in de 
besluitvorming over de vaarwegensector. Daarbij staat de vraag centraal hoe in 
deze sector zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met het milieu. 
Vanuit de ervaringen van de Stichting Natuur en Milieu zal ik daarbij ingaan op 
o.a. milieu als randvoorwaarde, besluitvorming over projecten en milieu-effect
rapportage. 

2. Milieu-effecten: een overzicht 

2.1. Begrippen 

Het in dit artikel gehanteerde begrip 'milieu' omvat: verscheidenheid en kwaliteit 

* Dit artikel is een bewerking van een voordracht op 29 oktober 1981 bij de cursus'Binnenscheep-
vaartverkeer en Vaarwegen' van de Stichting Postacademiale Vorming Verkeerskunde. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 8/1: 29-41 (1982) 
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van natuurlijke levensgemeenschappen, cultuurhistorische aspecten, belevings
waarde, kwaliteit van de fysieke componenten, ge- en verbruik van natuurlijke 
hulpbronnen (w.o. energiedragers) en gevaren en risisco's voor de mens. 

Men noemt dit wel 'het brede milieubegrip'. 
Voor de sector (binnen) scheepvaart is het van belang dat deze in het algemeen, 

anders dan bij weg- en railtransport niet beschikt over een specifieke, mono-
functionele infrastructuur. De wateren waarop scheepvaart plaatsvindt, hebben 
verschillende andere functies. Ze dienen bijvoorbeeld voor de waterhuishouding 
(aan- en afvoer en transport van water) en als grondstof voor de drink- en 
industriewatervoorziening. Verder is het water een belangrijk onderdeel van het 
natuurlijk milieu. Het is een drager van allerlei levensgemeenschappen. Binnen
scheepvaart vindt dus in de meest directe zin plaats in het (natuurlijk) milieu. 
Voor het opsporen van mogelijke effecten op het milieu is het gewenst drie 
soorten effecten te onderscheiden: directe effecten, indirecte effecten en secun
daire effecten [1]. De definitie van directe effecten is duidelijk. Met indirecte 
effecten worden bedoeld: veranderingen in de bestaande toestand ten gevolge van 
een direct effect, bijvoorbeeld het verdwijnen van weidevogels ten gevolge van 
grondwaterpeilverlaging. Secundaire effecten zijn veranderingen in de bestaande 
toestand ten gevolge van een secundaire handeling, d.w.z. een handeling die 
wordt veroorzaakt door de uitvoering van de voorgenomen handeling, bijvoor
beeld industrialisatie ten gevolge van de aanleg van een kanaal. Tenslotte is het 
van belang te letten op mogelijke cumulatie van effecten. 

In het nu volgende wordt een globaal overzicht gegeven van de effecten van het 
goederenvervoer te water op het milieu. Het gaat daarbij om de soort effecten en 
globaal gesproken om de omvang ervan. Eerst wordt ingegaan op de milieu
effecten van vaartuigen en hun lading, vervolgens komt de infrastructuur aan de 
orde. A f en toe zal ook de recreatievaart zijdelings worden genoemd. 

2.2. Vaartuigen en hun lading 

De milieu-effecten van de vaartuigen zelf zijn het gevolg van diverse soorten vast 
en vloeibaar afval afkomstig van huishoudelijk gebruik en voortstuwing, het 
brandstofgebruik en het vaargedrag. > 

Bij de vervoerde lading treden milieu-effecten op bij het laden en lossen, het 
uitpompen van ballastwater, het schoonmaken van ruimen of tanks en calamitei
ten bij scheepsongevallen (olie, gas, chemicaliën). 

Het betreft effecten op water, bodem, lucht, geluid, op de oevers en op de 
veiligheid. Een nauwkeurig beeld van het totaal is niet beschikbaar. In de Vaarwe
gennota [2] en het Structuurschema Vaarwegen, deel a [3] worden de verschil
lende effecten wel genoemd. Een kwantitatief overzicht ontbreekt echter in deze 
beleidsnota's. Er zijn nogal wat activiteiten die waterverontreiniging tot gevolg 
hebben. 
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waterverontreiniging. 
Bekend is het probleem van bilge-olie, ladingrestanten en tankwaswater. Onder 
in de machinekamer van een schip verzamelt zich water dat veelal met olie en 
andere van de technische installatie van een schip afkomstige afvalprodukten is 
verontreinigd. Men noemt dit het bilgewater. Bilge-olie is bilgewater dat zoveel 
mogelijk van water is ontdaan [4]. Deze afvalolie mag ingevolge het Rijnvaartpo-
litiereglement 1970 niet overboord worden gezet. Dit reglement bevat de plicht 
olieresten of mengsels daarvan met water aan door de bevoegde autoriteiten 
goedgekeurde inrichtingen af te geven. Dit gebeurt in Nederland bij (particuliere) 
afnamepunten bij bunkerstations. Voor de vaarwegen die niet onder het Rijn-
vaartpolitiereglement vallen, ontbreekt een dergelijke regeling. De ministers van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Verkeer en Waterstaat hebben in een 
brief van 19 maart 1979 aan de Tweede Kamer een overzicht van de situatie 
gegeven ter gelegenheid van de aanbieding van het advies inzake afvalolie scheep
vaart van de Adviescommissie Afgewerkte Olie [5]. 

Daaruit blijkt dat op het Nederlandse deel van de conventionele Rijn slechts de 
helft van de geschatte jaarlijks vrijkomende hoeveelheden afvalolie van schepen 
blijkt te worden ingezameld (4400 ton van de 8100 ton). Over de gehele Rijn werd 
in een recent jaar 12.000 van de 22.500 ton ingezameld. De rest verdwijnt 
kennelijk elk jaar opnieuw in het water. Op de overige vaarwegen in Nederland 
wordt per jaar naar schatting 5000 ton bilge-olie 'geproduceerd' [6]. Het is 
onbekend hoeveel hiervan in het water verdwijnt. A l met al een zeer gebrekkige 
regeling, die dringend moet worden verbeterd. Er is overigens discussie over het 
systeem van verzamelen van bilge-olie (zie het genoemde advies). Van belang is 
verder de conclusie van de Adviescommissie Afgewerkte Olie: 'Ladingrestanten 
kunnen, mede door de vigerende accijnsbepalingen bij grensoverschrijdend ver
keer, evenals tankwaswater een veel grotere bedreiging voor het oppervlaktewa
ter vormen dan de zogenaamde bilge-olie. De Adviescommissie geeft u in 
overweging hieraan de nodige aandacht te besteden'. Helaas geeft de commissie 
niet aan hoe omvangrijk dit probleem is. Dat olieverontreiniging een groot 
probleem is, moge blijken uit het feit dat de genoemde adviescommissie is 
ingesteld op aandrang van de Rijncommissie Waterleidingbedrijven. 

scheepsongevallen 
Dit betrof dan waterverontreiniging door gasolie of brandbare vloeistoffen. 

De grootste hoeveelheid gasolie die in die 9 jaar bij een ongeval op de 
Bovenrijn en Waal in Nederland in het rivierwater terecht kwam, bedroeg 200 ton 
[8]. Daarnaast is er ook gevaar van ongelukken op het buitenlandse (boven
stroomse) deel van de rivieren. 

Deze tot nu toe weinig frequente en gelukkig in het algemeen beperkte milieu
schade mag ons de ogen niet doen sluiten voor de risico's van vervoer van 
gevaarlijke stoffen. Eén groot ongeval kan immers voor veiligheid, drinkwater
voorziening en aquatisch milieu voor lange tijd ernstige gevolgen hebben. De 
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vaarwegen spelen een belangrijke rol bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het 
gebruik en dus vervoer van gevaarlijke stoffen is enorm toegenomen. In 1976 
bedroeg het aandeel van de vaarwegen in het goederenvervoer (nationaal + 
internationaal) 34% (201 mln. ton) van de totaal vervoerde 592 miljoen ton. Het 
aandeel van gevaarlijke stoffen in de totale te water vervoerde goederenhoeveel-
heid bedroeg 18% ofwel 36 miljoen ton [9]. Deze 36 miljoen ton is 41% van de 
hoeveelheid vervoerde gevaarlijke stoffen. In 1978 vonden 7 ongevallen plaats bij 
vervoer te water, waarbij gevaarlijke stoffen deel uitmaakten van de lading. De 
Notitie Vervoer Gevaarlijke Stoffen 9 noemt geen effecten, zie echter noot 7. 

Voorde beoordeling van ongevallen speelt niet alleen de frequentie (of de kans) 
een rol maar vooral het risico gedefinieerd als kans + effect. Bij ongelukken met 
zeer grote effecten verliest het kans-element in het risicobegrip aan betekenis, 
omdat zeer grootschalige en/of onomkeerbare effecten als zodanig aanleiding 
kunnen zijn om maatschappelijk gezien zo'n ongeluk niet aanvaardbaar te vinden 
(b.v. LNG- en LPG-aanlanding). 

Inmiddels wordt de situatie m.b.t. gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in 
zijn algemeenheid als zeer onbevredigend ervaren. De grote risico's en de gege
vens over rampen met ernstige gevolgen geven aanleiding de zeer onvolledige en 
versnipperde wetgeving te herzien. Na de Notitie Vervoer gevaarlijke stoffen (zie 
noot 9) is een voorontwerp van Wet inzake het Vervoer van gevaarlijke stoffen 
verschenen, waarover o.m. de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne een (zeer 
kritisch) advies heeft uigebracht [10]. Spoedige aanpak van dit probleem is 
gewenst. Daarbij is te denken aan o.a. hogere eisen aan schepen, selectie van te 
gebruiken vaarwegen en invoering van verkeersregelsystemen. 

motorvermogen en vaargedrag. 
Een ander milieu-effect van vaartuigen betreft de motorvermogens en het vaarge
drag. Grote motorvermogens en/of vervoer met hoge snelheden kan leiden tot 
versterkte golfwerking en -zuiging langs de oever. De afkalving die hierdoor 
optreedt, levert problemen voor de aanliggende eigenaren, i.v.m. hoge(re) onder
houdskosten en voor waardevolle natuurlijke oevervegetaties. Dit probleem 
speelt zowel bij de beroepsscheepvaart (b.v. Waal, Gelderse IJssel) als bij de 
recreatievaart (b.v. Friese meren en oeverzones [11]. De toename van scheeps-
grootte en motorvermogen (o.a. duwvaart) leidt tot verdere aantasting öf tot nog 
verdergaande oeververdediging. Dit kan op zijn beurt weer een ingrijpende 
aantasting van het landschap betekenen. Daarnaast is een specifiek probleem van 
de recreatievaart het 'wild ' aanleggen waardoor oevers nogal eens worden aange
tast - ondanks acties als 'niet in het riet'. 

energieverbruik 
Vanuit energie-oogpunt beschouwd komt het goederenvervoer te water relatief 
gunstig naar voren. De Beleidsnota Goederenvervoer noemt de binnenvaart het 
zuinigst in vergelijking met het railvervoer en het wegvervoer. Het energiever-
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bruik per lading ton/km bedraagt volgens een zeer ruwe berekening voor deze 
drie vervoerwijzen resp. 167, 300 en 500 kcal. [12]. Daarbij wordt erop gewezen 
dat dit zeer globale gemiddelden zijn. Bovendien is het relatief zuinige vervoer per 
trein en binnenschip niet altijd huis-tot-huisvervoer. Voor een goede vergelijking 
moet dan het energieverbruik van overslag en voor- en natransport worden 
meegeteld. Toch zijn de verschillen zo groot dat de gegeven volgorde bepaald wel 
juist zal zijn. 

Verder moet wel worden opgemerkt dat de binnenscheepvaart evenals het 
wegvervoer vrijwel geheel is aangewezen op aardolieprodukten als brandstof. 
Deze olieafhankelijkheid is in principe een kwetsbaar punt. Voor zover thans valt 
te overzien is overschakeling op andere energievormen voorlopig niet te 
verwachten. 

2.3. De infrastructuur 

Terwijl vaartuigen en lading vooral effect hebben op de functies van het water 
(inclusief de randzone), zijn bij infrastructuurwerken de effecten op het natuurlijk 
milieu in bredere zin van groot belang. Het gaat daarbij om de levensgemeen
schappen in het water, maar ook en soms vooral om de oeverzone en het 
aangrenzende land. 

De activiteiten rond de infrastructuur zijn te verdelen in aanleg en uitbreiding 
van vaarwegen en onderhoud en beheer ervan. Van deze verschillende activiteiten 
zal globaal worden nagegaan welke effecten op het milieu (kunnen ) optreden. 

rivieren 
Rivieren zijn uit hun aard 'natuurlijke' wateren; ze zijn en worden echter sterk 
door menselijk ingrijpen beïnvloed. Een belangrijke stap na de bedijkingen in 
vroeger eeuwen was het op diepte houden van de rivier door wegbaggeren van 
ondiepten, maar vooral door normalisatie. Met kribben wordt de stroomgeul 
vastgelegd op zodanige breedte dat de bodem op een bepaalde diepte (min of 
meer) in evenwicht is. Normalisatie was aanvankelijk in het belang van zowel de 
scheepvaart als de waterafvoer. Daarnaast zijn er bochtverleggingen uitgevoerd 
waarbij het scheepvaartbelang voorop staat. Vooral in de huidige tijd zijn bocht
verleggingen ingrijpende werken, waarbij een ernstige aantasting van natuurwe
tenschappelijk belangrijke uiterwaarden kan optreden. 

Het uiterwaardenlandschap is op West-europese schaal een uniek landschaps
type met vooral in de uiterwaarden een uitzonderlijke biologische rijkdom. Dit is 
in hoge mate het resultaat van de ontstaansgeschiedenis onder invloed van de 
rivier. De rijke afwisseling in abiotische factoren (bodemtype en waterhuishou
ding) vormt, tezamen met de transportfunctie van de rivier voor plantenzaden, de 
betrekkelijk rustige ligging en het veelal (noodgedwongen) extensieve landbouw
kundig gebruik de basis voor de bijzondere biologische waarde [13]. Dit land
schapstype staat echter onder toenemende druk van allerlei menselijke 
activiteiten (ontgrondingen, landbouw, recreatie, verstedelijking). Een bochtver-
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legging is dan een grote ingreep in het uiterwaardengebied, met een ernstige, 
verdere aantasting van actuele en potentiële waarden als gevolg. Een bekend 
voorbeeld is de bochtverlegging van de Waal bij Nijmegen waarbij het nieuwe 
tracé door de Ooypolder was gepland. Na massaal verzet, zowel vanuit de 
grondgebruikers en bewoners als vanuit milieuorganisaties, zijn de plannen tot 
bescheidener omvang teruggebracht [14]. Andere dreigende bochtafsnijdingen 
zijn o.a. de bocht bij Heerjansdam in de Oude Maas, de bocht bij Gorssel in de 
Gelderse IJssel, de Bocht bij St. Andries langs de Waal èn toch weer die bij de 
Ooypolder. Veel bochtverleggingsprojecten staan in verband met de duwvaart: 
zes baks op de Waal, tweebaks op de Gelderse IJssel [15]. 

kanalen 
Bij kanalen kan sprake zijn van aanleg, capaciteitsvergroting of klassevergroting. 
Hierbij zijn als mogelijke directe effecten te noemen: 
- beslag op natuurgebieden of landschappelijk waardevolle gebieden; 
- doorsnijding van landschappelijk of cultuur-historisch waardevolle kavel

patronen; 
- beïnvloeding van grondwaterpeil en -stroming. Verdroging leidt i.h.a. tot 

grote schade aan natuurgebieden tot op grotere afstand van het kanaal. 
Verdrassing leidt veelal tot schade voor de landbouw; 

- barrièrewerking voor de fauna (b.v. voor trekkend reewild); 
- aantasting van natuurlijk milieu voor de berging van vrijkomende specie; 
- verbreding van een kanaal kan bovendien leiden tot de aantasting van een 

inmiddels uit een oogpunt van natuur en landschap zeer gewaardeerde 
oeverzone. 

Vooral bij een nieuw kanaal, maar ook bij kanaalverbreding kan het 'verstede-
lij kingseffect' optreden: langs het kanaal ligt een vestiging van industriële bedrij
vigheid voor de hand. Dit brengt op zichzelf ook weer milieu-effecten met zich. 
De gevolgen van ontsluiting van een bepaalde streek door de wegen parallel aan 
een kanaal kunnen ook als secundaire effecten worden aangemerkt. 

Een voorbeeld van de milieuproblemen rond kanalen is het plan tot klassever
groting van de Brabantse en Middenlimburgse kanalen, dat thans de besluitvor
mingsprocedure doorloopt. In de projectnota van Rijkswaterstaat wordt een 
aantal alternatieven - van het nul-alternatief tot allerlei klasse IV-varianten -
uitgewerkt met een aanduiding van de verschillende effecten [16]. De effecten op 
het natuurlijk milieu en het landschap worden zeer globaal beschreven. Op de 
gehanteerde wijze van presentatie is in de inspraak m.i. terecht kritiek gekomen, 
o.a. omdat de gebieden waar feitelijk (ernstige) aantasting zal plaatsvinden niet 
met name wordt genoemd. Uit de nota blijkt echter wel duidelijk dat de plannen 
vooral voor de klasse I V-verbreding ernstige nadelige effecten voor het natuurlijk 
milieu zullen hebben, m.n. voor een aantal zeer waardevolle, vochtige natuurge
bieden en oeverzones. Ook de landbouw vreest effecten wegens verdroging. De 
effecten hangen samen met het ruimtebeslag als zodanig, de kanaalpandwijziging 
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en hierdoor optredende peilverandering en wateronttrekking, de vergraving van 
de oeverstroken, het aanbrengen van nieuwe oeververdediging en het verdwijnen 
van de ondiepe oeverzones met begroeiing en paaimogelij kheden voor vissen [17]. 

havens, ankerplaatsen 
Aanleg of uitbreiding van havens, ankerplaatsen etc. kunnen ook milieu-effecten 
hebben zoals genoemd bij kanalen. In dit kader zijn vooral de jachthavens en de 
officiële en officieuze trailerhellingen het noemen waard. 

Aanleg en uitbreiding van jachthavens kan in ernstig conflict komen met het 
natuurlijk milieu ter plekke, maar ook in de omgeveing, als de recreatiedruk sterk 
toeneemt. Bovendien gaat de liggelegenheid uit exploitatie-overwegingen vaak 
vergezeld van verblijfsaccommodatie waardoor het ruimtebeslag en de recreatie
druk nog eens extra groot worden. Bij de Oosterschelde vormen b.v. deze 
recreatieve ontwikkelingen een ernstige bedreiging voor natuur en landschap. 
Een ander voorbeeld is Hindelopen waar de jachthaven, kranen en vooral boten-
loodsen ca. bovendien het cultuur-historisch zo aardige stadje volledig overscha
duwen. Trailerhellingen en mogelijkheden voor windsurfers vormen een 
probleem op zich omdat deze een zoneringsbeleid volkomen kunnen doorkruisen 
(b.v. Oosterschelde). 

sluizen. 
Sluizen is een onderwerp om apart aandacht te schenken, vooral in verband met 
Zuidwest-Nederland. Problemen van pandindeling, verval en verdrassing/ver-
droging zijn bij kanalen al aangestipt. In Zuidwest-Nederland speelt de zoet-
zoutscheidingsproblematiek. Uit een oogpunt van waterbeheer wordt al veel 
onderzoek gedaan naar de verziltingsproblematiek en mogelijke bestrijdingsmaat
regelen. Hoe hier een ingewikkelde belangenafweging kan optreden, toont het 
voorbeeld van de Oesterdam. In de geprojecteerde scheidingsdam achter in de 
Oosterschelde langs de westzijde van de Schelde-Rijnverbinding is een schutsluis 
voorzien, dez.g. Bergsche Diepsluis. Teneinde het zeer hoog gewaardeerde zoute 
aquatisch milieu van de Kom van de Oosterschelde te beschermen tegen zoet 
water t.g.v. schutverliezen is gekozen voor een z.g. liftsluis met een ingenieus 
zoet/zoutscheidingssysteem. 

Inmiddels is men echter gaan zoeken naar bezuinigingen op dit werk. Thans 
wordt een alternatief gezocht voor de (dure) liftsluis, t.w. een conventionele sluis 
met beperkt gebruik plus een kleine (vaker te gebruiken) jachtensluis of alleen een 
jachtensluis [18]. Bescherming van het milieu staat hier tegenover het belang van 
Bergen op Zoom bij een scheepvaartsluis waardoor een bepaald type kustvaarder 
deze stad kan aandoen. De Raad van de Waterstaat zal over dit keuzeprobleem 
advies uitbrengen, waarna de Minister van Verkeer en Waterstaat een besluit 
moet nemen. 
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onderhoud en beheer 
Het onderhoud en beheer van de infrastructuur heeft ook tal van raakvlakken 
met het milieu. Bij rivieren ligt een duidelijk probleem in de oeververdediging van 
het zomerbed. De afgelopen jaren is de Gelderse IJssel op rigoureuze wijze ' in de 
steen gezet'. Door grootscheepse bestorting is de zomerbedoever vastgelegd, wat 
als een ernstige landschappelijke aantasting wordt ervaren [19]. Na felle acties 
van milieugroepen en recreatie-organisaties tot aan de Tweede Kamer toe is 
besloten de resterende kilometers op wat genuanceerder wijze aan te pakken [20]. 

Het kwaad is langs de IJssel echter grotendeels geschied. Deze gang van zaken 
heeft er wel toe geleid dat dergelijke activiteiten langs de Waal behoedzamer en 
wèl in overleg met betrokken instanties en groeperingen zullen worden aange
pakt. Ook vernieuwing van de oeververdediging van kanalen (en waterlopen) kan 
een bron zijn van problemen. Materiaalkeuze en wijze van uitvoering kunnen een 
groot verschil in milieu-effect hebben. Het is voorgekomen dat ten behoeve van 
de verankering van de damwand over de volle lengte van de oever de opgaande 
begroeiing werd gerooid. Door de genuanceerder aanpak met b.v. groutankers 
kan veel schade worden vermeden. 

Zo is thans in het kader van de verbredingsplannen van de Brabantse en 
Middenlimburgse kanalen een onderzoek gaande naar een zodanige vorm van 
oeververdediging dat daarvoor of daarachter toch weer nieuwe mogelijkheden 
ontstaan voor een 'spontane' natuurlijke ontwikkeling. 

Ook voor de overstekende fauna, m.n. het reewild, kan aanleg of vernieuwing 
van de beschoeiing een ernstige bedreiging vormen. De trekkende dieren trachten 
het kanaal over te steken doch verdrinken omdat de beschoeiing ze verhindert aan 
land te gaan. Op bepaalde plaatsen (o.a. langs het Wilhelminakanaal) zijn voor
zieningen aangebracht (z.g. wildtrappen). 

sluiting van een kanaal 
Niet alleen de aanleg maar ook het sluiten van een kanaal heeft milieu-effecten. 
Deze stelling is minder paradoxaal dan op het eerste gezicht l i jkt . Ik wil hier 
volstaan met te wijzen op de landschappelijke en biologische waarde van 
bepaalde oude, in onbruik geraakte kanalen [21]. Verder functieverlies kan deze 
waarde verminderen of teniet doen. 

2.4. Samenhang niet uit 't oog verliezen 

Het uiteenrafelen van de relatie binnenscheepvaart - milieu aan de hand van 
allerlei mogelij ke effecten mag niet het zicht ontnemen op de wisselwerking en het 
uiteindelijke effect als geheel. Er zijn tal van samenhangen die het totaal in beeld 
brengen. 

Zo is er bij rivieraanpassingen de samenhang van de totale vaarverbinding. Na 
wijziging (z.g. 'verbetering') van een bepaalde bocht zal er veelal een nieuw 
knelpunt boven- of benedenstrooms worden geconstateerd, omdat een keten nu 
eenmaal zo sterk is als de zwakste schakel. En zo leidt de oplossing weer tot een 
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probleem. Met deze samenhang dient bij de beslissing over de genoemde bocht
verlegging reeds rekening te worden gehouden. 

Nog duidelijker, maar ook ongrijpbaarder, is de samenhang rond ontwikkelin
gen in de scheepvaartsector als geheel. De toename van bijvoorbeeld de scheeps-
grootte op bedrijfseconomische gronden of de (her) introductie van kolen als 
brandstof voor elektriciteitsopwekking hebben o.a. via de daaruit voortkomende 
aanpassingen van de vaarwegen een aanzienlijk effect op het milieu. Toch wordt 
met die effecten (tot nu toe) bij de beslissingen niet op een duidelijke wijze 
rekening houden. 

2.5. Evaluatie van milieu-effecten 

Het voorgaande overzicht van mogelijke en waargenomen effecten geeft nog geen 
antwoord op de vraag 'hoe zwaar moeten die milieu-effecten wegen bij de 
besluitvorming?'. 

Op de achtergrond speelt daarbij veelal het idee dat de binnenscheepvaart een 
relatief milieuvriendelijke wijze van vervoer is. Deze opvatting deel ik-waarbi j ik 
wel het woord 'relatief ' wil benadrukken. Inderdaad is het energiegebruik per 
ton/ km geringer dan bij weg- en railvervoer, terwijl ook - en deels mede daardoor 
- de milieubelasting door uitlaatgassen en geluidhinder veel geringer is. In het 
commentaar van de Stichting Natuur en Milieu op deel a van het Structuur
schema Vaarwegen zijn deze gunstige eigenschappen ook genoemd. 

Toch is dit bepaald geen vrijbrief vanuit milieu-oogpunt. Het kan immers niet 
worden ontkend dat zowel vaartuigen als vooral de infrastructuur grote milieu
problemen met zich kunnen brengen. In het Structuurschema Vaarwegen, deel a, 
wordt op de pagina's 16 t / m 20 juist op deze problemen nadrukkelijk gewezen. 

De beoordeling van de activiteiten in de sector binnenscheepvaart vindt vanuit 
milieu-oogpunt plaats tegen de algemene ontwikkeling van natuur, landschap en 
milieu. 

Deze algemene ontwikkeling is kort te kenschetsen met het begrip 'achteruit
gang'. Deze achteruitgang treedt bij alle milieucomponenten op; de 'prognose' op 
grond van voorgenomen of te verwachten ontwikkelingen èn van het na-
ijlingseffect van reeds uitgevoerde beslissingen is bovendien somber [22]. In deze 
situatie is het dringend gewenst ook vanuit de binnenscheepvaartsector zo 
behoedzaam mogelijk om te gaan met de nog aanwezige milieuwaarden. Hoe dat 
kan, komt in de volgende paragraaf aan de orde. 

3. Besluitvorming en het milieu 

Voor vele (milieubelastende) activiteiten rond vaarwegen is er een of andere 
besluitvormingsprocedure van de overheid. Het is hier niet de plaats om daarvan 
een uitvoerig overzicht te geven. Een korte opsomming is b.v. te vinden in bijlage 
3.2.1. van de Vaarwegennota. 

Globaal gesproken vindt besluitvorming plaats langs verschillende lijnen, t.w. 
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in het kader van de ruimtelijke ordening, van de milieuwetgeving, van de vaarwe
gensector en langs de financiële l i jn (begrotingswetgeving). Binnen die onder
scheiden sporen zijn er vele verschillende procedures [23]. 

Het is in het kader van dit artikel belangrijk in te gaan op twee aspecten, t.w. de 
voorbereiding van projectbeslissingen en de wettelijke regeling van milieu
effectrapportage. 

de projectprocedure 
De besluitvorming over (grote) projecten verloopt via de z.g. 'Waterstaatsproce¬
dure' [24]. Deze procedure voorziet in inspraak en advies over een projectnota 
alvorens de minister van Verkeer en Waterstaat een beslissing neemt. Op enkele 
elementen uit deze procedure wil ik nader ingaan. 

Bij de voorbereiding van de projectnota is vooroverleg in een zo vroeg mogelijk 
stadium en regelmatig daarna ook met niet-ambtelijke instanties zoals milieu
groeperingen m.i. erg belangrijk. Dit vooroverleg biedt de mogelijkheid ideeën in 
te brengen in een stadium dat deze nog effect kunnen hebben. Bovendien kunnen 
de ontwerpers /plannenmakers dan peilen in hoeverre hun werkzaamheden 
bezwaren oproepen en hoe zij aan die bezwaren tegemoet kunnen komen. Een 
open vorm van inschakeling van betrokkenen in het planningsproces kan een 
belangrijke bijdrage leveren tot het ontwikkelen van oplossingen die minder 
nieuwe problemen (b.v. voor het milieu) oproepen. Daarbij zal zeker ook de 
noodzaak van bepaalde oplossingen ter discussie moeten staan. 

Dit brengt ons op de alternatieven. Voor het verloop van het besluitvormings
proces is het erg belangrijk dat een voldoende breed scala van alternatieven wordt 
ontwikkeld. Voor het bepalen wat voldoende is, kan een breed opgezet voorover
leg goede diensten bewijzen. Het moet eigenlijk niet meer kunnen voorkomen dat 
alleen 'technisch perfecte' nieuwbouwvarianten worden bekeken zoals destijds bij 
het Baalhoekkanaal, bij de verlegging van de Waalbocht door de Ooypolder, etc. 
Ook de alternatieven in de recentere nota voor de Brabantse en Limburgse 
kanalen zijn veel te eenzijdig technisch opgezet. Dat levert alleen maar balende 
burgers en heus geen tevreden technici (met een variant op litt. [25]). 

Bij het ontwikkelen van alternatieven is het juist gewenst maatregelen te 
overwegen die èn het milieu ontzien èn toch tot op zekere hoogte soelaas bieden 
voor de verkeersproblemen. 'Tot op zekere hoogte', omdat in het afwegen van 
belangen m.i. het verkeersbelang eveneens moet worden afgewogen tegen andere 
belangen. Een belangrijk soort alternatieven in de vaarwegensector ligt in maatre
gelen op het gebied van de verkeersregeling. In de ontwerpnota voor maatregelen 
voor verkeerskundige problemen bij de bocht bij Heerjansdam werd dan ook zeer 
terecht als één van de alternatieven een verkeersregelsysteem genoemd [26]. In het 
vooroverleg heeft Natuur en Milieu juist de waarde van dit alternatief benadrukt. 

Bij een open proces van voorbereiding van de besluitvorming past ook het 
nadenken over het gebruik van deskundigheid. Te veel en pijnlijk zijn de ervarin
gen waarbij de 'deskundigen' de door derden voorgestelde oplossingen ten 
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onrechte voorzagen van het stempel 'technisch onmogelijk'. Men bedoelde daar
mee 'dat willen wij niet' of 'dat past niet volgens onze maatstaven', daarbij 
vergetend dat juist die maatstaven onderdeel van de belangenafweging moeten 
zijn. 

Deels als reactie daarop hebben milieu-organisaties en actiegroepen eigen 
deskundigheid aangetrokken, wat wel wordt aangeduid als de'verwetenschappe
lijking van het actievoeren'. Uiteindelijk moeten echter m.i. als regel de plannen
makers zich zo open opstellen dat de z.g. contra-expertise een uitzondering kan 
blijven. 

milieu-effectrapportage 
De ernstige achteruitgang van het milieu (zie paragraaf 2.5) heeft er mede toe 
geleid dat ook in ons land is gepleit voor het invoeren van een systeem van 
milieu-effectrapportage. Inmiddels is een wetsontwerp verschenen om de invoe
ring van milieu-effectrapportage wettelijk te regelen [27]. In de aanhef van dit 
wetsontwerp is te lezen: 'Alzo wij in overweging hebben genomen, dat het in het 
belang van de bescherming van de mens en het milieu wenselijk is dat besluiten ter 
zake van activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het 
milieu, eerst worden genomen na overweging van de redelijkerwijs in beschou
wing te nemen alternatieven daarvoor en van de gevolgen van die activiteiten en 
van die alternatieven voor het milieu op de grondslag van een daarover opgesteld, 
aan een openbare gedachtenwisseling onderworpen stuk;' . . . Een lange zin die 
echter goed weergeeft waar het in dit wetsontwerp om gaat. Of dit doel ook wordt 
bereikt zal naar mijn mening in hoge mate afhangen van een voldoende ruime 
interpretatie van alternatieven èn van het (preventieve) effect van een goed 
systeem van toetsing van de mer's. 

De beschrijving van milieu-effecten is erg belangrijk, maar de nadelige effecten 
worden feitelijk slechts dan vermeden als wordt gekozen voor een minder schade
lijk alternatief. De uitwerking van het nul-alternatief en van het 'minst schade
lijke' alternatief is daarvoor erg belangrijk. 

4. Besluit 

De binnenscheepvaart is een relatief milieuvriendelijke vervoerswijze. Toch is er 
vanuit het milieu gezien nog heel wat te verbeteren, m.n. op gebied van de 
waterverontreiniging, het vervoer van gevaarlijke stoffen en bij de plannen voor 
infrastructurele werken. Hoewel vervoer te water niet een snel groeiende 
vervoerstak kan worden genoemd, liggen er nogal wat plannen tot 'verbetering' 
van de vaarwegen op de plank. Dit zal nog heel wat milieuproblemen kunnen 
leveren. Hopelijk zullen echter alternatieven worden ontwikkeld waarbij milieu
aantasting wordt vermeden. Vanuit het milieu kan dit als een randvoorwaarde 
voor de besluitvorming worden beschouwd, vanuit de vaarwegensector worden 
mogelijkheden ontwikkeld om hieraan tegemoet te komen. 
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Als knelpunten in deze ontwikkeling zijn o.m. te onderkennen: 
- De toekomst van de grote, open wateren (zuidwest-Nederland, IJsselmeer en 

Waddenzee). De scheepvaart levert via verontreiniging, calamiteiten en infra
structuuruitbreiding wellicht slechts een klein deel van de bedreigingen van 
deze natuurgebieden. Niettemin moet het m.i. voor vaarweg-beheerders een 
punt van voortdurende zorg zijn al de negatieve effecten terug te dringen resp. 
te vermijden. 

- De ontwikkeling in de duwvaart. Toelating van de zesbaksduwvaart op de 
Waal zal ernstige milieuproblemen opleveren; voor de kleine duwvaart op de 
kleinere rivieren en kanalen geldt dit eveneens. De overheid stelt zich m.i. 
terecht terughoudend op tegen verdere schaalvergroting (overigens niet in de 
eerste plaats uit milieu-overwegingen). De milieu-organisaties zijn van mening 
dat gezien de negatieve effecten deze schaalvergroting moet worden voorko
men. Indien toch plannen in die richting worden overwogen, is dit bij uitstek 
een zaak voor milieu-effectrapportage. 
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Recente wijzigingen in de Nederlandse Luchtvaartwetgeving 

JHR MR J.W.E. STORM V A N 's G R A V E S A N D E 

Koninkli jk Luchtvaart Maatschappij N.V. 

1. Inleiding 

Hoewel de luchtvaart als vervoerstak dat wel is kan van luchtvaartwetgeving niet 
gezegd worden dat dit vaak onderwerp van bespreking is in de (niet daarop 
gespecialiseerde) media. 

De student of jurist die niet min of meer specialist is op dit terrein zal ook niet 
vaak met dit onderdeel van het recht in aanraking komen. 

Toch kan op verschillende universiteiten in ons land examen worden afgelegd 
in het 'lucht- en ruimterecht'. Internationaal en nationaal is het lucht-(en ruimte) 
recht echter van betekenis en om die reden alleen al is het van belang enige 
aandacht te schenken aan de Nederlandse luchtvaartwetgeving. 

Aanleiding daartoe is een aantal wijzigingen die doorgevoerd zijn in uitvoe
ringsbepalingen van de Luchtvaartwet, de Regeling Toezicht Luchtvaart en het 
Luchtverkeersreglement. 

Deze wijzigingen zijn op 1 september 1981 in werking getreden. 
In het navolgende zullen wij eerst in het kort enige aandacht schenken aan de 

Nederlandse regelingen welke op het gebied van het luchtrecht bestaan en daarna 
aan de wijzigingen in enkele van die regelingen. 

2. Nederlandse luchtvaartwetgeving. 

Een belangrijk gedeelte van de (burger) luchtvaartwetgeving ligt vast in internati
onale regelingen zoals Verdragen, Protocols en Overeenkomsten. 

Volgens de artikelen 65 en 66 van de Grondwet kunnen Verdragen recht
streekse werking hebben; in Verdragen kan ook de verplichting vastliggen aan 
verdragsluitende staten om hun nationale wetgeving aan het desbetreffende 
Verdrag aan te passen. 

Nederland heeft in de (nationale) luchtvaartwetgeving de Verdragen geïncor
poreerd door middel van speciale wetten of speciale artikelen in wetboeken. 

In de Nederlandse luchtvaartwetgeving is onderscheid te maken in (ondermeer) 
publiekluchtrecht en privaatluchtrecht. 

Enkele regelingen op 'publiekluchtrechtelijk' terrein zijn de Luchtvaartwet 
1958 [1] en uitvoeringsbepalingen en de Luchtvaartrampenwet [2]; op 'privaat-
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luchtrechtelijk' terrein ondermeer de Wet van 10 september 1936 [3] en de Wet 
Teboekgestelde luchtvaartuigen [4]. 

De recente wijzigingen betreffen de uitvoeringsbepalingen van de Luchtvaart
wet 1958. 

Reeds in 1911 [5] werd, 'in het belang van de veiligheid van het publiek', aan het 
parlement een ontwerp van wet tot voorlopige regeling van het verkeer met 
vliegtuigen en luchtschepen ingediend. Het ontwerp, in de loop der jaren diverse 
malen gewijzigd, werd in 1926 wet [6]. 

In deze wet was aansluiting gezocht bij het Verdrag van Parijs 1919 [7] waarin 
aan de staten de soevereiniteit over de lucht boven hun grondgebied werd erkend. 

In 1935 kwam een wijziging in deze Luchtvaartwet tot stand en toen reeds was 
de regering overtuigd dat aan een algehele herziening van de Luchtvaartwet niet 
viel te ontkomen. 

Het zou echter nog tot na de Tweede Wereldoorlog (1955) duren voordat een 
nieuw ontwerp voor een Luchtvaartwet bij de Tweede Kamer werd ingediend, 
welk uiteindelijk resulteerde in de totstandkoming van de Luchtvaartwet 1958 die 
op 1 oktober 1959 in werking trad [8]. 

De Luchtvaartwet 1958 is gebaseerd op het Verdrag van Chicago van 1944 [9], 
de opvolger van het eerdergenoemde Verdrag van Parijs van 1919. 

Op de Luchtvaartwet 1958 zijn een aantal uitvoeringsregelingen gebaseerd 
waarvan de belangrijkste zijn de Regeling Toezicht Luchtvaart [10] en het Lucht-
verkeersreglement [11]. 

De Regeling Toezicht Luchtvaart bevat o.m. algemene bepalingen (begripsbe
palingen, toepassing van het Reglement), bepalingen omtrent inschrijving van 
luchtvaartuigen (in het luchtvaartregister), luchtvaartpersoneel, luchtwaardig
heid, vluchtuitvoering en luchtvaartterreinen. 

Het Luchtverkeersreglement 1980, waarover straks meer, volgt het Luchtver-
keersreglement 1959 op en is als zodanig geheel herzien. 

Dit reglement dient de nationale luchtverkeersregels te bevatten, gebaseerd op 
de internationale 'Rules of the Ai r ' zoals vervat in Bijlage 2 bij het eerderge
noemde Verdrag van Chicago 1944 [12]. 

3. Wijzigingen in uitvoeringsbepalingen van de Luchtvaartwet 

a. Besluit houdende aanwijzing van toestellen die geen luchtvaartuig zijn. 

In de artikelen 1 en 2 van de Luchtvaartwet worden definities gegeven. 
Volgens deze wet, artikel 1 onder b, wordt onder 'luchtvaartuigen' verstaan 

'toestellen die in de dampkring kunnen worden gehouden ten gevolge van krach
ten die de lucht daarop uitoefent met inbegrip van of met uitzondering van bij 
algemene maatregel van bestuur aan te wijzen toestellen'. 

De bedoelde algemene maatregel van bestuur was tot 1 september 1981 het 
Besluit van 15 januari 1969 [ 13] waarin een aantal toestellen werd gedefinieerd en 
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vervolgens werd uitgesloten als niet-zijnde een luchtvaartuig ingevolge de 
Luchtvaartwet. 

De laatste jaren werden echter allerlei toestellen gebruikt die volgens de om
schrijving in de Luchtvaartwet wel een luchtvaartuig zijn doch die, om diverse 
redenen, voor de toepassing van de wet dienen te worden uitgesloten. 

Bij besluit van 22 mei 1981 [14] is thans rekening gehouden met deze nieuwe 
ontwikkelingen in de luchtvaart. 

In artikel 1 van dit Besluit wordt een definitie gegeven van alle toestellen en 
worden categorieën luchtvaartuigen gedefinieerd. Daarbij is aansluiting gezocht 
met wat IC AO [15] hieronder verstaat. 

De definitie van 'vliegtuigen' is niet in het Besluit opgenomen daar in artikel 1 
lid c van de Luchtvaartwet reeds is omschreven wat daaronder dient te worden 
verstaan. 

Door deze opsomming zijn omschrijvingen in andere luchtvaart wettelijke 
regelingen komen te vervallen. In artikel 2 van het Besluit worden vervolgens 
toestellen genoemd die niet als luchtvaartuig worden beschouwd. Hieronder 
vallen o.m. ballonnen (met een diameter van ten hoogste twee meter of een 
inhoud van hoogstens 4 m 3) doelvliegtuigen, kabelvliegers, modelvliegtuigen 
(massa hoogstens 20 kg), valschermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen met een 
massa van ten hoogste 40 kg [16]. 

Het Besluit is op 1 september 1981 in werking getreden; het Besluit van 15 
januari 1969 is ingetrokken. 

b. Besluit houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluidshin
der door luchtvaartuigen. 

Op grond van artikel 76 van de Luchtvaartwet (waarin de Kroon de mogelijkheid 
heeft de Luchtvaartwet nader uit te werken) is totstandgekomen het Besluit van 
21 mei 1981, houdende vaststelling van enige regels ter beperking van de geluids
hinder door luchtvaartuigen [17]. Aspecten van geluidhinder door luchtvaartui
gen waren reeds in andere regelingen opgenomen, o.m. het (verbod tot) 
supersoon vliegen boven Nederland in het Luchtverkeersreglement [18] en bepa
lingen omtrent proefdraaien van vliegtuigmotoren in de Regeling Toezicht 
Luchtvaart [19]. 

Met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden van dit Besluit wordt 
opgemerkt dat dit geschiedt in overeenstemming met de Minister van Volksge
zondheid en Milieuhygiëne [20]. 

In artikel 2 van dit Besluit wordt de basis gelegd voor de mogelijkheid tot 
vaststelling van vliegvoorschriften, in acht te nemen ter beperking van de geluids
hinder door luchtvaartuigen. Deze vliegvoorschriften kunnen o.m. omvatten het 
voorschrijven van het gebruik van bepaalde start-/en landingsbanen, stijg- en 
daalprocedures, snelheidslimieten enz. Artikel 3 van het Besluit regelt het super
soon vliegen; dit is verboden behoudens ontheffing, verleend door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. Het valt overigens op dat in dit artikel wel een 
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onderscheid wordt gemaakt t.a.v. het supersoon vliegen door burgerluchtvaartui
gen en door militaire luchtvaartuigen. Op grond van artikel 4 kan het opstijgen of 
landen van bepaalde luchtvaartuigen op bepaalde (Nederlandse) luchtvaartter
reinen worden beperkt of verboden indien meer dan een door de Minister van 
Verkeer en Waterstaat vastgestelde hoeveelheid geluid wordt geproduceerd. 

c. Besluit geluidbelasting grote luchtvaartterreinen. 

Het Besluit van 15 jul i 1981, houdende vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 25 van de Luchtvaartwet beoogt een uitwerking 
van dit laatstgenoemde artikel te zijn [21]. 

Volgens dit artikel van de Luchtvaartwet dienen bij amvb per luchtvaartterrein 
bepaalde waarden voor de geluidbelasting te worden vastgesteld. 

Bij wijziging van de Luchtvaartwet in 1978 [22] is namelijk uitvoering gegeven 
aan de eerste aanbeveling van de Commissie Kosten, ingesteld in 1961 ter bestu
dering van het probleem van geluidhinder door luchtvaartuigen, in de artikelen 
18 tot en met 30 van de wet die de vaststelling van geluidzones voorschrijft. 

In artikel 2 van dit Besluit geluidbelasting grote luchtvaartterreinen nu wordt 
de grenswaarde voor de maximaal toegelaten geluidsbelasting die door op het 
luchtvaartterrein landende en opstijgende luchtvaartuigen buiten de vastgestelde 
zone niet mag worden overschreden, gesteld op 35 zgn. 'Kosteneenheden'. 

Deze grenswaarde van 35 Kosteneenheden is gelijk voor alle, in de bij artikel 2 
behorende Bijlage A genoemde, zestien 'grote' luchtvaartterreinen. 

De Raad van State heeft zich in zijn advies van 9 juni 1981 [23], m.i. terecht, 
afgevraagd of deze maximum norm van toepassing dient te zijn voor alle 
genoemde luchtvaartterreinen of dat een individuele regeling voor elk luchtvaart
terrein niet meer voor de hand ligt, gezien de onderlinge verschillen van de 
terreinen in situering, frequentie van het lawaai enz. 

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft dit echter ongewij
zigd gelaten [24]. 

4. Wijzigingen in de Regeling Toezicht Luchtvaart. 

De Regeling Toezicht Luchtvaart, een van de twee belangrijke uitvoeringsbepa
lingen van de Luchtvaartwet, is per 1 september 1981 gewijzigd, deels ter uitvoe
ring van het bepaalde in de Luchtvaartwet en het Luchtverkeersreglement (over 
deze laatste meer onder 5), deels ter verduidelijking van de reeds bestaande tekst. 

Artikel 3, dat de inschrijving van luchtvaartuigen in het luchtvaartregister 
behandelt, is gewijzigd o.m. om tegemoet te komen aan wensen van (Neder
landse) financieringsmaatschappijen. 

In het oude artikel 3 was o.m. opgenomen dat in het Nederlandse luchtvaartre
gister luchtvaartuigen werden opgenomen van Nederlandse oorsprong mits die 
luchtvaartuigen behoren aan de Staat of een openbaar lichaam in Nederland, dan 
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rechtspersonen naar Nederlands recht, waarvan de bestuurder Nederlander en 
tevens ingezetene van Nederland is. 

In artikel 3 lid 1 is thans gesteld dat luchtvaartuigen het eigendom dienen te zijn 
van een Nederlander, dan wel een ingezetene van Nederland niet zijnde Nederlan
der of een rechtspersoon waarvan de zetel in Nederland is gevestigd. De eis dat 
een bepaald aantal leden van het bestuur van de rechtspersoon Nederlander dient 
te zijn, zoals nog werd vereist in het ongewijzigde artikel 3, wordt niet meer 
gesteld. 

Wijziging van dit artikel maakt het ook mogelijk rekening te houden met 
constructies als leasing of fiduciaire eigendomsoverdracht van luchtvaartuigen 
door een Nederlandse eigenaar (bijv. een bank) aan een Nederlandse rechtsper
soon of particulier die zich met luchtvaartaktiviteiten bezighoudt. 

Ter uitvoering van artikel 8A van de Luchtvaartwet [25], welk artikel de basis 
legt voor het geven van regels ten aanzien van de werk- en rusttijden van de leden 
van het stuurhutpersoneel, wordt in het nieuwe artikel 105A van de Regeling 
Toezicht Luchtvaart bepaald dat deze regels worden gegeven na overleg met de 
Minister van Sociale Zaken (en Werkgelegenheid). 

Hoewel de regeling van werk- en rusttijden in de eerste plaats tot doel heeft de 
veiligheid van de luchtvaart te bevorderen doen zich hierbij uiteraard ook sociale 
aspecten voor, zoals het bevorderen van optimale arbeidsomstandigheden. 

Vandaar kan een zodanige regeling niet van kracht zijn indien geen overleg is 
gepleegd met de Minister. 

Ter uitvoering van het bepaalde in - het belangrijke! - artikel 16 van de 
Luchtvaartwet is artikel 1168 thans in de Regeling Toezicht Luchtvaart opgeno
men. Dit nieuwe artikel is van toepassing op de zgn zakenluchtvaart welke in het 
kader van de bedrijfsvoering geschiedt en niet in opdracht van derden. Helaas is 
geen definitie opgenomen van wat nu precies onder 'zakenluchtvaart' wordt 
verstaan. Luchtvaartuigen met een massa die onder de twee ton liggen vallen 
overigens niet onder dit artikel. 

In principe zal het luchtvaartuig waarmee zakenvluchten worden uitgevoerd in 
het Nederlandse luchtvaartregister moeten worden ingeschreven. Hierdoor zul
len o.m. de Nederlandse luchtwaardigheidseisen en -voorschriften van toepassing 
zijn. 

Teneinde het toezicht te vereenvoudigen wordt een passagierslijst vereist. 
In de beschikking aan het betreffende bedrijf dat zakenvluchten uitvoert 

worden verder eisen gesteld ten aanzien van de aansprakelijkheid tegenover 
passagiers en tegenover derden op de grond. 

De Regeling Toezicht Luchtvaart is verder aangepast in verband met de 
herziening van het luchtverkeersreglement 1980 [26]; o.a. werden verschillende 
definities en teksten in de Regeling gewijzigd. 

Het hoofdstuk 'Luchtverkeersbeveiliging' is thans uit de Regeling verdwenen 
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aangezien deze bepalingen zijn opgenomen in het luchtverkeersreglement 1980. 

5. Luchtverkeersreglement 1980. 

Het luchtverkeersreglement 1980, de tweede belangrijke uitvoeringsbepaling van 
de Luchtvaartwet 1958, is de nationale 'vertaling' van ondermeer Bijlage 2 bij het 
Verdrag van Chicago 1944 [27]. 

Deze Bijlage 2 is sinds 1959 negentien keer gewijzigd; wijzigingen bleken 
moeilijk aan te brengen in het (Nederlandse) luchtverkeersreglement door de 
afwijkende opzet daarvan. Invoering van het nieuwe luchtverkeersreglement en 
uitvoeringsbesluiten betekent in feite nauwelijks een wijziging voor de luchtva-
renden aangezien de gewijzigde regels van Bijlage 2 in de praktijk al gevolgd 
werden. 

Het Luchtverkeersreglement 1980 bevat vijf hoofdstukken: 

/. Algemene bepalingen 
Artikel 1 bevat Nederlandse begrippen ter vertaling van overeenkomstige 

definities uit de Bijlagen 2 en 11 [28] bij het meergenoemde Verdrag van Chicago. 
Artikel 3 regelt de toepassing van het Besluit; hoofdstuk 2 van het Luchtver

keersreglement is alleen van toepassing in het Nederlandse 'vluchtinformatiege-
bied' [29], de overige hoofdstukken zijn van toepassing op alle luchtvaartuigen 
welke zich bevinden binnen het Nederlandse vluchtinformatiegebied en op 
Nederlandse luchtvaartuigen daarbuiten, mits het Besluit dan niet in strijd komt 
met de regels van het land dat wordt overvlogen. 

2. Luchtverkeersdienstregeling. 
Dit hoofdstuk bevat in grote lijnen de inhoud van Bijlage 11 bij het Verdrag van 

Chicago [30] 

3. Lucht verkeersregels. 
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in vier afdelingen: 

- Algemeen 
- Algemene vliegvoorschriften [31] 
- Zichtvliegvoorschriften [32] 
- Instrumentvliegvoorschriften [33] 

4. Diverse bepalingen. 
Dit hoofdstuk regelt diverse onderwerpen. In artikel 62 wordt de mogelijkheid 

geopend tot het stellen van regels ten aanzien van bijzondere vluchten waarbij niet 
aan de geldende luchtverkeersregels kan worden voldaan, bijv. bij militaire 
oefeningen. 

Artikel 65 vervangt het desbetreffende artikel [34] in de Regeling Toezicht 
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Luchtvaart; gebruik van het luchtruim door niet-luchtvaartuigen. Aanwijzing 
van deze toestellen geschiedt thans middels een seperaat KB. 

5. Dit hoofdstuk bevat straf- en slotbepalingen. 

6. Slotopmerkingen 

Het is te verwachten dat binnenkort nieuwe wijzingen in de Nederlandse lucht
vaartwetgeving zullen worden voorgesteld. Daarbij zal dan waarschijnlijk ook 
het - belangrijke - artikel 16 van de Luchtvaartwet 1958, dat de economische 
vergunningverlening aan (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen regelt, wor
den gewijzigd. Dit artikel, of liever deze vergunningverlening, kwam in het nieuws 
in verband met het voornemen van Rotterdam Airlines om vanaf de luchthaven 
Rotterdam (o.a.) geregelde vluchten naar diverse bestemmingen te gaan 
uitvoeren. 

Overigens wordt er op gewezen dat ook in Europees verband ontwikkelingen te 
melden zijn die wellicht een uitwerking zouden kunnen hebben op de Nederlandse 
luchtvaartwetgeving. Bedoeld wordt het voorstel van de Europese Commissie 
van 27 november 1980 voor een Verordening van de Raad van Ministers betref
fende toelating van geregelde interregionale luchtdiensten [35]. 

Of deze Verordening er inderdaad ook komt is nog de vraag gezien de oppositie 
van enkele luchtvaartmaatschappijen in de Gemeenschap. 

Wij wachten af! 
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Opinierubriek* 

De uitgaven voor het autosysteem 
per saldo positief verschil voor schatkist 

E.H. GLASIUS 
Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Autoindustrie (RAI) 

A l vele jaren zijn er meningsverschillen over de vraag of, wat wel 'het autosysteem' 
wordt genoemd, de Staatskas nu armer of rijker maakt. Organisaties die zich 
voornamelijk opwerpen als belangenbehartigers van de particuliere wegvervoer-
middelen wezen op de enorme bedragen die binnenkomen aan belastingen. 
Anderen stelden daartegenover dat hetgeen wordt uitgegeven aan verkeersinfra
structuur slechts een deel is van wat in rekening moet worden gebracht. Over
heidstaken als justitie, verkeerspolitie, apparaat Verkeer en Waterstaat, e.d. 
moeten evenzeer aan de auto toegerekend worden. Voor dit soort taken zou veel 
minder geld worden uitgegeven als er geen partikulier wegverkeer bestond. 

Het is minister Westerterp geweest, die voor het eerst eind januari 1974, in een 
brief aan de Tweede Kamer een cijferopstelling heeft gepresenteerd. Volgens deze 
opstelling bedroegen de belastinginkomsten van 1974 4,38 miljard gulden en de 
uitgaven t.b.v. het wegverkeer 3,70 miljard een positief verschil voor het Rijk 
derhalve van 680 mln gulden. Op deze gegevens viel wel wat af te dingen en de 
indruk werd sterk gewekt, dat de minister naar zich toe rekende. Zo werd bijv. 
70% van de apparaatkosten van Rijkswaterstaat aan het wegverkeer toegerekend, 
terwijl van de investeringsuitgaven van het departement slechts 56% naar 'droge 
waterstaat' ging. Ook inzake de inkomstenkant viel wel wat op te merken, vooral 
waar het de BTW betrof. 

Belasting over belasting? 

Wat minister Westerterp niet aan inkomsten meerekende, was de zg. specifieke 
BTW. Daarover merkte hij op 'Vanwege het volkomen algemene karakter van de 
BTW-heffing dient de opbrengst ervan hier verder buiten beschouwing te blijven'. 

Dat is op zich natuurlijk juist, wanneer het gaat over de BTW die over hetzelfde 
basisbedrag wordt geheven als de accijns of de Bijzondere Verbruiksbelasting op 
Personenauto's (BVB). Dat deel kan uiteraard worden gezien als algemene 
heffing op geleverde produkten en derhalve buiten beschouwing gelaten. Maar in 
Nederland wordt de BTW niet alleen geheven over dit basisbedrag, maar ook nog 
eens over andere belastingen als accijns en BVB. 

* De Redactiecommissie heeft besloten deze rubriek in te stellen bestemd voor korte artikelen die 
een bepaalde mening of opinie weergeven. In hoeverre deze rubriek levensvatbaar zal zijn. zal moeten 
blijken. De in deze rubriek op te nemen artikelen zullen worden beoordeeld door de Redactiecommis
sie en dienen uiteraard te passen in het kader van het Tijdschrift. 
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Belasting over belasting dus, een principe waartegen organisaties als de R.A.I . 
zich steeds hebben verzet. Deze menen dan ook, dat aan dit deel van de BTW - en 
het gaat daarbij in het wegverkeer om aanzienlijke bedragen - het karakter van 
een specifieke heffing moet worden toegekend. Wel is het natuurlijk zo, dat door 
ondernemingen op factuur betaalde BTW terugvorderbaar is, zodat er weer een 
deel van dit bedrag niet mag worden meegeteld. 

Nationale Verkeers- en Vervoer Rekening 

De onduidelijke situatie m.b.t. de kosten en baten van het verkeer, vooral ook de 
nog niet gekwantificeerde maatschappelijke lasten en voordelen, waren voor de 
minister van Verkeer en Waterstaat, nog steeds drs. Westerterp, aanleiding een 
werkgroep binnen zijn departement te belasten met het opstellen van een Nati
onale Verkeers- en Vervoer Rekening (NVVR). De eerste werd gepresenteerd 
betrekking hebbend op 1975 en sindsdien zijn steeds verfijnder versies verschenen 
over de jaren 1976, 1977 en laatstelijk 1978. 

De verschijning van steeds uitgebreidere jaarrapporten inzake verkeer en 
vervoer heeft de discussie over dit onderwerp niet doen verstommen. Bij de 
opening van de Personenauto RAI 1979 stelde de voorzitter dat er een groot 
positief saldo bestond tussen rijksinkomsten en rijksuitgaven betreffende het 
wegverkeer en hij werd hierover meteen aangevallen door Kamerleden behorende 
tot de P.v.d. A.-fractie. Zij meenden, met de NVVR in de hand, dat de situatie juist 
omgekeerd was. Enige tijd geleden, op de jaarvergadering van de Nederlandse 
Vereniging van Wegenbouwers, (september 1981) bleek opnieuw een verschil van 
inzicht, ditmaal tussen twee politici. Zo zei drs. H. Rienks (P.v.d.A.) dat uit de 
NVVR 1978 duidelijk blijkt dat de overheid geld bij het autorijden moet leggen 
omdat de inkomsten niet voldoende zijn om alle kosten te dekken. Even later 
kwam ing. L . M . de Beer (VVD) met de uitspraak 'dat het wegverkeer het ri jk 4,5 
miljard kost aan wegaanleg, verkeerspolitie, rijksdiensten, etc; terwijl het 6,9 
miljard aan belasting opbrengt. Dat is een batig saldo voor het ri jk van 2.400 
miljoen gulden in 1978'. 

Cijfers 

In de nu volgende berekening zal worden nagegaan, aan de hand van de NVVR, 
wie er gelijk heeft. 

Vooraf moet worden gesteld, dat gekeken wordt naar de algemene direct 
toerekenbare kosten. De maatschappelijke kosten blijven buiten beschouwing 
om twee redenen. Op de eerste plaats zijn deze nog niet alle in de NVVR verwerkt, 
eenvoudig omdat ze nog niet alle zijn gekwantificeerd. Vervolgens heeft opvoeren 
van dit soort kosten alleen maar zin, indien daartegenover ook de maatschap
pelijke baten worden gesteld. Vooral op dit gebied echter, is de kennis nog 
ontoereikend. De NVVR 1978 maakt melding van de eerste fase van een studie 
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door het Nederlands Economisch Instituut 'naar de mogelijkheden de baten van 
het verkeer en vervoer te meten'. Die mogelijkheden zijn er misschien wel, het 
N.E.I . geeft vi j f verschillende methoden van aanpak, maar of die uiteindelijk tot 
iets leiden, is nog niet zeker. Voorlopig zijn hierover dus geen cijfermatige 
gegevens te verwachten en moeten wij ons beperken tot de wel meetbare zichtbare 
lasten en baten, in dit verband wellicht beter uitgaven en inkomsten te noemen. 
Deze zijn vooral te vinden in deeltabel I van de NVVR 1978. Volgens deze tabel 
hebben de overheden die met het verkeer te maken hebben, het ri jk, de provincies, 
de gemeenten en de waterschappen in 1978 3.344 mln gulden aan directe ontvang
sten genoten. 

In feite echter zijn dit grotendeels overdrachten van het Rijk naar de lagere 
overheden. De enige post die na aftrek hiervan overblijft is die van de opcenten 
voor het Rijkswegenfonds (directe bestemmingsheffing) die een som van 974 mln. 
gulden uitmaakten. In de tabel zijn niet begrepen de heffingen op het wegverkeer 
die ten bate van de algemene middelen van het ri jk komen. Deze worden gegeven 
op pag. 41 van de NVVR en hebben 5.263 mln. gulden bedragen. In totaal 
derhalve 6.237 mln. gulden, waarbij nog twee kanttekeningen gemaakt moeten 
worden. 

De gemeenten leggen nieuwe wegen aan, veelal ter ontsluiting van nieuwe woon
wijken of industrieterreinen. Deze ontsluitingskosten worden meestal via de 
grondprijs verrekend en vloeien dus terug in de gemeentekas (zoals via noot 5 
onder de tabel wordt opgemerkt). 

Om welke bedragen het gaat is echter niet bekend en daarom is bij de inkom
sten van de gemeenten naast het wel bekende bedrag ook nog '+ P M ' vermeld. De 
andere opmerking betreft de BTW over de specifieke heffingen hiervoor al 
aangeduid. Deze is niet in de NVVR opgenomen; zou dat wel het geval zijn 
geweest, dan zou aan de inkomstenkant voor 1978 nog eens 785 mln. moeten 
worden bijgeteld excl. het teruggevorderde deel. Dit zou op grond van C.B.S. 
cijfers van het zakelijk autobezit op zo'n twintig procent gesteld kunnen worden, 
zodat dan 628 miljoen netto aan inkomsten overblijft. 

De uitgaven van alle overheden samen voor particulier en openbaar vervoer 
bedroegen in 1978 totaal 8.412 mln. gulden. Hiervan (noot 5 onder de tabel) kan 
2.508 worden beschouwd als uitgaven ten behoeve van het openbaar vervoer 
(voor een deel bijdragen in de exploitatie-tekorten, zodat 5.904 mln. als uitgave 
overblijft. 

Van de zijde van het bureau waar de NVVR wordt samengesteld, wordt erop 
gewezen dat in dit totaal nog enige posten ontbreken. Zo is bijv. de afschrijving 
van het wegennet niet opgenomen. Dit moge theoretisch juist zijn, in de praktijk is 
een weg nooit zodanig versleten dat er sprake is van hetzij sluiting hetzij vervan
ging door een geheel nieuwe weg op dezelfde plaats; de overheid reserveert 
hiervoor ook geen gelden. De wegen worden continu onderhouden - uit de 
lopende uitgaven van Rijkswegenfonds en begrotingen - en raken dus niet in hun 
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geheel versleten. Voorts wordt gesteld dat de kosten van justitie (openbaar 
ministerie en rechtelijke macht) niet in de opstelling zijn opgenomen. Dit geldt 
tenslotte ook voor bepaalde kosten ter bestrijding van geluidshinder, maar dit 
kan nooit hoge bedragen betreffen, aangezien deze kosten in principe worden 
bestreden met het afzonderlijke fonds hiervoor, dat gevoed wordt uit afzonder
lijke heffingen op motorbrandstoffen. 

De som die voor 1978 kan worden gemaakt is dan: 
inkomsten 6.237 + PM + specifieke BTW (deel door particulier betaald); 
uitgaven 5.904 + kosten Justitie. 

Afhankelijk van de kosten Justitie kan op grond van deze cijfers dus ongeveer 
een evenwicht worden geconstateerd. Een beeld dat echter nog in een overschot 
ten gunste van de overheidskas kan wijzigen als de niet gekwantificeerde PM-
post (die zeker op ruim zeshonderdmiljoen kunnen worden geschat) en de niet 
opgenomen specifieke BTW-opbrengst aan de inkomstenkant worden toege
voegd. 

De vraag blijft of het bijzonder zinvol is dit soort vergelijkingen te maken. 
Minister Westerterp zei daarover: 'Een confrontatie van de inkomsten uit het 
wegverkeer met de uitgaven ten behoeve van het wegverkeer is principieel onjuist. 
Verondersteld wordt immers, dat er evenwicht dient te zijn tussen inkomsten en 
de uitgaven op dit terrein van overheidszorg. Dit is niet het geval'. Dit moge zo 
zijn, de minister zelf heeft een cijferopstelling gepresenteerd en nadien is het 
onderwerp nog vele malen aan de orde geweest. Als wordt afgezien van de 
gedachte, dat een 'evenwicht' noodzakelijk is, kan de vergelijking in ieder geval 
worden gebruikt om vast te stellen of er al dan niet van een indirecte positieve 
bijdrage aan 's lands financiële middelen sprake is. Dat lijkt dus nu wel zo te zijn, 
zij het dat de omvang (nog) niet vaststaat. 

Inkomsten en uitgaven (1978) 

inkomsten 
opcenten rijkswegenfonds 974 
motorrijtuigenbelasting 906 
bijzondere verbruiksbelasting 

op personenauto's 1.392 
benzine-accijns 2.675 
dieselolie-accijns 290 

6.237 
opbrengsten uit grondverkoop 

bij gemeenten P.M. 
specifieke BTW ca. 630 

uitgaven 
totaal 8.412 
- t.b.v. openbaar vervoer 2.508 

5.904 
+ kosten Justitie 

(- opbrengsten boetes) P.M. 



Europarubriek 

De Europese Vervoersintegratie 
/ oktober 1981 - 1 februari 1982 

MR. J.G W. SIMONS 

Ten geleide 

Aan het waardige afscheid van Prof. Kuiler als hoogleraar aan de Erasmusuniver-
siteit te Rotterdam heeft dit tijdschrift haar steentje bijgedragen door een 
geslaagd dubbelnummer. Een overblijfsel daarvan is dan nogwel de viermaan-
denperiode van deze aflevering van de Europarubriek. 

In deze periode valt weer eens een Raad van de Vervoersministers, maar ook kon 
eind januari worden geconstateerd, dat op een aantal belangrijke Europese 
posten Nederlandssprekende personen zijn benoemd. 

Naast het Belgische voorzitterschap onder leiding van Minister Tindemans, 
werd ook een Nederlander, de Heer Dankert, tot voorzitter van het Europees 
Parlement gekozen. 

Het Belgische voorzitterschap heeft bij de presentatie van zijn programma over 
de transportpolitiek slechts verwezen naar de prioriteiten opgenomen in de 
resolutie [1] van 26 maart 1981, alsmede het bereiken van een akkoord over de 
asbelasting bij wegvervoersvoertuigen. Ook de Heer Dankert heeft zich hierover 
niet uitgelaten, toen hij in zijn benoemingstoespraak beloofde zich te zullen 
inzetten voor meer invloed van het parlement op het Europees gebeuren. Deze 
tweede Nederlandse voorzitter van het Europees Parlement heeft wel een volij
verige en strijdbare voorzitter van de Transportcommissie achter zich staan. 
Immers, ook deze posten werden hernieuwd gekozen. De Heer Seefeld bleef 
voorzitter, terwijl als vice-voorzitters zullen gaan optreden: Mevrouw Roberts 
(Engeland), Carossino (Italië) en Kalogiannis (Griekenland). Deze laatste ver
vangt de Heer Keersmaeker (België), die het parlement heeft verlaten om de 
functie van staatssecretaris van Europese Aangelegenheden in de nieuwe Belgi
sche regering op zich te nemen. Volgens de lijst van nieuwe leden van de Trans
portcommissie van het Europees Parlement, zou de tweede Nederlander, de 
Heer Janssen van Raay, niet meer in deze Commissie terugkeren. Niets is evenwel 
minder waar, daar deze parlementariër, die zich - gezien zijn enthousiasme, in het 
bijzonder voor de luchtvaart - in deze kring wel thuisvoelt, als plaatsvervangend 
lid voornemens is alle vergaderingen bij te wonen. Hi j verwacht na enige ti jd door 
zijn fractie weer in het volle lidmaatschap te worden gezet. Dan zullen als 
vanouds, twee Nederlanders, immers Janssen van Raay samen met de sociaal-
denkende Albers, de transportbelangen behartigen. 
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Aan Belgische zijde is in deze zittingsperiode de Heer Vandewiele lid van de 
Transportcommissie. Om misverstanden uit te sluiten: formeel is het niet de 
nationaliteit maar de politieke partij, die de verdeling van de zetels tot stand doet 
komen. De Heer Seefeld had - overigens reeds voor de Raadszitting van 15 
december 1981 - de hem eigen registers opengetrokken op een bijeenkomst van 
zijn Commissie (25 tot en met 27 november 1981). De Heer Seefeld stelde, dat 
deze Raadszitting een uitgelezen kans was, daar alle ministers - op twee na -
nieuwkomers zijn, zodat met inzicht en vastberadenheid toch een succes zou 
kunnen worden geboekt. Wellicht zullen eindelijk de veertig onbehandelde voor
stellen van de Commissie, alsmede de zestien initiatiefverslagen van het Parle
ment, kunnen worden behandeld. De nationale Departementen zullen tot een 
politiek initiatief moeten worden aangespoord. Er zou eindelijk ook eens bij 
controversiële vraagstukken een besluit moeten vallen met gekwalificeerde meer
derheid. In een brief van 10 december aan de ministers heeft de Heer Seefeld een 
en ander onderstreept. Overigens is in dezelfde commissievergadering de Heer 
Seefeld opgedragen een verslag over de passiviteit van de Raad inzake het vervoer 
op te stellen, op grond waarvan een rechtsgrond voor een klacht wegens lijdelijk
heid voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen duidelijk gaat 
worden. Dit soort uitspraken hebben wij overigens in het verleden wel meer van 
het parlement gehoord, zonder dat er later actie is gevolgd. Ook nu zal het wel 
weer niet zover komen, gezien de eerste en latere discussie in de Commissieverga
dering van 28 en 29 januari 1982. In deze zitting hebben de leden benadrukt, dat 
een beroep wegens nalatigheid niet als een juridisch conflict tussen twee instelling
en moet worden gezien, maar eerder als een bewijs van de politieke wil van het 
parlement om meer schot in de vervoerszaak te krijgen. 

Steun van de publieke opinie op dit gebied wordt gezien als het allergrootste 
belang. Overigens heeft het parlement wel een positieve daad gesteld door in 
tweede lezing, en dat is dan beslissend, in de begroting voor het jaar 1982 van de 
Gemeenschappen een bedrag van 10 miljoen rekeneenheden - tegen de wil van de 
Raad - op te nemen ten behoeve van de ontwikkeling van de infrastructuur. Wat 
de Raadszitting van 15 december zelf betreft, is een algeheel negatief oordeel zoals 
vele commentatoren hebben gegeven, mijns inziens toch te veel van het goede, 
ondanks de debacles op het gebied van de interregionale luchtvaart en de techni
sche eisen voor de binnenvaart. Ofschoon het in het grote geheel kleinigheden 
zijn, zijn toch maar een spoorwegresolutie, een liberalisatie en zowaar een verho
ging van het communautair contingent in het wegvervoer, een regeling over de 
controles in de havenstaten, een onderhandelingsmandaat met Oostenrijk als
mede een resolutie over de infrastructuur, aangenomen. 

Enig gematigd optimisme kan dan ook deze keer wel weer op zijn plaats zijn, 
bijvoorbeeld voor de Raadszitting voorzien voor 10 juni a.s. 
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Algemeen 

De Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen kwam op 15 december 
1981 in zijn 747ste zitting sinds het bestaan van de E.E.G., onder leiding van de 
Heer Howell, Minister van Verkeer van het Verenigd Koninkrijk bijeen. Aller
eerst hebben de Nederlandse en Franse delegaties de Raad in kennis gesteld van 
de stand van de werkzaamheden ter voorbereiding van een tweede regionale 
ministersconferentie voor de veiligheid op zee, welke op 26 januari 1982 te Parijs 
zou worden gehouden, dit alles tegen de achtergrond van het Commissie-voorstel 
voor een richtlijn betreffende het doen naleven van internationale normen inzake 
de veiligheid van de scheepvaart en het voorkomen van verontreiniging van 
schepen, die de havens van de Gemeenschap aandoen. 

Vervolgens heeft de Raad een resolutie betreffende het toezicht door havensta
ten aangenomen. Daarin wordt een beroep op de lidstaten en de Commissie 
gedaan om actief aan deze tweede regionale ministersconferentie deel te nemen, 
met het oog op de totstandkoming van een gecoördineerd systeem van toezicht 
door havenstaten in de Europese regio. Bovendien zal later worden nagegaan, 
welke verdere maatregelen nodig zullen blijken. Voor een uitgebreidere lezing van 
deze resolutie wordt verwezen naar de paragraaf zeescheepvaart. 

Een tweede positieve benadering van de Raad betrof een resolutie inzake het 
spoorwegbeleid van de Gemeenschap, waarin de Commissie wordt verzocht de 
tenuitvoerlegging van het beleid van de Gemeenschap actief voort te zetten en 
vóór 1 ju l i 1982 verslag te doen in het voorkomende geval vergezeld van voorstel
len. 

Voor een uitgebreidere lezing van de resolutie zij verwezen naar de paragraaf 
spoorwegen. 

Met betrekking tot het communautair contingent voor het beroepsgoederenver-
voer over de weg heeft de Raad - in afwachting van het advies van het Europees 
Parlement en zij het na ampele discussies - gunstig gereageerd op een verhoging 
van 5% voor acht lidstaten waarvan de helft linear en de andere helft naar 
verhouding van de benutting van de bestaande contingenten over deze lidstaten 
zal worden verdeeld. Aan Ierland en Griekenland zal een verhoging van 15% 
worden toegekend naar aanleiding van de bijzondere geografische situatie. 

Tevens heeft de Raad een resolutie aangenomen betreffende de communau
taire bijstand voor de vervoersinfrastructuur. 

Voor een uitgebreidere lezing van deze resolutie zie de paragraaf infrastruc
tuur. 

Een positief onthaal kreeg ook het ontwerpmandaat van de Europese Commissie 
om met Oostenrijk onderhandelingen in de vervoerssector aan te gaan. Deze 
onderhandelingen zullen betrekking hebben op een brede waaier van vervoers-
kwesties en tot doel hebben de specifieke problemen te omschrijven en eventuele 
oplossingen te zoeken. 
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Ook nam de Raad een richtlijn aan tot wijziging van de eerste richtlijn van de 
Raad van 23 jul i 1962 inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor 
bepaalde soorten goederenvervoer over de weg tussen de lidstaten. Een aantal 
vervoerscategorieën is aan de lijst van vrijgestelde categorieën voor contingente-
ringen en/of vergunningen toegevoegd. Het betreft hier reserveonderdelen voor 
zeeschepen en vliegtuigen; proviand voor beide genoemde voertuigen; vrachtau
to's ter vervanging van defect geraakte voertuigen; kunstwerken voor 
tentoonstellings- of handelsdoeleinden; voorlichtingsmateriaal en materiaal voor 
culturele discussie, nam de Raad een besluit om de voorzitter te machtigen om een 
ontwerp van wijziging op de Europese overeenkomst arbeidsvoorwaarden voor 
de bemanning van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg 
(AETR) aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties te doen toekomen. 
Het betreft hier het gebruik van de tachograaf; de wijzigingen zijn opgesteld in het 
kader van het Comité voor Intern Vervoer van de Economische Commissie voor 
Europa. 

Het tweede A-punt betrof het gecombineerde rail/wegvervoer met containers; 
de desbetreffende richtlijn 75/130/EEG is nu blijvend uitgebreid tot het gecombi
neerde rail/wegvervoer met containers van twintig voet en meer alsmede met 
afneembare laadbakken zonder steun. 

Het derde A-punt betrof de ondertekening van de ASOR. Dit is een overeen
komst tussen de E.E.G. en derde landen, lid van de Europese Conferentie van de 
Ministers van Vervoer, inzake de regeling voor het internationale personenver
voer over de weg met autobussen. Deze overeenkomst voorziet in geharmoni
seerde liberaliseringsmaatregelen, alsmede een vergemakkelijking van de 
controles en administratieve formaliteiten. 

Tot zover de positieve resultaten van deze Raad: het gelukte de Raad niet zich 
unaniem te scharen achter de voorstellen, die betrekking hadden op de scheep
vaartbetrekkingen tussen de lidstaten en derde landen. Wel stelde de Raad na het 
debat vast, dat het scheepvaartverkeer, dat niet door het verdrag inzake een 
Gedragscode voor lijnvaartverkeer wordt geraakt, wel nadere bestudering 
behoeft. 

Ook werd er nota van genomen, dat de nationale wetgevers werken aan de 
tenuitvoerlegging en bekrachtiging van bovengenoemd verdrag. 

De Commissie zal in de volgende vervoersraad met een verslag over de stand 
van de bekrachtiging komen. Ook het voorstel voor een aanvulling van verorde
ning (E.E.G. nr. 1107/70) betreffende de steunmaatregelen op het gebied van het 
vervoer per spoor, over de weg en door de binnenvaart, met bepalingen inzake het 
gecombineerd vervoer, kon geen unanimiteit krijgen. Hetzelfde was het geval met 
het voorstel voor een richtlijn voor de vaststelling van de technische voorschriften 
voor binnenschepen. De besprekingen zullen in het Comité van Permanente 
Vertegenwoordigers worden voortgezet, teneinde de laatste hinderpalen te slech
ten. Over het voorstel van de interregionale luchtdiensten wordt in de persmede-
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delingen van de Raad op wel zeer cryptische wijze geschreven. De redacteuren om
schrijven het debat als volgt: de gedachtenwisseling zou het mogelijk hebben 
gemaakt om de punten te onderkennen, waarvoor de delegaties het meest gevoe
lig zijn en nu kunnen de beleidslijnen worden uitgestippeld met het oog op de 
verdere besprekingen, een zeer diplomatieke omschrijving voor het feit, dat men 
het tussen de lidstaten geheel oneens is over de weg, die op dit gebied moet worden 
gevolgd. 

A l met al geeft deze Raadszitting een vrij pover resultaat; maar optimisme is 
nog steeds mogelijk en het is afwachten geboden wat er onder leiding van de 
Belgische voorzitter Minister de Croo op 10 juni a.s. te Luxemburg van terecht 
komt. 

In een eerdere zitting van de Ministers (landbouwraad op 19 oktober 1981) is 
als A-punt overigens ook een vervoersonderwerp aangenomen. Toen is de veror
dening vastgesteld, houdende de aanpassing, in verband met de toetreding van 
Griekenland, van verordening nr. 1108/70 betreffende de invoering van een 
boekhouding van de infrastructuuruitgaven voor het vervoer per spoor, over de 
weg en over de binnenwateren. Tijdens de zitting van de Commissie voor Vervoer 
van het Europees Parlement op 28 en 29 januari heeft Commissaris Kontogeorgis 
toegegeven, dat de Ministerraad van 15 december 1981 is geëindigd met vrij 
beperkte resultaten. De leden van de parlementscommissie hebben scherpe kri
tiek op de trage voortgang geuit. Als in de Raad een politieke wil ontbreekt, mag 
de Europese Commissie, volgens deze parlementsleden, niet slechts de rol van 
secretariaat van de Raad vervullen, maar moet ze juist sterker de belangen van de 
Gemeenschap behartigen. 

De Heer Kontogeorgis, die begin februari de nieuwe voorzitter van de Raad zal 
ontmoeten, is van mening, dat het geen zin heeft om maatregelen voor te stellen, 
die verder gaan dan waartoe de lidstaten bereid zijn. Anders wordt er toch maar 
een veto uitgesproken. Dit pragmatisme was voor de leden van de vervoerscom-
missie van het parlement niet overtuigend. De Heer Seefeld heeft aangekondigd, 
dat de Commissie voor Vervoer in de nabije toekomst ontmoetingen heeft met 
haar tegenhangers in de nationale parlementen om uit deze impasse te geraken. 

Zoals in het vorige nummer beloofd, volgt hier een samenvatting van de inleiding 
van E.E.G.-commissaris Kontogeorgis bij zijn bezoek aan Nederland op 5 okto
ber 1981 op uitnodiging van het Contactorgaan Nederlands Vervoers Overleg. 

Spreker gaf een overzicht van de huidige werkzaamheden in de Gemeenschap op 
vervoersgebied, alsmede de prioriteiten die voor de komende jaren zijn gesteld. 

De spoorwegverliezen zijn het eerste belangrijke vraagstuk, daar de spoorweg
situatie ook zijn weerslag heeft op de gemeenschappelijke transportpolitiek als 
totaliteit. Er bestaat een nauwe relatie met het wegvervoer. De vraag is namelijk, 
in hoeverre er maatregelen moeten worden genomen om een beter gebruik van de 
vrije spoorwegcapaciteit te krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse 
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beslissing over de wegvervoerscontingenten. Voor het komende jaar zal de Euro
pese Commissie aan de Raad een verhoging van 20% van de communautaire 
vergunningen voorstellen, waarbij in detail zal worden uiteengezet, waarom dit 
percentage gerechtvaardigd is. 

Een andere maatregel op het gebied van de spoorwegpolitiek is de behandeling 
in de Raad van het voorstel over het gecombineerde vervoer. Maar niet alleen het 
weg/railvervoer vervult daarbij een rol; ook de binnenvaart zal steeds meer haar 
plaats opeisen. Volgens de Europese Commissie dient het gecombineerde vervoer 
vrij te zijn van vergunningen of contingenten. 

De Heer Kontogeorgis onderstreepte voorts de belangrijke rol, die de infra
structuur bij de transportactiviteiten speelt. Hoofdzaak is, dat er vanuit de 
Gemeenschap financiën beschikbaar worden gesteld voor projecten die van 
communautair belang zijn. Gepoogd wordt de Gemeenschapsgelden, welke wor
den besteed aan de landbouwsector, te verminderen, waardoor er ruimte voor een 
Europees infrastructuurfonds komt. 

Het is aan de vervoersministers om op de begroting een dergelijk bedrag te 
zetten: dan zou bijvoorbeeld in de decemberraad al een concreet besluit over 
steun aan een autoweg door Oostenrijk, teneinde Griekenland en de rest van de 
Gemeenschap dichter bijelkaar te brengen, kunnen worden genomen. 

Op het gebied van het wegvervoer is er eindelijk, nu het maximumgewicht voor 
vrachtauto's ook in het Europese Commissie-voorstel van 44 ton naar 40 ton is 
teruggebracht, een opening gemaakt om tot de communautaire oplossing van een 
probleem (maten en gewichten) dat al 20 jaar op de tafel van de Raad ligt te 
komen. Het is overigens nog maar een begin, omdat het vraagstuk van de 
maximumaslast nog moet worden opgelost. 

Op het gebied van de zeevaart zullen vooral de internationale normen voor 
veiligheid voorop staan, zoals bijvoorbeeld een gemeenschappelijke uitwerking 
van de controles in de havens. Door een geharmoniseerde toegang tot de havens 
zal er ook geen concurrentievervalsing tussen de havens onderling plaatsvinden. 
Ook de luchtvaart kwam ter sprake. Naast de ontwerp-verordening over het 
interregionale luchtverkeer ter bevordering van een harmonieuze ontwikkeling 
van alle regio's, heeft de Commissie recent een voorstel inzake de toepassing van 
de mededingingsregels van het E.E.G.-verdrag bekend gemaakt. Binnen enkele 
dagen zal de Europese Commissie gereed zijn met haar ontwerp-verordening 
omtrent de procedures van regeringen om luchtvaarttarieven goed te keuren. 

Uiteraard bracht de Heer Kontogeorgis in Rotterdam ook een gemeenschappe
lijke zeehavenpolitiek ter sprake. Daarbij moest hij vaststellen, dat in een demo
cratische meningsvorming het Nederlandse inzicht niet werd gehonoreerd. De 
meerderheid van de havens ziet geen heil in een gemeenschappelijke zeehavenpo
litiek. Daaruit kon de Europese Commissie slechts de conclusie trekken, dat 
werkzaamheden op dit terrein niet dringend waren en andere prioriteiten moesten 
worden gesteld. 
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De Commissie heeft haar achtste tweejaarlijkse verslag aan de Raad over de 
toepassing van verordening (nr. -65/271 / EEG van 13-5-1965) over de harmoni
satie van bepaalde regelingen met betrekking tot de mededinging in het vervoer 
per spoor, over de weg of binnenwater uitgebracht. De verslagperiode heeft 
betrekking op 1 ju l i 1979 tot 31 mei 1981. [2] 

In de inleiding van het rapport wordt gesteld, dat niet alleen de verslagperiode 
is bekeken, maar dat zelfs tot de datum van uitgifte - januari 1982 - rekening is 
gehouden met de voortgang in deze zaak. Het rapport bevat drie secties. De eerste 
sectie gaat over belastingmaatregelen, waarbij wordt gewezen op de Commissie
voorstellen over de vrije invoer van 100 liter brandstof die nog steeds op de tafel 
van de Raad liggen. Deze hoeveelheid is overigens in Frankrijk op 1 januari 1981 
tot 200 liter per voertuig per dag opgevoerd. 

Wat het eenvormig maken van de berekeningswijze van de rijtuigenbelasting 
zowel voor het wegvervoer als voor de binnenvaart betreft, wacht de aanvaarding 
van de richtlijn nog op de opheffing van een voorbehoud van één lidstaat. De 
studie over de marginale kostenberekening voor de binnenvaart wordt nog 
voortgezet. 

De tweede sectie betreft de staatssteun. Er wordt in feite alleen verwezen naar 
de diverse verslagen die de Commissie over de economische en financiële situatie 
van de spoorwegonderneming publiceert. 

De derde sectie betreft de sociale regelingen. Voor wat het wegvervoer betreft, 
wijst de Commissie op het overleg om reglement 543/69 te herzien, opdat 
moeilijkheden die bij de toepassing zijn gebleken, kunnen worden opgelost. 
Wellicht kan dan een tweede fase in de sociale wetgeving ingaan. Ook wordt de 
aanpassing van de AETR aan verordening nr 543/ 69 genoemd: bekeken wordt of 
de Europese Gemeenschap verdragspartij moet worden. Eveneens beziet men hoe 
Conventie 153 van de ILO inzake de arbeidsvoorwaarden in het wegvervoer zou 
kunnen worden geratificeerd en welke gevolgen dat heeft op verordening nr 
543/69. 

Voor de binnenvaart wordt door de Commissiediensten aan sociale maatrege
len gewerkt. Zij wonen daartoe de vergaderingen van de Centrale Rijnvaartcom
missie bij . Op een geschikt moment zal dan in de Raad weer verder over de 
desbetreffende voorstellen [3] worden gesproken. 

Met betrekking tot de spoorwegen wordt slechts één zin vermeld: "de Europese 
Commissie heeft de werkzaamheden herbegonnen door het raadplegen van de 
sociale partners'. 

Meestal vinden de statistische werkzaamheden van de Europese Commissie in 
stilte plaats. Deze keer is er eindelijk gelegenheid om hieraan ook eens aandacht 
te besteden nu eind september het (vijfde) statistische programma van de Euro
pese Gemeenschappen voor de jaren 1982-1984 is uitgebracht [4]. Voor wat de 
vervoerssector betreft, prijken uiteraard statistieken van het binnen-Europese 
goederenvervoer, zowel over de weg, per spoor als over de binnenwateren, erop. 
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Oorspronkelijk was daarvoor 1982 gepland, doch door weerstanden bij de spoor
wegen - ze willen eerst de wegvervoerscijfers zien - zal het niet lukken. Ook de 
regionale statistiek van het grensoverschrijdende vervoer moet als te moeilijk 
worden beschouwd. 

Het is de bedoeling, dat na de eerste statistiekresultaten van het goederenver
voer over de weg, begin 1982 ook het spoorwegvervoer statistiek kan worden 
opgetekend. 

Een tweede programmapunt is het maken van een Databank Vervoer. Met een 
dergelijke databank beoogt men snel aan vragen naar informatie over bijzondere 
transporten en vervoermiddelen te kunnen voldoen. Het cijfermateriaal dat 
sedert 1970 wordt verzameld, zal volgens de prioriteitenlijst van het Directoraat-
Generaal Vervoer in het computersysteem Cronos worden ingebracht. 

Tenslotte staat ook nog een studie over de transportstatistiek op stapel, met 
name is de vergelijkbaarheid geboden van de verschillende nationale en internati
onale statistieken, waarvoor verschillende bronnen en methodes worden 
gebruikt. Zo kunnen bijvoorbeeld TlR-documenten op eenvoudige wijze worden 
aangepast om ontbrekend cijfermateriaal te leveren. Verder zullen de luchtvaart
statistieken worden bestudeerd, alsmede het onderscheid tussen de op de buiten
landse handel gebaseerde transportstatistieken en de statistiek, gebaseerd op 
transportbewegingen zelf. Ook zal er een analyse worden gemaakt van de resulta
ten van steekproefsgewijze statistieken. 

Spanje heeft begin oktober aan de Europese Gemeenschap haar onderhande
lingspositie bij toetreding meegedeeld over enkele communautaire verordeningen 
op het gebied van het vervoer. Nu het hier alleen wegvervoersonderwerpen 
betreft, wordt verwezen naar de desbetreffende rubriek. In het publikatieblad is 
de resolutie van het Europees Parlement over de mogelijkheden voor energiebe
sparing op het gebied van het vervoer gepubliceerd [5]. Hierover is al uitgebreid 
aan de hand van de ontwerpresolutie en het desbetreffende verslag van de Heer 
Albers gerapporteerd [6]. Overigens werden vele amendementen ingediend. 
Opvallend was dat de rapporteur zich uiteindelijk onthield van stemming over 
zijn eigen rapport, daar tegen zijn zin een amendement werd aangenomen, waarin 
wordt gevraagd het scheepvaartverkeer van kernenergie gebruik te laten maken. 
Eind oktober is door rapporteur de Heer Hoffman het ontwerpverslag over de 
betrekkingen van de Gemeenschap met Comecon-landen op het gebied van het 
vervoersbeleid [7] ingediend. In de ontwerpresolutie bij het verslag wordt alle
reerst gesteld, dat verdere ontspanning en verdere bevordering van de Oost-West-
handel een wens is, maar dat het groeiend gebruik van vervoersdiensten uit 
Comecon-landen een onevenwichtige situatie doet ontstaan, waardoor vervoer
ders uit de Gemeenschap in toenemende mate worden benadeeld. Met name het 
gebruik van dumpprijzen, die niet op lagere kosten, maar op verborgen subsidies 
uit algemene middelen berusten, brengt het parlement tot het verzoek aan de 
Commissie allereerst maatregelen ter verbetering van de samenwerking met de 
Comecon-landen op vervoersgebied voor te bereiden, hoewel, zo wordt in de 
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toelichting gesteld, er diverse takken van vervoer op verschillende manieren bij de 
problemen zijn betrokken. Het spoorwegvervoer heeft er het minst van te lijden, 
maar in de zeescheepvaart bijvoorbeeld treden alle problemen, welke bij de 
andere takken van vervoer slechts ten dele spelen gelijktijdig op, zoals: 
- sterke benadeling of zelfs uitschakeling van de communautaire vloot in het 

bilaterale vervoer 
- verhindering van het vrij zoeken naar lading in de Comecon-landen 
- het doen van aankopen volledig door de staat in het westen en de reeds 

genoemde prijsdumping. 
Ondanks deze uiteenlopende situatie bij de diverse takken van vervoer gaat het 
echter om slechts één enkel probleem, dat door gezamenlijk optreden moet 
worden opgelost, namelijk de acceptatie van het beginsel van wederkerigheid en 
het zich strikt houden daaraan. Dit is de enige basis voor coëxistentie in het 
handel- en vervoersbeleid van economische ruimten met verschillende economi
sche uitgangspunten. 

Ook verzoekt het parlement in deze ontwerpresolutie dat de Commissie en 
lidstaten er voor zorgdragen, dat bij alle handelsovereenkomsten voldoende 
aandacht aan de vervoersbelangen van de Gemeenschap wordt besteed en deze 
niet ondergeschikt worden gemaakt aan de handelsbelangen. 

Ook zou de Europese Commissie preventief een instrumentarium moeten 
scheppen voor communautaire tegenacties bij niet strikte toepassing van het 
wederkerigheidsbeginsel. Het systeem van observering van de markt in de ver
voerssector zou zich nu ook moeten uitstrekken tot multi-modale vervoersonder
nemingen, zoals de Transsiberische containerspoorlijn, opdat zo een concrete 
onderbouw voor vervoersonderhandelingen en eventuele tegenacties wordt 
geschapen, alles, teneinde te bewerkstelligen, dat in het bilaterale vervoer 50% 
aan de vervoersondernemingen uit de Gemeenschap wordt toegewezen, zelfs 
indien dit door de staatshandelsorganisaties van de Comecon-landen zou moeten 
geschieden. 

Nagegaan zou moeten worden, of er heffingen en belastingen worden opgele
verd en of de formaliteiten aan de grenzen met de Comecon-landen zouden 
kunnen worden vereenvoudigd. 

Tenslotte moet de bewegingsvrijheid en de bescherming van het personeel van 
vervoersondernemingen worden bekeken. 

Uit de toelichting nog de laatste paragraaf met een interessante gedachte: 'Er is 
ook een sector in het vervoersbeleid waar dezelfde belangen bestaan, namelijk de 
sector voor de vervoerswegen uit de Comecon-landen naar de EG-landen'. In een 
studie van de Verenigde Naties [8] is men tot de conclusie gekomen, dat bij 
verdere groei van de Oost-West-handel reeds in de loop van de jaren '80 knelpun
ten bij de vervoersinfrastructuur kunnen ontstaan. Een gezamenlijke planning op 
het gebied van vervoersinfrastructuur kan leiden tot enig vertrouwen tussen de 
Comecon en de Europese Gemeenschap. 
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Op 16 december hebben een aantal parlementsleden onder leiding van de Heer 
Hoffman een ontwerp-resolutie over de rationalisering van het vervoerswezen [9] 
ingediend. Het blijkt, dat deze rationalisering in de energiesector wordt gezocht. 
Aanhakend bij de energiedoelstellingen voor 1990 van de Raad van Ministers van 
Energie van 3 maart 1981, betreuren indieners het, dat recente belastingverhogin
gen voor aardolieproducten in enkele lidstaten weer aanleiding geven tot concur
rentievervalsing en nadelig zijn voor de gemeenschappelijke vervoersmarkt. Ook 
het gebrek aan harmonisatie van de motorbrandstofaccijnzen staat een rationali
sering van het vervoerswezen in de weg. 

Met het oog op de uiteenlopende lasten van de takken van vervoer in de diverse 
lidstaten moet de Europese Commissie zo spoedig mogelijk bij de Raad voorstel
len tot eenmaking van de motorbrandstofprijzen en andere belangrijke kosten
factoren in de Gemeenschap indienen. 

In de vergadering van eind januari heeft de Commissie voor Vervoer van het 
Parlement met overgrote meerderheid het verslag van de Heer Carossino over het 
gemeenschappelijke vervoersbeleid goedgekeurd [10]. 

Het in het vorige nummer vermelde ontwerp-verslag is aangevuld met het 
verzoek t.b.v. de Europese Commissie vóór oktober 1982 een geïntegreerd twee-
jarenprogramma op te stellen, dat ook lucht- en zeevaart en havens omvat. Na een 
lange opsomming van gebrek aan actie van de Raad wordt geconcludeerd, dat er 
in feite geen gemeenschappelijk beleid bestaat en de lidstaten zich erbij hebben 
neergelegd om slechts aanpassingen in hun wetgeving te aanvaarden. De Raad 
wordt uitgenodigd tot de noodzakelijke besluitvorming te komen, desnoods 
zonder eenstemmigheid. Tenslotte laat ze de mogelijkheid open om, wegens 
nalatigheid, bij het Hof van Justitie tegen de Raad in beroep te gaan. 

In de januarivergadering van het Europees Parlement is naast het verslag en 
ontwerp-resolutie over het vervoer van gevaarlijke stoffen [11] van de hand van 
de Heer Baudis ook een resolutie met het bijbehorende verslag over het vervoer 
van radio-actieve stoffen en afvalstoffen geschreven door de rapporteur, de Heer 
Seefeld [12], aangenomen. In de resolutie wordt allereerst opgemerkt, dat het 
vervoer van radio-actieve afvalstoffen op dit moment een hoge mate van veilig
heid vertoont, doch dat het vaststaat dat het volume, weliswaar nu nog gering, in 
de toekomst een belangrijke en snelle toename te zien zal geven. Dan wordt het 
onontbeerlijk, dat overslag en oponthoud bij het vervoer wordt voorkomen, met 
name aan de binnengrenzen van de Gemeenschap. Het is dan ook van wezenlijk 
belang, dat de uiteenlopende nationale wettelijke bepalingen en administratieve 
procedures worden geharmoniseerd. Ook bepaalde internationale overeenkom
sten in het kader van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie moeten 
door alle lidstaten worden bekrachtigd. Het wordt noodzakelijk te voorzien in 
een speciale opleiding voor personen, die direct bij het vervoer zijn betrokken, dat 
er special routes worden uitgestippeld en een net van hulpdiensten, voor zover 
nog nodig, wordt geformeerd, terwijl er een uniforme regeling voor het vraagstuk 
van de aansprakelijkheid moet gaan komen. Daarnaast is er dringend behoefte 
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aan voorlichting van het publiek. Een permanente speciale werkgroep zou niet 
alleen de uitwisseling van relevante gegevens en aanbevelingen moeten bewerk
stelligen, doch ook communautaire voorstellen voorbereiden, alsmede een jaar
verslag uit te brengen. In het publikatieblad is opgenomen het advies van het 
Economisch en Sociaal Comité inzake de twee voorstellen voor de bevordering 
van het gecombineerde vervoer [13]. Het Comité constateert, dat het effect van 
het gecombineerde vervoer door de in deze sector geldende tariefusance en 
tariefvoorschriften voor de vervoersmarkt, neutraal is. Door het toepassingsge
bied echter tot het nationaal gecombineerde vervoer uit te breiden, zal de markt 
voor het wegvervoer in kleine sectoren worden opgesplitst en wel door het 
rail/wegvervoer van het algemeen wegvervoer te scheiden. Deze zogenaamde 
liberalisatie zou dan in feite een verzwakking van de positie van ondernemingen, 
die vooral gecombineerd vervoer verrrichten, inhouden; voor de overige vervoer
ders zou het aanleiding zijn deze vorm van vervoer te staken. 

Met betrekking tot de toegang tot de markt is het Comité van mening, dat de 
Commissie met een versoepeling van de omschrijving van het eigen vervoer, bij 
haar streven om het gecombineerd vervoer te vergroten, eigenlijk op de verkeerde 
weg is. Uit een voorbeeld van Franse statistieken wordt duidelijk, dat op de lange 
afstand de verhouding tussen eigen en beroepsvervoer 1:4 is; derhalve zou een 
uitbreiding van het gecombineerde vervoer alleen kunnen plaatsvinden door 
overname van de per spoor vervoerde goederen. Dan immers wordt het weer 
eigen vervoer. 

De oplossing moet meer worden gezocht in de verbetering van de bestaande 
regelingen door de restrictieve definities van het 'station van uitlading' in het 
richtlijnvoorstel te verbeteren en de toegang tot de markt voor het gecombineerde 
vervoer tussen de lidstaten te versoepelen. 

Voor wat het gecombineerde vervoer weg/ binnenvaart betreft, gaat het Comité 
met de Commissievoorstellen akkoord. Zij wijst er wel op, dat het toepassingsge
bied voor de binnenvaart wat te eng is. Bij de bijzondere opmerkingen verzoekt 
het Comité de gevolgen van de voorstellen in de praktijk op korte termijn na te 
gaan, terwijl het Economisch en Sociaal Comité als een bij het E.E.G.-verdrag 
ingesteld raadgevend orgaan principeel bedenkingen tegen de oprichting van 
gespecialiseerde raadgevende comité's heeft. 

Wel krijgt het voorstel betreffende steun aan investeringen in vaste installaties, 
overslag en transportmaterieel, het fiat van het Comité. Het is wel van oordeel, 
dat geen financiële stbun mag worden verleend aan investeringen in vervoersma-
terieel: daardoor zou de vrije concurrentie tussen de vervoersondernemingen 
worden vervalst. 

De 'Vergadering' van de Raad van Europa, zoals dit parlement wordt 
genoemd, heeft eind januari beraadslaagd over transportvraagstukken naar aan
leiding van de jaarverslagen, die door de Europese Conferentie van TransportMi¬
nisters (CEMT) waren ingediend. 
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De Belg Dejardin heeft in een uitgebreid, doch goed hanteerbaar rapport [14] 
over een hoeveelheid van vervoersonderwerpen gerapporteerd. Ook het energie
vraagstuk komt er in ter sprake. Geconstateerd wordt, dal ondanks de voortdu
rende verhogingen van de prijs van motorbrandstof, het wegvervoer zich in 
Europa heeft blijven ontwikkelen, terwijl juist het reizigersvervoer per spoor is 
teruggegaan. 21% van de energieconsumptie in Europa neemt de sector van het 
vervoer voor zijn rekening. En juist op dat gebied zouden maatregelen kunnen 
worden genomen, zoals het zoveel mogelijk gebruikmaken van het spoor- en 
watervervoer. Daarmede wint men een dubbel voordeel: veiligheid en bedrijfse
conomisch voordeel door lage infrastructuurkostcn. ongevallenverminderingen 
energiebesparing. Wel is verbetering van de diensten die door de spoorwegen in 
Europa worden aangeboden nodig ten aanzien van comfort, reisduuren snelheid. 
Ook zou een meer rationeel systeem voor de snelheidsbeperking op de wegen en 
meer openbaar vervoer kunnen worden gemaakt. Tevens kan het onderwijs inde 
wegvervoersveiligheid - eveneens behandeld bij de gemengde conferentie van de 
Raad van Europa en de CEMT in december 1980 een rol spelen, waarbij nu het 
accent wordt gelegd op de opvoeding door middel van een efficiënte samenwer
king tussen leraren en ouders. Onder de andere onderwerpen valt ook te noteren, 
de verbetering van de weginfrastructuur en met name het opnieuw in beschou
wing nemen van een tunnel onder het Kanaal. 

De overkoepelende Europese Ondernemersorganisatie UNICE heeft in januari 
inzake het transportbeleid in de E.E.G. een rapport uitgebracht. Daarin wordt 
gesteld, dat de vervoerspolitiek binnen de Europese Gemeenschap eenzijdig is 
afgestemd op de belangen van de transportondernemingen. Te weinig wordt nog 
rekening gehouden met de wensen van de verladers, zijnde de klanten van de 
vervoerders. Dit knelt sterker naarmate het goederenvervoer verder wordt geïnte
greerd in handel en produktie. 

Aanleiding voor het rapport was de neiging in sommige E.E.G.-landen om de 
ontwikkeling van het wegvervoer en de binnenscheepvaart bewust af te remmen 
ten gunste van de spoorwegen. Wat de verschillende vervoerstechnieken betreft, 
dringen verladers al lang aan op tariefvrijheid voor de spoorwegen voor het 
internationale goederenvervoer. Voor wat het wegvervoer betreft, wordt naast 
verbetering van de produktiviteit, zoals de betere benutting van de capaciteit, ook 
aandacht gevraagd voor het gecombineerd vervoer, waarbij het eigen en beroeps
vervoer zou moeten worden gelijkgesteld. 

In de binnenvaart doet de UNICE de particuliere schippers de suggestie, een 
meer commerciële aanpak na te streven, bijvoorbeeld door de oprichting van 
coöperaties. 

Bij de zeevaart wordt het voorstel van de Europese Commissie, om de zee
scheepvaart uit te zonderen van de anti-kartelbepalingen van het Verdrag van 
Rome in grote lijnen gesteund. 

Bij de luchtvaart wordt geconstateerd, dat bij de huidige opzet de luchtvaartta-
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rieven vaak veel te hoog zijn en de dienstverlening te wensen overlaat. Voorge
steld wordt, de luchtvaartondernemingen een grotere vrijheid in hun handelen te 
bieden. 

Zo nu en dan trekt de Europese Commissie een aantal van haar voorstellen of 
ontwerpen in, omdat die geen actuele waarde meer hebben. Ook deze keer is een 
aantal vervoersvoorstellen opgenomen in de lijsten die in het publicatieblad zijn 
gepubliceerd [15]. Het betreft hier een voorstel voor een richtlijn van de Raad 
inzake de onderlinge erkenning van diploma's en certificaten voor bestuurders 
van ondernemingen over de weg en de binnenwateren en maatregelen ter bevor
dering van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging van 
vervoersondernemers [16], alsmede het voorstel voor een richtlijn van de Raad 
betreffende de toegang tot beroep van ondernemers van nationaal en internatio
naal goederen- resp. personenvervoer over de binnenwateren [17] verder de van 
1971 daterende beschikking tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel van 
heffingen op het gebruik van de verkeersinfrastructuur; het voorstel voor een 
richtlijn inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde 
vormen van goederenvervoer over de weg van 1975; de ontwerp-resolutie van de 
Raad inzake de verbreding van de territoriale zee van alle lidstaten tot 12 mijl, 
alsmede het van 1978 daterende voorstel tot wijziging van verordening 1191/69, 
welke de openbare dienstverplichting omschreef. 

Infrastructuur 

Zoals in de paragraaf Algemeen aangekondigd is, allereerst de resolutie van de 
Raad van Ministers van 15 december 1981 betreffende de communautaire bi j 
stand voor de vervoersinfrastructuur: de Raad begint deze resolutie met te overwe
gen, dat hij op zijn zitting van 26 maart 1981 al heeft besloten, het voorstel op één 
van de volgende zittingen te bespreken. De Raad nu, is van mening, dat het 
Comité voor de vervoersinfrastructuur, gezien het Commissieverslag over de 
toepassing van de beschikking van 20 februari 1978, een nuttige bijdrage heeft 
geleverd aan de verwezenlijking van de in de beschikking gestelde doelstellingen 
en verwacht, dat het Comité zijn werkzaamheden op deze wijze voortzet. De 
Raad wijst erop, hoe belangrijk het is voortdurend gegevens over plannen en 
programma's voor de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur uit te wisselen, 
alsmede over projecten van communautair belang tijdig te overleggen. 

Verder neemt de Raad nota van het verslag van de Commissie over criteria 
voor de evaluatie van projecten van communautair belang. De Raad vraagt de 
Commissie in samenwerking met het Comité Vervoersinfrastructuur, de methode 
die in het verslag over de criteria voor de evaluatie staat, experimenteel toe te 
passen op een beperkt aantal specifieke programma's en daarover vóór 1 oktober 
1982 te rapporteren. Hij draagt het Comité van Permanente Vertegenwoordigers 
op, de bestudering van het Commissievoorstel voort te zetten, met name wat de 
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draagwijdte van de verordening betreft, de mogelijke vormen van financiële steun 
voor projecten van communautair belang en de daaraan te verbinden voorwaar
den. Ook de besluitvormingsprocedure, met name de rol van de Raad daarin, 
moet worden bestudeerd. 

Het verslag van de Commissie aan de Raad [ 18] betreffende de communautaire 
bijstand voor de vervoersinfrastructuur: 'evaluatie van het communautair belang' 
- waarvan reeds sprake is in de bovenvermelde resolutie, is gebaseerd op het 
voorstel van de Commissie betreffende het creëren van een financieel instrument 
voor het verlenen van bijstand voor infrastructuurprojecten [19]. In haar inlei
ding zegt de Commissie, dat de vraagstukken met betrekking tot het communau
tair belang in twee categorieën kunnen worden ingedeeld: 
a) hoe het communautaire belang en het nationale belang van een project van 

elkaar te onderscheiden; 
b) hoe het communautaire belang van een project te kwantificeren. 
Onder verwijzing naar zowel nationale procedures als ook een in opdracht van de 
Commissie uitgevoerde studie, wordt aangetoond, dat met het communautaire 
belang van een project logisch en uitvoerbaar, rekening kan worden gehouden. 
Verdere bestudering zal moeten worden gekoppeld aan het gezamenlijke onder
zoek van een aantal projecten. 

De vier belangrijkste onderwerpen die verder in het verslag worden behandeld, 
zijn: 
- de economische evaluatie op communautair niveau; 
- het onderscheid tussen kennisgeving doen van in het evalueren van projecten; 
- evaluatie van projecten in de lidstaten: de verruiming van nationale systemen 

voor het beoordelen van het communautaire belang; 
- de behandeling van externe factoren in de evaluatie. 
Op 22 december 1981 heeft de Europese Commissie een beschikking tot toeken
ning van financiële bijstand in het kader van de aanvullende maatregelen ten 
behoeve van het Verenigd Koninkrijk (wegenbouwinvesteringen [20]), uitgevaar
digd. Deze beschikking is het gevolg van het touwtrekken van Engeland over zijn 
bijdrage aan de financiën van de Europese Gemeenschappen. In oktober 1980 
was al een verordening tot instelling van aanvullende maatregelen ten behoeve 
van het Verenigd Koninkrijk [21], tot stand gekomen. Overeenkomstig deze 
verordening heeft het Verenigd Koninkrijk een speciaal programma voor wegen
bouwinvesteringen in verscheidene regio's ingediend. De fianciële bijdrage is 180 
miljoen rekeneenheden groot. Zeer cryptisch wordt in de overwegingen geconsta
teerd, dat het bij de verordening ingestelde Comité, zijn mening niet binnen de 
gestelde tijdslimiet, kenbaar heeft gemaakt. De strijd van het Europees Parlement 
met de Raad van Ministers over de Europese begroting duurt voort. Op voorstel 
van de Transportcommissie is aan de Begroting 1982 een bedrag van 10 miljoen 
rekeneenheden toegevoegd om infrastructuurprojecten van communautair 
belang te subsidiëren of via zachte leningen te helpen bouwen. Door de groei van 
het internationale vervoer is de vervoersinfrastructuur een prioriteit in de 
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Gemeenschap geworden. Een drietal projecten waarover het Parlement zich reeds 
in het verleden heeft uitgesproken, worden in het bijzonder genoemd, de Kanaal
tunnel, de autoweg tussen Griekenland en de rest van de E.E.G. door Oostenrijk 
en de ontwikkeling van het gecombineerde vervoer [22]. In vergelijking met 
hetgeen in het vorige nummer is vermeld [23], is dit wel iets minder, maar toch nog 
altijd aanmerkelijk meer dan niets. 

Begin oktober is door een aantal leden onder leiding van Cecovini een ontwerp
resolutie over de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur in de Gemeenschap 
[24] in het Europees Parlement ingediend. De zaak spitst zich toe op de autotun
nel onder de Monte Croce Carnico. Deze tunnel zou, indien alleen de autoweg 
Inn-Kreis-Pyhrn door Oostenrijk, Joegoslavië en Griekenland zou worden aan
gelegd, onontbeerlijk zijn om als tegenwicht te dienen voor de negatieve gevolgen 
voor de grensregio Friuli-Venezzia Giulia, welke regio door het communautaire 
verkeer zou worden vermeden en uitgesloten. Reeds in een eerder stadium heeft 
het Parlement mondeling aandacht voor deze zaak gevraagd [25]. 

De Kanaaltunnel bli jf t de gemoederen bezighouden. Naar aanleiding van de 
ontmoeting van Engelse en Franse bewindslieden in het najaar 1981, heeft een 
consortium van aannemingsmaatschappijen, De Europese Channel Tunnel 
Group en de Britse Spoorwegen besloten gezamenlijk een plan voor de aanleg van 
een spoorwegtunnel onder het Kanaal uit te werken. Het geld zou door het 
consortium zelf bij elkaar kunnen worden gebracht. 

Tijdens een debat in het Europees Parlement heeft de Commissie op een 
mondelinge vraag van de Heer Berkhouwer [26] gewezen op de consultatieproce
dure die in 1978 is aangenomen. Een en ander viel bij de Heer Berghouwer niet in 
goede aarde. De Commissie zal zelf iets moeten ondernemen, bijvoorbeeld via de 
Europese Investeringsbank, die uiteindelijk toch ook de brug over de Bosporus 
heeft betaald. Daarna volgde onder de Engelsen in het Parlement een echt Engels 
politiek debat - recht op de man gespeeld - waarbij de suggestie werd gedaan om 
niet alleen de tunnel zelf te financieren, doch ook de aan- en afvoerroutes en de 
infrastructuur in de regio's daaromheen. Begin oktober nam het Parlement 
kennis van de opmerkingen van de Groep van Tien spoorwegondernemingen [27] 
over het verslag van de Commissie betreffende de knelpunten in de infrastructu
ren en de verschillende mogelijke interventiemodaliteiten [28]. De Spoorwegon
dernemingen wijzen op het grote belang van investeringen in de vervoersinfra
structuur; doch voor de spoorwegen was dit nooit meer dan gemiddeld 10 
procent, terwijl het wegvervoer ruim 80 procent overschreed. In een Europees 
richtplan voor de infrastructuur opgemaakt door de Internationale Spoorwegu
nie (UIC), zijn de grote spoorwegverbindingen, die bij voorkeur moeten worden 
omgevormd tot een homogeen net met uniforme hoge capaciteit vastgelegd. 

De tunnel onder het Kanaal, trajecten door de Alpen, lijnen voor treinen met 
zeer grote snelheden (TGV) komen in het verslag van de Commissie nog niet voor. 

Omtrent de criteria voor het aanwijzen van knelpunten wordt een aantal 
suggesties gegeven, zoals: ontoereikende capaciteit in verband met verkeersaan-
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bod infrastructuur tekorten, in verband met bepaalde vervoersprestaties. Wat de 
hoofdspoorlijnen betreft, moet de waardebepaling van communautair niveau van 
een bepaalde lijn afhankelijk zijn van het belang van het internationale vervoer, 
dat daarover plaatsvindt. Dit moet evenwel niet worden uitgedrukt in een percen
tage, maar meer in een ton-kilometerverhouding. Ook zouden bij de vergelijking 
van knelpunten door de diverse lidstaten vergelijkbare uitgangspsunten moeten 
worden gehanteerd. Ook dienen de knelpunten in derde landen, vooral in Oosten
rijk, niet vergeten te worden. 

Ook heeft het Europees Parlement kennis kunnen nemen van de opmerkingen 
van de Internationale Unie voor het Wegvervoer [29]. De IRU vindt eveneens de 
infrastructuur een onmisbaar opbouwend element van het gemeenschappelijk 
vervoersbeleid. 

De Commissie heeft door het invoeren van de overlegprocedure en de oprich
ting van het Comité voor de Infrastructuur laten zien, dat zij vooruitgang wil, 
doch nu moeten de bevoegdheden van de Gemeenschap ten opzichte van de 
nationale overheden worden afgebakend. Zolang de analytische methoden en 
criteria van de lidstaten nog aanzienlijk verschillen en tegenstrijdigheden bevat
ten, zal communautair overleg belemmerd worden, laat staan dat projecten 
kunnen worden gekozen. Fijntjes wijst de IRU erop, dat, hoewel zelfs de Com
missie de lidstaten verwijt in het verleden aan de bouw van wegen en autosnelwe
gen te veel voorrang te hebben geschonken, evenwel uit het verslag blijkt, dat van 
de zogenaamde Europese wegen al meer dan 6000 km niet aan de eisen voldoet. 
Dit is des te opvallender, omdat hierbij nog niet de moeilijkheden in de grensge
bieden zijn betrokken. De IRU is het er mee eens, dat de communautaire steun 
slechts aanvullend moet zijn: de nationale belastingheffing is al zo groot, dat de 
infrastructuur hieruit betaald zou kunnen worden. Het geharmoniseerde systeem 
van communautaire vervoersbelastingen is gestoeld op het beginsel, dat iedere 
lidstaat de gebruikskosten verrekent en de accijnzen heft. Niet uitsluitend investe
ringen en financieringen dragen bij tot het opheffen van knelpunten; ook andere 
middelen kunnen een rationeler gebruik van de bestaande infrastructuur bevor
deren , zoals het stroomlijnen van de grenspostovergangen, de toelaatbare snelhe
den, de faciliteiten ter verbetering van de kwaliteit van het wegennet, de invloed 
van het gewicht en afmetingen van de vrachtwagens en het probleem van de 
tijdelijke rijverboden. Ook zal aandacht moeten worden geschonken aan de 
knelpunten in sommige derde landen, waaronder ook de bijzondere wettelijke 
bepalingen, zoals belastingen en technische voorschriften. 

Parlementaire vragen 

D oor de schriftelijke vraag [30] (nr 1132/81) van de Heer De Clercq aan de 
Commissie over de wegverbinding Gent/Valenciennes worden we er weer eens 
aan herinnerd, dat de infrastructuurplannen van de Commissie al van 7 november 
1979 dateren. Toen heeft de Commissie aan de Raad een memorandum [31] 
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aangeboden over de rol van de Gemeenschap bij de ontwikkeling van de vervoers-
en infrastructuur, waarin in bijlage I I de voornaamste mogelijkheden van 
bestaande financieringsinstrumenten zijn opgenomen, die hier nog even kort 
worden herhaald: 
- het Europees Fonds voor de regionale ontwikkeling; 
- de Europese Investeringsbank; 
- het Nieuw Communautair Instrument; 
- de rentesubsidies in verband met het Europees Monetair Stelsel. 
Ook stond in dit memorandum het - voorgestelde, maar door de Raad nog niet 
goedgekeurde - stelsel voor toekennen van specifieke financiële steun voor 
projecten met een communautaire betekenis. 

Ook een andere Belgisch-Franse verbinding, namelijk die tussen Poperinge en 
Steenvoorde, was onderwerp van een schriftelijke vraag (nr 1351/81) van de Heer 
Vandemeulebroucke aan de Commissie. In het antwoord op deze vraag, verwijst 
de Commissie naar het in 1978 ingestelde Comité voor de vervoersinfrastructuur 
[32]. De vraag van het parlementslid zal door de Commissie op de agenda voor de 
vergadering van het Comité begin 1982 worden geplaatst. 

Naar aanleiding van een schriftelijke vraag van de heer Junot (nr. 1068/81) [33] 
over een ontbrekend deel in een autosnelweg over 2,8 km bij Thionville wijst de 
Heer Kontogeorgis er op, dat de Commissie niet de mogelijkheid heeft om in de 
plaats te treden van de lidstaten op het gebied van de vervoersinfrastructuur. In 
het Comité voor de Vervoersinfrastructuur was medegedeeld dat de oplossing 
nabij is. De Commissie zal nagaan welke maatregelen als gevolg van dit overleg 
zijn genomen. 

Een aantal gegevens betreffende grensregio's levert niet zozeer het antwoord, 
doch meer de schriftelijke vraag zelf (nr 1195/81) van de Heer Beyer de Ryke over 
een Europees net van verkeersverbindingen [34]. In de vraag wordt gerefereerd 
aan een hoorzitting van september 1981 in het kader van de werkzaamheden van 
de Conferentie van Plaatselijke en Regionale instanties van Europa. Daarbij zijn 
ter verwezenlijking een aantal plannen voorgesteld, zoals de aanleg van Rijn-
Rhönekanaal, de aanleg van spoorlijnen en snelverkeerswegen op de linker¬
Rijnoever, een autowegbrug ten zuiden van Straatsburg, waardoor Franse en 
Duitse wegennetten beter onderling worden verbonden, de autotreintunnel in de 
St. Gotthard en een supersnelle treinverbinding tussen Brussel, Luxemburg en 
Straatsburg. Ook wordt bij de Duitse, Zwitserse en Franse regering aangedron
gen om snel de Europese kaderovereenkomst voor de Grensoverschrijdende 
Samenwerking van de Regionale Publiekrechterlijke lichamen of instanties te 
ratificeren. 

Een vaste verbinding tussen Europa en Afr ika via de Straat van Gibraltar, was 
onderwerp van een schriftelijke vraag (nr 1047 / 81) van de Heer Couste [35]. Deze 
vraag sluit aan bij zijn eerdere vraag [36] over hetzelfde onderwerp. In verband 
met een project voor een vaste oeververbinding is er een gemengd comité Spanje-
Marokko, dat zich zal bezighouden met de voorbereidende werkzaamheden in 
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het leven geroepen. In eerste instantie had de Commissie slechts geantwoord dat 
de haalbaarheidstudies worden verricht door de landen, die erbij betrokken zijn. 

Wegvervoer 

Tijdens een Raad van Ministers (landbouw, 19 januari 1982) werd als A-punt de 
richtlijn tot wijziging van de eerste richtlijn van 23 ju l i 1962 inzake de vaststelling 
van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de 
weg tussen de lidstaten vastgesteld. 

Zoals in de paragraaf Algemeen al is aangestipt heeft Spanje in oktober haar 
onderhandelingspositie over bepaalde communautaire verordeningen die op het 
gebied van het vervoer moeten worden aangenomen, wanneer Spanje toetreedt 
tot de Europese Gemeenschap nader bekend gemaakt, Spanje is bereid en in staat 
om de tachograaf over te nemen. Het controle-apparaat voor het gedrag van de 
chauffeur kan bij nieuwe vrachtwagens en vrachtwagens die gevaarlijke of giftige 
stoffen vervoeren direct worden ingevoerd, voorzover het internationaal vervoer 
betreft. Wel zal er een korte overgangsperiode van enkele jaren nodig zijn om de 
tachograaf ook op andere voertuigen in te voeren, met uitzondering van het 
binnenlandse vervoer in Spanje. Deze, overigens belangrijke, categorie heeft 
zeker vijf jaar nodig om de tachograaf in te voeren. Ook de regeling van het 
communautaire contingent, de openbare dienstverplichting en de vrijstelling van 
bijzonder vervoer, hebben een korte overgangsperiode nodig. 

In het Publicatieblad is het voorstel voor een verordening voor de Raad tot 
wijziging van verordeningnr 3164/76, betreffende het communautair contingent 
voor het goederenvervoer over de weg tussen de lidstaten [37] verschenen. De 
publicatie bevat weliswaar de overwegingen en de artikelen van het voorstel, 
maar niet de toelichting. Deze staat, zoals gebruikelijk, vermeld in het aanbie
dingsdocument van de Commissie aan de Raad van 22 september 1981 [38]. De 
toelichting is deze keer interessant, omdat daarin een nieuw verdelingssysteem 
staat. Het belangrijkste is, dat de Commissie - overigens heeft de Raad dit niet 
overgenomen - het criterium van lineare verhoging heeft afgewezen, omdat dit 
een politiek karakter draagt en er geen enkele economische verantwoording voor 
is. De Commissie neemt nu de verhouding tussen het aantal extra vergunningen 
voor de lidstaat en de vraag naar vervoer op verschillende verkeersrelaties tussen 
de lidstaten, waarbij voor iedere lidstaat rekening wordt gehouden met de 
omvang van de vraag naar vervoer ten behoeve van de de export. Daarnaast moet 
in aanmerking worden genomen, welk gebruik in iedere lidstaat is gemaakt van de 
communautaire vergunningen die worden toegekend. Echter om rekening te 
houden met de geografische situatie van bepaalde lidstaten (natuurlijke obsta
kels) moet hier een correctie op worden gebracht. Door een afgelegenheidscoëf-
ficient toe te passen op het aantal ton-kilometers zou dit nadeel in de praktijk 
kunnen worden verholpen. Griekenland, dat geen statistische gegevens heeft, zal 
overigens gelijk worden gesteld met Ierland. Voor de desbetreffende berekenin-
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gen blijkt Frankfurt als referentiepunt voor de geografische situatie te zijn 
genomen. Verder zijn de volgende gegevens in aanmerking genomen: 
a. de vermoedelijke ontwikkeling van de totale vraag (9 miljoen stijging) in 1982 

en de verdeling over de verschillende traditionele takken van vervoer (weg 4 
miljoen ton, spoor 1 miljoen ton, binnenvaart 4 miljoen ton); 

b. het gebruik van de wegvervoerscapaciteit, die wordt aangewend voor het 
goederenvervoer over de weg tussen de lidstaten volgens de laatste tellingen: 

c. de ontwikkeling van de vervoersprijzen in de verkeersrelaties tussen de lidsta
ten; 

d. de bepaling van de extra capaciteit die op de markt moet worden gebracht om 
het extra volume te verzorgen; 

e. de berekening van het extra aantal communautaire vergunningen, nodig om 
het hoofd te bieden aan de vermoedelijke toeneming van de vraag. 

Deze nieuwe gedachtengang bracht de adviesorganen in moeilijkheden. In het 
Economisch en Sociaal Comité werd weliswaar het Commissie-voorstel uiteinde
li jk geaccepteerd, omdat de communautaire vergunningen nu eenmaal voordelen 
bieden boven bilaterale contingenten, maar voor het zover kwam, werd wel het 
verslag van de sectie vervoer van de hand van de Heer Renaud afgewezen, omdat 
deze het Commissie-voorstel niet onderschreef. Ook de vervoerscommissie van 
het Europees Parlement heeft tegen het voorstel zitten aanhikken. 

Allereerst zette in de vergadering van 3 december de Heer Seefeld de behande
ling stop, gezien de onaanvaardbare korte termijn en de ingewikkelde en contro
versiële vraagstukken - telkens weer - bij de vaststelling van het communautaire 
contingent. Zo lang er geen vastberaden beleid tot aanpassing of afschaffing van 
de bilaterale contingenten bestaat, zal de zaak ook inhoudelijk moeilijk blijven. 
Zelfs in de commissievergadering van 28 en 29 januari 1982 kon het advies niet 
worden afgehandeld. 

In het ontwerp-verslag [39]' van de hand van de Heer K. Nyborg wordt een 
aanzienlijke vermeerdering van het communautaire contingent, gepaard gaande 
met gelijktijdige vermindering van bilaterale vergunningen en met een reeks 
harmonisaties, gezien als een bijdrage tot een gemeenschappelijk vervoersbeleid. 
Er wordt kennisgenomen van de nieuwe methode van de Commissie voor de 
berekening en verdeling. Toch is deze methode niet voldoende doorzichtig en 
dient te worden verfijnd. In de toelichting wordt nog eens een uit 1977 daterende 
oplossing naar voren gehaald. Het Europees Parlement ondersteunde toen een 
overgangsfase, waarbij het communautaire contingent gelijke tred zou houden 
met de vermindering van de bilaterale contingenten, terwijl in een slotfase de 
bilaterale contingen volledig zouden verdwijnen en het aantal communautaire 
vergunningen wordt uitgebreid tot de vergunningen de vraag overtreffen, zodat er 
dan een toestand van vrije mededinging tot stand is gebracht. [40] De berekening 
nu, zonder de gegrondheid van de uitgangspunten te willen aanvechten, is door de 
Commissie zo ingewikkeld gemaakt, dat er onmogelijk een oordeel over de 
juistheid van de berekeningen kan worden gevormd. 
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In de Raad van 15 december was sprake van onderhandelingen tussen de 
E.E.G. en een aantal andere Europese staten over een te sluiten overeenkomst 
betreffende het internationale ongeregeld personenvervoer over de weg met 
autobussen (ASOR). Deze overeenkomst is opgenomen in het verslag van de 
Commissie aan de Raad [41]. 

In verordening 117/66/E.E.G. van 28-7-1966 [42] betreffende de invoering van 
gemeenschappelijke regels wordt in artikel 4 gesteld, dat de Gemeenschap met 
derde landen die onderhandelingen voert, die nodig zijn voor de toepassing van 
de verordening. Op voorstel van de Commissie stelt de Raad zo spoedig mogelijk 
regels vast op grond waarvan de toepassing van de verordening van 1966 kan 
worden uitgebreid tot het internationale vervoer van personen over de weg van of 
naar derde landen. Na diverse wijzigingen zijn vanaf 1976 onderhandelingen 
aangeknoopt die hebben geleid tot de parafering op 23 april 1980 van bedoeld 
ontwerp. 

Er moet evenwel op worden gewezen, dat Joegoslavië' - belangrijk transitoland 
-en Turkije de overeenkomst niet hebben geparafeerd; dus ook niet het desbetref
fende controledocument. 

De overeenkomst heeft hoofdzakelijk betrekking op de afbakening van het 
toepassingsgebied; de definities voor de verschillende soorten vervoer; de liberali
satiemaatregelen voor locale vormen; de opstelling van het controledocument 
voor het ongeregelde vervoer. Bepaalde administratieve taken zullen worden 
toevertrouwd aan het secretariaat van de Europese Conferentie van de Ministers 
van Vervoer. Met betrekking tot de liberalisatiemaatregelen zijn een drietal 
verklaringen opgesteld. Zo zijn een aantal liberalisatiemaatregelen uitsluitend 
van toepassing voor de afsluitende partijen die de AETR of soortgelijke voor
waarden toepassen; een tweede verklaring precisieert dat de reizigers die door in 
de Gemeenschap gevestigde vervoersondernemingen worden opgenomen in het 
land van andere verdrag sluitende partij moeten worden vervoerd naar de lid
staat, waarin het gebruikte voertuig is ingeschreven de derde verklaring brent tot 
uiting dat er naar gestreefd zal worden de draagwijdte van de liberalisatiemaat
regelen uit te breiden, terwijl de procedure inzake de afgifte van de voor het niet 
vrijgemaakte pendelvervoer noodzakelijke vergunningen zal worden vereen
voudigd. 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft in haar novembervergadering met 
een grote meerderheid het voorstel van de Commissie overgenomen, dat wijziging 
van de reglementen die voor bepaalde gecombineerde spoor/wegvervoeren 
bestaan [43] beoogt. 

Begin september heeft de Commissie haar wijzigingsvoorstel van een richtlijn 
van de Raad over de gewichten en andere kenmerken, met uitzondering van de 
afmetingen, van wegvervoersvoertuigen, welke, voor het goederenvervoer [44] 
gebruikt worden bekendgemaakt. In de toelichting wijst de Commissie erop, dat 
het Economisch en Sociaal Comité alsook het Parlement hebben gepleit voor een 
maximum gewicht van 40 ton in plaats van 44 zoals in eerste instantie door de 
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Commissie is voorgesteld. Zij volgt dit akkoord voor een proefperiode van 5 jaar, 
waarna een verslag over de toepassing zal worden uitgebracht. 

Een andere wijziging, eveneens door het Parlement gevraagd, is het informeren 
van de lidstaten naast de Commissie in gevallen waarbij voertuigen voor bepaalde 
routes en/of gebieden worden uitgesloten. 

Tenslotte is de derde belangrijke wijziging het maximale gewicht van een twee 
assentandem, waar in grote mate aan het Economisch en Sociaal Comité tege
moet wordt gekomen: 20 ton maximumgewicht bij een bepaalde afstand tussen de 
twee assen. 

Parlementaire vragen 

Een verkeerde toepassing van Italiaanse zijde van de verordening over de tacho
graaf was aanleiding tot een schriftelijke vraag (nr 467/81) van de Heer Doublet 
aan de Commissie [45]. Het blijkt, ondanks dat de Italiaanse wegenverkeerswet 
anders heeft bepaald, dat Franse wegvervoerders in Italië niet kunnen worden 
geverbaliseerd, ondanks het feit dat zij niet aan de Italiaanse wegverkeerswet 
voldoen, maar wel aan communautaire bepalingen die van kracht zijn in de 
lidstaat waar het voertuig is ingeschreven, in deze dus Frankrijk. Zo geldt de 
verplichting van een dubbele bemanning, welke gehandhaafd is in de Italiaanse 
wegenverkeerswet en dus geldt voor in Italië ingeschreven voertuigen, niet voor 
buitenlanders in Italië. De voorstellen voor de maten en gewichten van zware 
vrachtwagens en met name de invloed daarvan op het gewicht van bruggen, blijft 
de gemoederen bezighouden. Schriftelijke vraag nr 574/81 van de heer Griffiths 
[46] spitst het probleem met name toe op de brug over de Severn, de autowegver
binding van Zuid-Wales met Zuidwest-Engeland. In haar antwoord zegt de 
Commissie, dat met deskundigen uit het bedrijfsleven en regeringen uitgebreid 
overleg is gepleegd en dat er niet meer schade kan worden toegebracht dan bij het 
bestaande vrachtwagenpark. De Heer Cousté was nog niet geheel tevreden met 
het antwoord op zijn schriftelijke vraag over het Europese Rijbewijs, die reeds in 
de vorige periode staat vermeld. [47] Opdat de vereiste harmonisatie van de 
nationale wetgeving met communautaire wetgeving op het gebied van het rijbe
wijs zo spoedig mogelijk goed wordt uitgevoerd, is de inwerkingtreding van de 
richtlijn van 4 december 1980 [48] met twee jaar uitgesteld, zo luidde het ant
woord. 

De Commissie zegt dat uiterlijk 30 juni 1982 de wettelijke en bestuursrechte
lijke bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering moeten zijn vastgesteld. De 
tweejaren termijn vloeit voort uit de noodzaak, dat veel bepalingen en regelingen 
die momenteel op nationaal vlak bestaan met de communautaire voorschriften in 
overeenstemming moeten worden gebracht. In sommige gevallen moet het natio
nale parlement toepassingsbepalingen vaststellen. Bovendien is overleg op com
munautair niveau nodig. Van belang is de vraag van de Heer Seefeld (nr 591 / 81) 
over de opleiding van chauffeurs die gevaarlijke produkten vervoeren [49]. Door 
deze vraag wordt de Commissie erop attent gemaakt, dat er nog geen harmonisa-
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tie bestaat van een verplichte opleiding van vrachtwagenchauffeurs die gevaar
lijke goederen vervoeren. De Commissie die andere prioritaire werkzaamheden 
heeft, zal zo spoedig mogelijk op dit punt een initiatief nemen, daar ook zij 
overtuigd is van de noodzaak van een dergelijke opleiding op Europees niveau. 

Een tweetal vragen werd er gesteld over de vergunningverlening voor het 
wegvervoer. De eerste (nr. 2152/80) van de Heer Cronin is aan de Raad gesteld 
[50] en vraagt naar de reden waarom slechts 76 vergunningen aan Ierland werden 
toegewezen. De Raad antwoordt daarop, dat hij in de maartvergadering van 1981 
is ingegaan op voorstellen voor een algemene verhoging van het communautaire 
contingent en hij zal dan op deze aangelegenheid terugkomen, hetgeen inmiddels 
in december is geschied. De tweede vraag (nr 859/81) van de Heer Moreland [51] 
stelt de scheve verhouding van het beschikbare aantal vergunningen aan de kaak. 
In het ene land gaat het de vraag te boven, terwijl een ernstig tekort bestaat in 
andere landen. De Commissie antwoordt daarop, dat op elk van de markten voor 
het internationale goederenvervoer over de weg, de verhouding tussen vraag en 
aanbod anders ligt. Zolang de contingentering van de capaciteiten in het goede
renvervoer door derden (in casu regeringen) blijft bestaan en bilaterale contingen
ten worden vastgesteld aan de hand van andere criteria dan de passende 
voorzieningen in de vraag naar het goederenvervoer over de weg, zullen deze 
verschillen blijven bestaan. De Commissie heeft getracht - en zal dat blijven doen 
- om een ordening van deze markten tot stand te brengen, die de vervoersonder-
nemers van alle lidstaten recht doet en tegelijkertijd aan de eisen van de samenle
ving voldoet. 

Het gecombineerde vervoer per spoor dat moeilijkheden oplevert, gaf de Heer 
Seefeld aanleiding om te vragen (schriftelijke vraag nr 903/81) of de Commissie 
bekend is met de moeilijkheden voor vrachtauto's die via Lugano Italië binnenko
men. [52] De Commissie antwoordt, dat zij op de hoogte is gesteld van de 
moeilijkheden en het gemelde feit nagaat. 

Andere grensmoeilijkheden waren aanleiding voor de Heer Seefeld een tweede 
vraag te stellen (nr 19/81) [54]. De Raad wordt gevraagd naar de reden waarom 
de drie richtlijnen betreffende de vereenvoudiging van de formaliteiten in het 
grensoverschrijdende reizigers- en goederenvervoer over de weg aan de binnen
grenzen blijven. De Raad zegt, dat de drie richtlijnen niet konden worden 
aangenomen, omdat een verlening van een belastingvrijdom van 6 maanden per 
periode van 12 maanden, waarin een binnengrens van de Gemeenschap over
schreden wordt met een vervoermiddel van particulier gebruik - althans de 
controle daarop - moeilijkheden oplevert. 

Het tweede struikelblok is de kwestie van een belastingvrijdom voor reizigers 
en de definitie van gebruikelijke woonplaats die onder meer in de richtlijn inzake 
de tijdelijke invoer van bepaalde vervoermiddelen, is opgenomen. Mijns inziens 
gaat de Heer Seefeld de goede kant op door de Raad steeds verder naar zijn 
beweegredenen te vragen, zodat uiteindelijk wel duidelijk zal worden, waar 
precies de moeilijkheden liggen. 
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Wachttijden die ontstonden aan een grensovergang naar Luxemburg, waren 
aanleiding voor de Heer Nyborg, een schriftelijke vraag te stellen (nr 812/81) [54]. 
Volgens de Commissie werd de trage gang van zaken bij de desbetreffende 
grensovergang veroorzaakt door grote hoeveelheid auto's in het toeristenseizoen. 

Ook deze keer is de tachograaf weer onderwerp van vragen. 
Met een schriftelijke vraag (711/81) wil de Heer Cottrell van de Commissie 

weten, hoe het staat met de tenuitvoerlegging van de communautaire wetgeving 
[55]; immers, in een niet gepubliceerd antwoord op een eerdere schriftelijke vraag 
van hem (nr 214/81), heeft de Commissie verklaard, dat het Verenigd Koninkrijk 
een arrest van het Europese Hof slechts ten dele in acht heeft genomen. De 
Commissie antwoordt nu, dat haar woorden zo moeten worden opgevat, dat het 
Verenigd Koninkrijk bezig is met de uitvoering van de rest, maar hiermede nog 
niet volledig gereed is. Er is dus geen aanleiding nu het Verenigd Koninkrijk zich 
houdt aan een programma voor de invoering van de tachograaf. 

De tachograaf was ook onderwerp van een mondelinge vraag door de Heer 
Nicolson (mondelinge vraag H-485/81). In een bouwwereld worden voertuigen 
gebruikt die van een centrale plaats naar een nabij gelegen bouwplaats op en neer 
pendelen, maar vaak verrichten de chauffeurs ook andere werkzaamheden. Het 
heeft geen zin om in dit vervoer een tachograaf te hebben. De Commissie wijst er 
in het antwoord op, dat de desbetreffende verordening vi j f uitzonderingen toch 
voor dit soort voertuigen bevat. Nu dit speciale vervoer schijnbaar toch niet onder 
deze uitzonderingen valt, is er aanleiding verbeteringen in de verordening aan te 
brengen. 

Kiemen vaart 

De Commissie heeft aan de Nederlandse regering advies uitgebracht betreffende 
een ontwerp van wet houdende regelingen inzake de openbare aankondiging van 
lading in het Noord-Zuid vervoer over binnenwateren [56]. De overwogen bepa
lingen schrijven een verplichte openbare aankondiging van bepaalde gegevens 
betreffende het vervoer via de Belgisch-Nederlandse grens, in het z.g. Noord-Zuid 
vervoer voor en is bedoeld om het marktinzicht voor het betrokken vervoer te 
vergroten. De Commissie heeft geen bezwaren tegen dit Nederlandse ontwerp, te 
meer omdat de openbare aankondiging de vrijheid om contracten te sluiten niet 
belemmert en geen negatieve invloed heeft op de mededinging, aangezien de 
vrachtprijzen niet openbaar behoeven te worden gemaakt. Een en ander strookt 
in het bijzonder met het stelsel van marktobservering, zoals dat door de Commis
sie overeenkomstig de resolutie van de Raad van 23 juni 1981 is ingesteld. 

Zoals in de paragraaf infrastructuur vermeld, heeft het spoor- en wegvervoer 
bij het Europees Parlement gereageerd, naar aanleiding van haar verslagen over 
de vervoersinfrastructuur en de financieringsmodaliteiten [57]. Ook de binnen
vaart bij monde van de Centrale Rijnvaartcommissie heeft van zich laten horen. 
Daarbij is een aantal bottle-necks opgesomd. De meeste daarvan zijn in Neder-
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land gelegen, zoals de rivierbocht in de Waal bij Nijmegen in relatie tot de 
spoorbrug, die een kilometer stroomafwaarts ligt. Het vrijmaken van sluizen van 
het Hartelkanaal en de daarbij behorende werkzaamheden, zoals het opkrikken 
van een aantal bruggen, de oeverbescherming en het bouwen van nieuwe dijken, 
alsmede de spoorbrug over de Oude Maas bij Dordrecht worden genoemd, 
terwijl door de Duitse delegatie nog de verdieping van de Beneden-Rijn is 
genoemd. In het Europese Parlement is door de christen-democratische fractie 
een ontwerp-resolutie ingediend over de Rijn-Main-Donauscheepvaartver-
binding [58]. 

In deze ontwerp-resolutie is men zeer verontrust over de mogelijkheid, dat 
indien de Bondsrepubliek Duitsland haar contractuele verplichtingen tot medefi
nanciering niet of niet in voldoende mate nakomt, het Rijn-Main-Donaukanaal, 
dat oorspronkelijk in 1981 gereed zou komen, ook niet in 1988 in gebruik kan 
worden genomen, doch pas na 2000. Het is van het allergrootste belangvoor het 
gehele Europese stelsel van waterwegen, dat deze verbinding tot stand komt. Zelfs 
een vertraging zal de ontwikkeling van de vervoerstechnische en economische 
structuur van Zuid-Oost-Europa nadelig beïnvloeden of belemmeren, maar ook 
zal de integratie in geheel Europa in de knel komen. Ook mag de Rijn-Main-
Donauverbinding niet los worden gezien van het Rijn-Rhönekanaal. De Euro
pese Commissie wordt dan ook verzocht zo spoedig mogelijk uitvoerig advies 
over het belang van het kanaal uit te brengen aan de Raad en het Parlement. Ook 
de functie voor de regionale ontwikkeling, alsmede de doelmatigheid van de 
aanleg van het kanaal uit een oogpunt van subsidiëring zal moeten worden 
vastgesteld. De mogelijkheden van overbruggende, of bij voorkeur definitieve, 
financiering via de Gemeenschap zouden moeten worden overwogen, terwijl 
wegens het belang van de bedoelde scheepvaartverbinding voor heel Europa door 
de Raad van Ministers bij de Bondsrepubliek Duitsland op verdere financiering 
van de aanleg zou moeten worden aangedrongen. 

Parlementaire vragen 

De Nederlandse socialist, de Heer Muntingh wil het fijne weten van het Rijn-
Rhönekanaal met schriftelijke vraag nr 659/81 aan de Commissie [59]. In het 
antwoord van de Commissie komt naar voren, dat zij zich bij het uitwisselen van 
informatie over de vervoersinfrastructuur, plannen en programma's, heeft laten 
voorlichten over de stand van zaken. In haar memorandum over de rol van de 
Gemeenschap bij de ontwikkeling van de vervoersinfrastructuur [60] heeft de 
Commissie gewezen op het belang van een dergelijke verbinding, als de 'ontbre
kende schakel' tussen reeds bestaande verkeersnetten. De Commissie heeft geen 
aanvraag tot bijdrage in de financiering ontvangen van de betrokken lidstaat. 
Ook de Europese Investeringsbank is niet benaderd om in de financiering bij te 
dragen, noch via haar eigen middelen, noch via die van het nieuwe communau
taire instrument, waarvoor de bank namens de Gemeenschap de leentransacties 
verricht. 
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Wat ik combinatievragen zou willen noemen, d.w.z. eenzelfde vraag gesteld aan 
de Raad en ook aan de Commissie, kunnen altijd voor verrassingen zorgen, door 
de antwoorden. De Heer Beyer de Ryke wil met schriftelijke vragen (nr 1306/81 
en 1307/81) [61] te weten komen, wanneer nu eindelijk de Frans-Belgische 
grensrivier de Leye wordt opengesteld voor grotere binnenschepen, door ophef
fing van de sluis bij Menen, die het graanvervoer tussen beide landen ernstig 
vertraagt en de oorzaak is van overstroming. De Raad maakt er zich van af, door 
te stellen dat de vraag niet onder de bevoegdheid van de Raad valt, maar de 
bilaterale betrekkingen tussen Frankrijk en België betreft. De Commissie verwij
zende naar het ingestelde Comité voor de infrastructuur, zegt toe, de vraag op te 
nemen op de agenda van de door de Commissie voor begin 1982 geplande 
vergadering van het Comité. 

Spoorwegen 

In de in de paragraaf Algemeen reeds aangestipte resolutie van de Raad betref
fende het spoorwegbeleid van de Gemeenschap, wordt in de overwegingen 
gesteld, dat de spoorwegen in staat moeten zijn, een belangrijkere rol te spelen in 
het internationale vervoer. Het is van belang de efficiëntie te verhogen door 
energie te besparen, het milieu te beschermen en in passende omstandigheden 
bepaalde vormen van vervoer te laten verzorgen door de spoorwegen. Daarnaast 
wordt overwogen, dat de financiële situatie van de spoorwegen voorwerp van 
voortdurende zorg voor de regeringen is. De Raad is dan ook van mening, dat in 
het kader van het gemeenschappelijk vervoersbeleid bijzondere aandacht moet 
worden besteed aan de optimale benutting van de beschikbare spoorwegcapaci
teit; versterking van de internationale samenwerking, vooral op commercieel 
gebied; het accentueren van het gemeenschappelijk belang bij het internationale 
vervoer; herziening van de betrekkingen tussen de spoorwegondernemingen en de 
regeringen, teneinde zich in staat te stellen zich aan de marktbehoefte en aan de 
ontwikkeling van de techniek aan te passen; opheffing van mededingingsverval
singen waaronder de spoorwegen te lijden hebben; de ontwikkeling van het 
gecombineerde vervoer; de vergemakkeling en versnelling van de grensoverschrij
dingen; het aanpassen van de organisatie, de infrastructuur en de uitrusting van 
de spoorwegen, alsmede de financiële situatie. De Raad nodigt de Commissie dan 
ook uit om samen met de lidstaten samenwerking tussen de spoorwegonderne
mingen te bevorderen en zo mogelijk vóór 1 ju l i 1982 - want, dat zal wel bedoeld 
zijn, ofschoon er in de tekst 1981 staat-een verslag met eventuele voorstellen in te 
dienen betreffende: de hindernissen, die de versterking van de samenwerking in 
de weg staan; de mogelijkheden tot verbetering van de snelle internationale 
reizigersdiensten; de ontwikkeling van het prijsvormingstelsel voor het internati
onale goederenvervoer alsmede de te verwachten ontwikkeling; de vaststelling 
van richtsnoeren voor de verdeling van de ontvangsten uit het internationale 
verkeer; de stand van de in het Coördinatiecomité voor het gecombineerde 
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rail/ wegvervoer ondernomen werkzaamheden; de organisatie en ontwikkeling 
van het containervervoer en tenslotte de samenstelling van spoorwegverbindin
gen en overslagcentra die kunnen beantwoorden aan de verdere ontwikkeling van 
het gecombineerde vervoer, met opgave van de technische kenmerken. Waarlijk 
een gehele kluif voor de Commissie! 

De wijziging van richtlijn 75/130/E.E.G. over de vaststelling voor gemeen
schappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerde rail/weg
vervoer van goederen tussen de lidstaten, heeft diverse instellingen van de 
Gemeenschap beziggehouden. Achteraan beginnend, heeft de Raad van Minis
ters (Begroting, 21 december 1981) de richtlijn tot wijziging vastgesteld. In het 
voorstel van de Commissie [62] wordt het argument overwogen, dat de proefperio
de die op 31 december 1981 afliep en waarbij de richtlijn van toepassing was op 
het gecombineerde vervoer van containers van minimaal 20 voet en op afneem
bare laadbakken zonder steunen, baanbrekend is geweest voor deze verzendvor-
men. Het voorstel behelst dan ook artikel 8 (de proefperiode) te schrappen en de 
lidstaten de nodige maatregelen te laten treffen om vóór 1 ju l i 1982 aan deze 
richtlijn te voldoen. De constatering dat de richtlijn een positief element vormde, 
was gebaseerd op het onderzoek dat de Commissie als een verslag aan de Raad 
heeft uitgebracht [63]. Het betrof hier een onderzoek over de toepassing van de 
richtlijn in de jaren 1978 en 1979. Mede door de vrijstellingen die aan het vervoer 
van containers en afneembare laadbakken zonder steunen werden gegeven, kon
den zij sinds 1977 (index 100) respectievelijk stijgen tot 130 en 214. Genoegreden 
voor de Commissie om de proefperiode in een permanente vrijstelling te laten 
overgaan. Dat kon ook de goedkeuring wegdragen van het Parlement, door 
middel van haar resolutie in de vergadering 18 december 1981 [64]. De rapporteur 
van het desbetreffende verslag van de Commissie voor Vervoer uit het Europees 
Parlement [65] was de Heer Von Alemann. 

In één van de vorige nummers is reeds gewezen op een ontwerpresolutie 
betreffende de toekomst van de spoorwegen in de E.E.G. [66]. Deze ontwerp
resolutie is in handen gelegd van de Commissie voor Vervoer van het Europees 
Parlement waarop een ontwerp-verslag van de hand van de Heer G. Gabert [67] 
over het spoorwegnet in de Europese Gemeenschap is gevolgd. In de vergadering 
van eind januari 1982 is dit verslag met algemene stemmen door het Parlement 
goedgekeurd. Het behandelt de gedane investeringen voor de ontwikkeling en de 
verbetering van het spoorwegnet. In de bijbehorende resolutie wordt de Europese 
Commissie opgeroepen, uitgaande van het Europees infrastructuurprogramma 
van de internationale spoorwegunie, een op de Gemeenschap van de Tien betrek
king hebbende trajectenkaart van het bestaande en geplande spoorwegnet van de 
E.E.G. te maken en ten aanzien van de projecten waaraan steeds voorrang is 
toegekend prioriteiten vast te stellen die de spoorwegmaatschappijen in de lidsta
ten tot richtsnoer voor hun infrastructuurinvesteringen kunnen dienen. De Raad 
wordt opgeroepen om eindelijk de juridische grondslag voor de financiering van 
een gemeenschappelijk vervoersbeleid te leggen. 
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Nog een tweetal praktische aanwijzingen: de ontwerpresolutie bevat in haar 
considerans een prachtig overzicht van de memoranda, verslagen en mededelin
gen en resoluties van de Raad, die in de loop van de jaren door Europese 
instellingen over de spoorwegen zijn genomen. Bij de resolutie worden door de 
rapporteur ook nog de basistrajecten aangegeven, die in het richtplan van de 
internationale spoorwegunie zijn opgenomen. Voor wat Nederland en België 
betreft, komen hierop voor: de l i jn Parijs/Brussel/Amsterdam, uiteraard Brus
sel/ Luxemburg/ Straatsburg/ Basel en Amsterdam/ Rotterdam/ Rijn-Main-
Basel/Stuttgart; Londen/Brussel en Londen/Harwich/Hoek van Holland/ 
Rotterdam. 

Begin januari bracht de Commissie haar derde verslag aan de Raad uit over de 
jaarrekeningen van de spoorwegondernemingen. Dit voor het jaar 1979 [68]. Ook 
na consultatie van het desbetreffende raadgevende Comité, dat bij verordening nr 
2830/77 was ingesteld, moet de Commissie constateren, dat er nogal wat organi
satorische en structurele verschillen en praktijken bestaan bij de diverse spoor
wegondernemingen. Deze vormen een beletsel voor de harmonisatie van de 
boekhoudkundige systemen en verhinderen een goede vergelijking tussen de 
ondernemingen. Een en ander kan niet met verordening 2830/77 worden opge
lost. In dit verslag wordt een aantal suggesties gedaan om de doorzichtigheid en 
de vergelijkbaarheid van zowel de balans- als de winst- en verliesrekening gemak
kelijk te maken. Wanneer die zouden worden opgevolgd, wordt het mogelijk om 
in ieder geval vergelijkende indexen op te stellen, welke overigens in de toekomst 
in het tweejaarlijkse rapport over de economische en financiële toestand van de 
spoorwegondernemingen zullen worden opgenomen. 

Eveneens in januari is een wijziging van het verdrag tussen Oostenrijk en de 
lidstaten en de Hoge autoriteit over de directe internationale spoorwegtarieven 
voor het vervoer van kolen, staal in transito door Oostenrijk bekend gemaakt 
[69]. Het desbetreffende akkoord dateert van 26 ju l i 1957. De wijziging is noodza
kelijk geworden, omdat het binnenlandse tarief van de Oostenrijkse spoorwegen 
tussen 1 en 4 shilling per pond naar beneden is gegaan. 

De adviezen van zowel het Europees Parlement als het Economisch en Sociaal 
Comité over de voorstellen van de Commissie inzake het financiële evenwicht 
alsmede de sanering en de harmonisatie van de voorschriften voor de financiële 
betrekkingen tussen de spoorwegondernemingen en de staten, zijn allebei in deze 
verslagperiode genomen. In de resolutie van het Europees Parlement [70] wordt 
de Commissie verzocht, haar omschrijving van het begrip 'financieel evenwicht' 
zodanig te wijzigen, dat de kosten van een spoorwegonderneming moeten worden 
gedekt door haar 'gemiddelde opbrengsten' in een periode van twee opeenvol
gende jaren en niet door haar 'jaarlijkse opbrengsten'. 

In het advies van het Economisch en Sociaal Comité [71], waaraan tevens het 
advies is toegevoegd over de verordening handelend over het begrip 'aan open
bare diensten verbonden verplichtingen' [72] wordt betwijfeld, of de door de 
Commissie genoemde uiterste datum waarop het doel van financieel evenwicht 
moet zijn bereikt, nl. 1 januari 1990, een haalbare kaart is. 
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Voor Nederland is het wel duidelijk geworden, dat dit zeker niet het geval zal 
zijn. Het Comité pleit evenwel voor handhaving van de gestelde termijn om zo een 
oppepper te geven om toch uit de ongunstige financiële situatie te komen. 

Eind 1981 zijn een aantal ontwerp-resoluties ingediend. De Heer Carossino heeft 
met een twintigtal andere parlementariërs, een resolutie ingediend over de Trans-
alpinespoorwegverbinding [73]. De resolutie vraagt de Commissie, wanneer zij 
prioriteiten opstelt voor projecten van gemeenschappelijk belang, aandacht te 
besteden aan de Transalpinespoorwegverbindingen en daarbij weer in de eerste 
instantie aan de tunnel onder de Brenner, die zowel voor het verkeer tussen Italië, 
Oostenrijk en Duitsland van belang is, maar tevens de verbinding met de Middel
landse zee en Griekenland vormt en verder het verkeer naar Noord-Afrika en het 
Midden-Oosten kan bevorderen. Ook wordt financiële steun bij dit project 
gevraagd. 

Een tweede ontwerp-resolutie, nu over de spoorwegtarieven [74], is ingediend 
door de Heer Cottrell. Bezorgdheid wordt uitgesproken over het ontbreken van 
commerciële prikkels voor het aantrekken van nieuw vervoer door de spoorwe
gen. De aandacht wordt dan gevestigd op een Zweeds initiatief, bekend als de 
'goedkope treinenacties', waardoor het reizigersvervoer met 35% ofwel 5 miljoen 
personen per jaar is toegenomen. De Commissie wordt verzocht dit te onderzoe
ken en de resultaten daarvan aan de directie van de spoorwegbedrijven in de 
Groep van Tien mede te delen en de eventuele conclusies die door dit onderzoek 
worden opgeleverd samen met de spoorwegondernemingen van derde landen in 
overweging te nemen. 

Tenslotte zij nog vermeld, dat vertegenwoordigers van de spoorwegmaatschap
pijen van de E.E.G, alsmede vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 
van de spoorwegen, een ontmoeting hadden met de Europese Commissaris, de 
Heer Kontogeorgis [75]. Een dergelijke tripartite ontmoeting vond voor de eerste 
maal plaats, hetgeen niet belette dat het Europese vervoersbeleid nogal stevig is 
gekraakt. Sinds enkele jaren zouden de voorstellen van de Commissie in principe 
geheel zijn gericht op de belangen van de verladers, nl. op de reductie van de 
transportprijzen. Ook heeft de Commissie zich steeds meer verwijderd van het 
parallel lopen van de liberalisatie van de markten en de harmonisatie van mede
dingingsvoorwaarden. 

Parlementaire vragen 

De Heer Albers stuit het tegen de borst dat hij toeslag in D-treinen moet betalen, 
terwijl het geen noemenswaardig reisvoordeel zou opleveren. De Commissie 
antwoordt op zijn schriftelijke vraag (nr 694/81) [76] dat vaststelling van de 
tarieven tot het commercieel beheer van de spoorwegbedrijven behoort. De klant 
kan het tarief zelf toetsen aan de hand van de diverse criteria voor de door de 
spoorwegen geboden diensten. De Commissie is niet van plan in dit commerciële 
beleid in te grijpen. De Heer Boyes is benieuwd naar de overheidssteun aan de 
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spoorwegondernemingen, gezien zijn vraag aan de Commissie (vraag nr 777/81) 
[77]. De bedragen aan compensaties en steun voor 1978 en 1979 zullen worden 
opgenomen in het derde tweejaarlijkse verslag over de economische en financiële 
situatie van de spoorwegondernemingen. In de loop van het vierde kwartaal van 
1981 zal dit aan de Raad en het Europees Parlement worden toegezonden. 

Voor 1980 blijkt uit voorlopige gegevens, dat de waargenomen tendens om de 
financiële interventie van de overheid uit te breiden, zich heeft voortgezet en zelfs 
nog sterker is geworden, aldus de Commissie in haar antwoord. 

Zeescheepvaart 

Zoals in de paragraaf Algemeen reeds beloofd, allereerst een uitgebreidere lezing 
van de resolutie van de Raad betreffende het toezicht door de havenstaten. In 
deze resolutie bevestigt de Raad opnieuw, dat zeeschepen dienen te voldoen aan 
de vigerende internationale voorschriften en normen opgesteld door de IMCO en 
de 1AO. 

Het is noodzakelijk dat lidstaten naast hun verplichtingen als vlaggestaten, ook 
als havenstaten de rol spelen die hun toekomt en dus toezien op buitenlandse 
schepen die hun havens aandoen. Daartoe zouden de lidstaten de doeltreffend
heid van het toezicht moeten verhogen, ook indien in het voorkomende geval er 
personeel mee gemoeid is om de inspecties die door de bevoegde instanties aan 
boord van schepen worden verricht op een geharmoniseerde wijze op communau
tair niveau door te voeren. 

Vervolgens dankt de Raad de Nederlandse regering voor de succesvolle afronding 
van de werkzaamheden om tot zo'n besluit te komen. De Raad heeft met 
genoegen kennisgenomen van de verklaring van de Franse delegatie, over het 
voornemen van een tweede Ministersconferentie. 

De Raad dringt er op aan, ten volle en actief deel te nemen aan de tweede 
Regionale Ministerconferentie en een regeling aan te nemen die kan leiden tot de 
spoedige totstandkoming van een gecoördineerd systeem van toezicht door 
havenstaten in de Europese regio. Na afloop zal de Raad verdere maatregelen 
binnen de Gemeenschap bezien. 

De Conferentie in januari te Parijs was overigens, zoals te voorzien was, een 
succes [78]. Het Europese Commissielid Kontogeorgis die de vergadering bi j 
woonde, wees erop, dat het aangenomen memorandum in de l i jn ligt van de 
voorstellen die door de Commissie waren ingediend en dus het uitgangspunt blijft 
voor latere discussie binnen de E.E.G. 

In 1974 had de Raad een resolutie aangenomen betreffende het eerste actiepro
gramma van de Europese Gemeenschappen op het gebied van wetenschap en 
technologie [79]. In dit kader, de zogenaamde gecoördineerde acties, heeft de 
Europese Commissie een ontwerpbesluit van de Raad ingediend houdende de 
vaststelling van de actie op het gebied van de te land gestationeerde hulpsystemen 
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voor de zeescheepvaart. Dit programma is een uitbreiding van het onderzoekpro
gramma inzake het milieu van 3 maart 1981 [80]. Dit ontwerp-besluit gaat 
vergezeld van een aanbeveling voor een besluit van de Raad, welke de Commissie 
zou machtigen tot het voeren van onderhandelingen voor een overeenkomst met 
derde landen, die deelnemen aan de Europese samenwerking op het gebied van 
het wetenschappelijke en technische onderzoek (COST) [81]. Het wetenschappe
lijke en technische onderzoekcomité van de Europese Gemeenschappen 
(CREST) heeft het programma bestudeerd en is tot de conclusie gekomen, dat het 
voor de Gemeenschappen van belang is [82], De doelstelling van het programma 
is de studie van de scheepsverkeersproblemen bij kusten en ingangen van havens, 
alsmede het ontwikkelen van hulpsystemen, waardoor het mogelijk wordt de 
veiligheid en doelmatigheid van de scheepvaart te verbeteren. Het algemene 
programma is in zeven gebieden onderverdeeld: 
a. het gedrag van schepen in nauwe wateren; deelnemers (zes lidstaten); 
b. vaststelling van de plaats waar zich voor de zeescheepvaart problemen kunnen 

voordoen; (zes tot acht lidstaten); 
c. samenstelling van een overzicht van diensten voor hulpverlening aan de 

zeescheepvaart; (zeven lidstaten); 
d. scheepsidentificatie (zeven lidstaten); 
e. plaatsbepaling schepen (zes lidstaten); 
f. communicatiemethodes (vier lidstaten); 
g. procedures van het scheepvaartverkeer (acht lidstaten). 
Het Economisch en Sociaal Comité heeft betreffende dit ontwerp-besluit een 
advies uitgebracht [83]. Het Comité waarschuwt daarin voor dubbel werk, daar 
de meeste onderwerpen het zeescheepvaartverkeer betreffen, dat al geregeld is in 
de 'routing and traffic separation provisions and procedures' van de IMCO. 

Alhoewel het begrijpelijk is dat grote schepen en schepen met lading met gevaar 
voor verontreiniging prioriteit krijgen, dringt het Comité er toch op aan dat een 
veiligheidscode wordt uitgewerkt voor schepen van minder dan 500 ton. 

Eveneens wijst het Comité op de noodzakelijke opleiding van bemanningen 
van schepen en de internationale regelingen die reeds op het gebied van het 
radioverkeer bestaan ten aanzien van het onderwerp communicatiemethoden. 

De Bondsrepubliek Duitsland staat niets meer in de weg om over te gaan tot 
bekrachtiging van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake een Gedragscode 
voor lijnvaartconferences. Zij kreeg van de Europese Commissie een gunstig 
advies over haar ontwerp [84]. 

Over het mededingingsbeleid kon in het vorige nummer nog een samenvatting 
van een voorstel van een verordening van de Raad tot vaststelling van de wijze 
van toepassing van artikel 85/86 van het Verdrag op het zeevervoer [85] worden 
meegenomen. Deze officiële teksten bevestigen de andere bronnen die tot de 
samenvatting in het vorige nummer hebben geleid [86]. Ook heeft de Commissie 
twee verklaringen laten publiceren [87]. De eerste verklaring betreft artikel 25, lid 
3 van de Gedragscode voor lijnvaartconferences. De commissie zegt, dat alvorens 



84 

te besluiten tot het inleiden van een procedure tot toepassing van de mededin
gingsverordening, zij mede rekening dient te houden met de overlegs- en verzoe
ningsprocedures in het Verdrag inzake een Gedragscode voor lijnvaart
conferences en met de procedures voor de beslechting van geschillen, opgenomen 
in verordening nr 954/79 van de Raad van 15 mei 1979. 

De tweede verklaring betreft de toepassing van artikel 86 op de scheepvaartsec
tor. Bij misbruik van machtspositie, zal de Commissie bij het toepassen van dit 
artikel en vooral bij de beslissing over de vraag wat het misbruik van een 
machtspositie opleverde, mede rekening houden met de specifieke aspecten van 
de scheepvaartsector, zoals zijn marktstructuur, zijn internationale dimensie, 
mogelijke repercussies van bepalingen in internationale verdragen waarbij de 
lidstaten partij zijn, aanwezigheid van concurrentie van de zijde van staatshan-
delslanden en de aspiraties van ontwikkelingslanden. Zij wijzen er wel op, dat het 
bulkvervoer, dat nu is uitgezonderd van de verordening, wel rechtstreeks zal 
vallen onder artikel 85 en 86 van het verdrag. Een omschrijving van het bulkver
voer zou dan ook in de verordening moeten worden opgenomen. Verder zouden 
de verladers bij de trouwheidscontracten eenzelfde termijn moeten krijgen als de 
reders hebben gekregen voor het verhogen van de vracht en zou het overleg tussen 
verladers en reders in de verordening moeten worden opgenomen. 

Het Europees Parlement is nog niet zo ver. Het heeft zich alleen via het tiende 
verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid kort over het zeevervoer 
kunnen buigen [88]. 

In 1980 is aan Prognos, het Europese centrum voor toegepast economisch 
onderzoek te Basel, een studie door de Europese Commissie opgedragen, de 
aspecten van de concurrentie tussen de zeescheepvaart van de E.E.G. en de 
Transsiberische Spoorwegmaatschappij in de 'Verre Oosten'vaart te onderzoe
ken. Dit rapport - dat tot op heden niet officieel bekend is gemaakt - behandelt 
ook de mededinging van de Westerse, Aziatische en Russische outsiders. Ook 
komt de onderlinge mededinging tussen de conferenceslijnen zelf en deelnemers 
aan bekende consortia [89] aan de orde. 

Een tweetal gevolgtrekkingen kan hier worden gememoreerd. Het is hoogst 
twijfelachtig: 
a) of Rusland zich aan dumping en oneerlijke concurrentie schuldig maakt, 
b) of de E.E.G.-reders in dit vaargebied wel in hun bestand worden bedreigd. 
Soms bleken immers de Russische vrachtprijzen zelfs boven die der conferences-
lijnen te liggen. 

Schrijver meent te weten, dat een ander rapport (van oktober 1981) wel tot de 
conclusie komt, dat al is dat niet zo zeer in Oost-Afrika, dan toch wel op de 
Eastboundtrade van Centraal-Amerika door de Russische mededinging aanzien
l i jk verlies van lading is geleden. Daarom zou bijzondere aandacht nodig zijn 
voor de E.E.G. scheepvaartlijnen. 
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Parlementaire vragen 

Met een mondelinge vraag van de Heer Caborn (H-403/81) [90] komt de piraterij 
in de Zuidoost-Aziatische wateren in het Europese denken binnen. De Commissie 
laat weten geen uitdrukkelijke bevoegdheid op het gebied van de bestrijding van 
zeeroverij te hebben, maar zij zal niet nalaten de lidstaten zoveel mogelijk te 
steunen in hun pogingen de situatie te verbeteren. 

Ook is de Commissie niet voornemens andere normen, wat de bescherming van 
buitenlandse zeelieden betreft, aan te geven, dan die welke internationaal al 
erkend of opgesteld zijn ( IAO en IMCO). Dit kwam tot uiting door een schrifte
lijke vraag (nr 878/81) van Mevrouw Hooper aan de Commissie [91]. Overigens is 
het SOLAS-verdrag en het desbetreffende protocol van 1978, alsmede het ver
drag nr 174 betreffende de minimumnormen, reeds een stap in de goede richting. 

Geantwoord is ook op een vraag [92] van de Heer Albers (schriftelijke vraag nr 
696/81) over de controle op schepen door havenstaten. Deze vraag was al in ju l i 
gesteld en beantwoord op 15 september; de uitgesproken verwachtingen inzake 
de Ministersconferentie te Parijs op 26 januari 1982 zijn ondertussen bewaarheid. 

De Heren Moreland en Key uitten met een schriftelijke vraag (nr 1078/81) 
behoorlijk wat kritiek op de Commissie betreffende het op een laag pitje zetten 
van de besprekingen over het voorstel voor een richtlijn inzake de geharmoni
seerde toepassing van de internationale overeenkomst voor veiligheid in het 
containervervoer [93]; dit naar aanleiding van een bespreking in de speciale 
parlementaire commissie van het Britse Hogerhuis. Zoals het Economisch en 
Sociaal Comité reeds had geadviseerd [94] moet - zo antwoordt de Commissie -
dit richtlijnvoorstel worden aangepast aan de ontwikkelingen in IMCO-verband. 
Overigens zijn veel wijzigingen in IMCO-verband het resultaat van besprekingen 
in Gemeenschapsverband, zodat kritiek aan de Commissie in deze niet op zijn 
plaats is, te meer daar er geen eigen Europese interpretatie van de overeenkomst 
zal komen en geen extra regionale filosofie zal ontstaan. 

Via de schriftelijke vraag (nr 531/81) van de Heer Beyer de Ryke [95], komen 
wij te weten, welke invloed de Griekse vloot op de Europese Gemeenschap heeft. 
Per 1 april 1981 was de Griekse koopvaardijvloot onder Griekse vlag ongeveer 
10% van de wereldvloot en 36,5% van de communautaire vloot. Door de toetre
ding is de communautaire vloot 57% groter geworden en vertegenwoordigt ruim 
27% van de wereldvloot. 

De gevolgen zijn moeilijk te beoordelen, daar de Griekse koopvaardijvloot 
hoofdzakelijk wordt gebruikt voor buiktransport waar weinig vlagdiscriminatie 
valt waar te nemen. Vermoedelijk zal er geen belangrijke wijziging in deze 
specifieke sector van de zeevaart plaatsvinden. Wel wordt de positie van de 
Gemeenschap bij alle internationale onderhandelingen over scheepvaartzaken 
versterkt. 

In een antwoord op schriftelijke vraag (nr 940/81) van de Heer Key bevestigt de 
Commissie nog eens, dat het vervoer van bulkgoederen in dit stadium nog niet 
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onder het toepassingsgebied van de mededingingsverordening is opgenomen [96]. 
Te zijner t i jd kunnen aanvullende voorstellen met betrekking tot dit vervoer 
worden ingediend. 

Luchtvaart 

De eerste bespreking in de Raad van Vervoersministers op 15 december heeft, wat 
interregionale luchtdiensten in de E.E.G. betreft, niets opgeleverd. Over het 
Commissie-voorstel kon geen akkoord worden bereikt. Dat, ondanks het feit, dat 
de Commissie nog vlak voor de vergadering, een gewijzigd voorstel naar aanlei
ding van de adviezen van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité heeft ingediend [97]. Inhoudelijk was de wijziging van de luchthavencate
gorieën het belangrijkste dat werd overgenomen: een zogenaamde O-categorie 
van luchthavens - een zestal in Europa - en het terugbrengen van de luchthaven 
van Luxemburg naar categorie 2, zodat ook de in feite enige luchthaven van 
Luxemburg in het interregionale verkeer kan worden ingeschakeld. 

Het advies van het Europees Parlement is ondertussen gepubliceerd. Aan de 
korte schets in het vorige nummer kan worden toegevoegd, dat het Parlement in 
zijn resolutie tot uiting brengt, dat zij ervan overtuigd is, dat over het algemeen 
van de Commissievoorstellen een positieve werking op het communautaire regi
onale netwerk zal uitgaan. 

Interregionale luchtdiensten zullen verkeer aantrekken en de groei van de 
markt stimuleren, indien zo'n exploitatie niet leidt tot een omlegging op grote 
schaal van het vervoer van hoofdverbindingen. 

Ook het luchtvervoer van kleine vrachten zou kunnen worden vergemakke
li jkt , terwijl de reistijden tussen regionale centra, zowel voor het zakenverkeer als 
voor alle andere gebruikers worden gereduceerd. De verordening is ook een 
stimulans voor de communautaire vliegtuigindustrie. De capaciteit van vliegtui
gen evenwel, zou op regionale routes uitsluitend dienen te worden bepaald door 
de vraag. Het is derhalve overbodig aan de omvang van dergelijke vliegtuigen 
grenzen te stellen. Ditzelfde geldt ook voor de minimumafstand voor deze 
diensten. Bij de procedure voor de verlening van vergunningen, voegt het Parle
ment er nog aan toe, dat ook kans op ernstige milieuhinder een mogelijke reden 
zou kunnen zijn voor het weigeren van vergunningen. De economische levensvat
baarheid van de voorgestelde diensten dient uitsluitend te worden bepaald door 
de luchtvaartondernemingen, die deze diensten wensen te exploiteren. 

Tenslotte zou het Parlement het Comité van luchtvervoergebruikers liever in 
het bredere kader van de gehele sector van het communautaire luchtvervoer 
willen zien opereren. Ook in het advies van het Economisch en Sociaal Comité 
[98] vinden zij een aantal van deze opmerkingen terug. Zo is ook het Comité het 
ermee eens, dat het interregionale luchtverkeer moet worden verbeterd en uitge
breid om de regionale ontwikkeling te bevorderen; werkgelegenheid te creëren en 
maatschappelijke vooruitgang te bevorderen. Er mogen geen maximum- of 
minimumcapaciteiten worden voorgeschreven. 
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Voor wat de indeling van de luchthavens betreft, komt het Economisch en 
Sociaal Comité niet verder dan de uitspraak, dat de uitbreiding van regionale 
luchtdiensten geen verstoring van de hoofdlijnen mag geven. Eigen aan het 
Comité is het, dat het zich buigt over de sociale gevolgen en ervoor pleit, dat de 
Raad te zijner tijd een sociale verordening voor de luchtvaart gaat vaststellen. A l 
deze elementen zijn ook terug te vinden in een advies van de Commissie Vervoers
vraagstukken van de Sociaal-Economische Raad in Nederland [99]. 

Ter verbetering en liberalisering van het expresvervoer van lichte luchtvracht in 
de Europese Gemeenschap, is het Parlement naar aanleiding van een door het 
Verenigd Koninkrijk ingediende richtlijn bij de Raad [100] tot een resolutie 
gekomen [101], naar aanleiding van het desbetreffende verslag van de Heer Key 
[102]. Ook het Parlement is van mening, dat de kleinere zendingen kunnen 
worden verbeterd en geliberaliseerd. De voorbeelden in de praktijk, zoals de 
Federal Express Company, de SPEX van Swissair tussen de Verenigde Staten en 
vijftien Europese landen, de zogenaamde Berlin-City Schnelldienst tussen Berlijn 
en negen Westduitse luchthavens, alsmede de Aerolinkdienst tussen een aantal 
E.E.G.-staten, duiden erop, dat een en ander met succes kan worden doorge
voerd, zonder dat nu radicale of abrupte liberaliseringsmaatregelen zouden 
moeten worden genomen. Bij de opstelling van communautaire actiepunten, zou 
de Commissie in het bijzonder aandacht moeten besteden aan de potentiële vraag 
naar en de vermoedelijke marktontwikkeling van dit soort luchtvervoer; de meest 
geschikte communautaire instrumenten; de modaliteiten ter versoepeling van de 
bestaande douanereglementen, de faciliteiten en technieken voor een snelle over
slag in de luchthavens; een billijk tariefniveau, alsmede de vaststelling van het 
maximum toegelaten gewicht per eenheid. Uiteraard moet vooraf overleg worden 
gepleegd met o.a. de Universele Post Unie, de spoorwegmaatschappijen en 
andere sectoren van vervoer, terwijl ook de verladers en expediteurs moeten 
samenwerken om snelle huis-aan-huis levering te bekomen. 

Moesten wij in het vorige nummer nog schrijven dat in de naaste toekomst een 
ontwerp-richtlijn betreffende de controleprocedures voor luchttarieven zou wor
den ingediend, nu kan een samenvatting van dit voorstel [103] aan de Raad 
worden gegeven. Het betreft hier een verordening die uniforme procedures voor 
de tariefvaststelling voor het luchtvervoer van reizigers in internationale l i jn
diensten tussen de lidstaten van de Gemeenschap vastlegt. Deze procedures 
moeten op objectieve criteria zijn gebaseerd en zouden wanneer de verordening 
zou worden toegepast, leiden tot een - althans gemiddelde-reductie van 15 a 20% 
van de huidige tarieven. Dit voorstel moet naast de initiatieven van de Commissie 
in verband met de mededingingsregels worden gezien. Het is geenszins de bedoe
ling aan de autonomie van de staten, voor wat de toegang tot de lijndiensten 
betreft, te komen. De bedoeling is, dat door deze verordening de luchtvaartonder
nemingen zelf hun tarief kunnen vaststellen, gebaseerd op de kosten, die een 
efficiënte luchtvaartonderneming heeft in het land van zijn hoofdactiviteiten. 
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Er zit ook een aardig juridisch vraagstuk in de verordening. Voor zover 
mogelijk neemt de verordening de goede punten van het internationale verdrag 
van 1967, opgesteld door de Europese Conferentie van de Burgerluchtvaart, over, 
doch niet alle lidstaten hebben het akkoord geratificeerd. Voor zover het verorde-
ningsvoorstel afwijkt, zal tussen de lidstaten, de E.E.G.-regeling gelden boven het 
akkoord van 1967. In de relatie tussen lidstaten en derde landen geldt daarnaast 
dan weer het akkoord van 1967. 

Het reeds in het vorige nummer [104] uitgebreid behandelde voorstel voor een 
verordening inzake mededingingsregels in het luchtvervoer, is ook in het Publica
tieblad [105] verschenen. Dat het voorstel niet overal gunstig zal worden ontvan
gen, stond al vast. Zo is het Europees Parlement bij de voorbereiding van zijn 
advies aan de hand van een ontwerp-advies van de Heer Moorhouse [106] in de 
Commissie voor Vervoer zeer sceptisch over de praktische toepasbaarheid. In de 
huidige opzet zou de Commissie nogal wat bijzonderheden inzake de toepassing 
moeten uitwerken. 

Ook is niet duidelijk, waarom alleen het internationale luchtvervoer wordt 
bekeken en niet het binnenlandse luchtvervoer. Mede gelet op de verplichtingen 
tot openbare dienstverlening zijn de vrijstellingen zo ruim geformuleerd, dat 
eigenlijk moet worden nagegaan, welke vrijstelling niet onder de voorgestelde 
verordening valt. Nu worden er een aantal praktijken gewettigd, warop de 
publieke opinie en het Parlement ernstig kritiek hebben. Zo kunnen luchtvaart
maatschappijen nog steeds uniforme regels vaststellen voor gemeenschappelijke 
vervoerstarieven. 

Tenslotte moet de Europese Commissie het nodige personeel krijgen om de in 
de verordening opgenomen onderzoeken daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 
Pikant is, dat in dit rapport reeds staat opgenomen, dat de Commissie voor 
Vervoer met verontrusting heeft vastgesteld, dat de zitting van de Raad van 15 
december geen overeenstemming wist te bereiken over de ontwerp-verordening 
betreffende de regionale luchtdiensten. 

Dit onvermogen, zo besluit dit ontwerp-advies, om over deze naar verhouding 
kleine maatregelen eens te worden, wekt onvermijdelijk twijfel aan de bereidheid 
en vastbeslotenheid van de ministers om wezenlijke vorderingen te maken bij de 
liberalisatie van het luchtvervoer. 

Ook vraagstukken omtrent de geluidshinder doen hun intrede in de Europese 
luchtvaartpolitiek. Overigens vallen de voorstellen binnen het kader van de 
actieprogramma's van de Europese Gemeenschappen met betrekking tot het 
milieu, o.a. van 17 mei 1977 [107]. De Commissie heeft een ontwerp voor een 
richtlijn van de Raad inzake de beperking van de geluidshinder door helicopters 
ingediend [108]. Het voorstel heeft tot doel een uniform systeem van communau
taire regelingen uit te werken, teneinde de geluidsemissie van helicopters te 
beperken. Er wordt nauw aangesloten bij de regelingen, die door de Raad van de 
International Civil Aviation Organization (ICAO) zijn opgenomen. Dit gaat ook 
op voor het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van de richtlijn 
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80-51/E.E.G. van 20 december 1971 inzake de beperking van geluidshinder door 
subsonische luchtvaartuigen [109]. Daar de regelingen van de ICAO wijzigingen 
hebben ondergaan, wordt ook de E.E.G.-verordening gewijzigd o.a. om te ver
hinderen dat straalvliegtuigen, die niet over een geluidscertificaat beschikken van 
buiten de Gemeenschap, het grondgebied van de lidstaten gebruiken. 

Ook de veiligheid zal in E.E.G.-verband wellicht een rol gaan spelen, althans 
als het aan de parlementariërs Sherlock en Cottrell ligt, die een motie voor een 
resolutie in het Parlement over de veiligheidsmaatregelen in de luchtvaart [110] 
hebben ingediend. In deze motie wordt, ondanks de hoge veiligheidsstandaard op 
dit moment, maar gezien het feit dat 75% van de ongelukken binnen 3 kilometer 
van een vliegveld gebeuren en 71% van de dodelijke ongevallen aan vuur zijn te 
wijten, de Commissie aangeraden te bewerkstelligen, dat de veiligheid nog meer 
wordt verhoogd, door het aantal en de maten van handbagage en het opbergen 
van alcohol bevattende bagage in een vliegtuig te bekijken. 

In het vorige nummer [ I I 1 ] is reeds aangestipt, dat de tax free-winkels op de 
luchthavens op de tocht staan. Zo heeft de huidige voorzitter van het Parlement, 
de Heer Dankert in een radio-uitzending van 15 november gesteld, dat er een 
einde moet komen aan het tax free-inkopen op de luchthavens voor reizen binnen 
de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Ook de Nederlandse christen
democraat Notenboom heeft in december in het tijdschrift Kosmetiekzijn bezwa
ren tegen het tax free-verschijnsel samengevat. Alhoewel het met de verkoop op 
de luchthavens niet zo'n vaart zal lopen als met de zogenaamde Butterfahrten 
door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, bli jf t ook hij deze ongelijk
heid veroordelen [112]. 

Lord Bethell heeft zijn dreigementen om de Europese Commissie voor het Hof 
van Justitie te dagen, waargemaakt [113]. Hij heeft de tweede stap in de proce
dure, voorzien in artikel 175, uitgevoerd, nadat het antwoord van de Commissie 
hem niet kon bevredigen. De simpele mededeling, dat de activiteiten van de 
regeringen bij de tariefvaststelling in de luchtvaart een autonome maatregel is, is 
volgens klager geen stelling nemen in de zin van artikel 175 [114]. 

Parlementaire vragen 

Op de schriftelijke vraag (nr 1067/81) van mevrouw Ewing, die meer wil weten 
over de liberalisatievoorstellen van het Europese luchtvervoer [115], somt de 
Commissie in haar antwoord de diverse voorstellen, zoals interregionale lucht
vaartdiensten, luchtvaarttarieven en het expresvervoer van lichte luchtvracht, op. 

De begrotingsvoorstellen van de Verenigde Staten hebben - althans uit 
concurrentie-oogpunt - geen gevolgen voor luchtvaartmaatschappijen uit de 
E.E.G.; dit was het antwoord op een schriftelijke vraag (nr 439/81) van de Heer 
Cronin, die meende te hebben gehoord, dat er een invoering van een toeslag van 
20% op vliegtuigbrandstof voor de binnen de Verenigde Staten opererende 
buitenlandse luchtvaartmaatschappijen, zou komen [116]. Er blijken bij de Ame
rikaanse senaat diverse voorstellen te zijn voorgelegd, welke nog niet zijn goedge-
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keurd en altijd nog kunnen worden gewijzigd. Daar ze ook op Amerikaanse 
maatschappijen van toepassing zijn, is er geen sprake van discriminatie. 

Dat de Commissie op luchtvaartgebied nogal wat van plan is, komt tot uiting in 
de beantwoording van een schriftelijke vraag (nr 129/81) van de Heer Moreland. 
Het vragen naar luchthavenbelastingen brengt de Commissie ertoe te zeggen, dat 
zij studie verricht naar alle economische, politieke, administratieve, sociale en 
regionale aspecten van het onderhouden van luchtverbindingen binnen de 
Gemeenschap. Te zijner t i jd zal de bevoegde Commissie uit het Parlement 
daarvan kennis kunnen krijgen [117]. 

Diversen 

Vereenvoudiging van hei vrije verkeer 
De Europese Commissie heeft de Raad van Ministers een resolutie voorgelegd 
welke beoogt een uitspraak te doen over de vereenvoudiging van het vrije verkeer 
van goederen en reizigers. Een volledig vrij verkeer is op dit moment nog niet 
direct te verwezenlijken. Te veel moeilijkheden moeten worden overwonnen, 
zolang de handel tussen twee lidstaten nog niet volledig is geharmoniseerd. Op 
een aantal gebieden gaat dan het voorstel in om de Raad te binden. Zo moeten op 
douanegebied de procedures en controles worden verminderd, zonder evenwel 
het gevaar voor fraude te laten toenemen, door een vereenvoudiging van docu
menten, zoals het douane-formulier als alle andere documenten door één enkel 
document of een gestandaardiseerde handelsfactuur te laten vervangen. 

Op het gebied van de belastingen zou met name de vereenvoudiging van de 
BTW, zowel wat betaling als inning betreft, alsook de harmonisatie van de 
BTW-grondslag vele belemmeringen wegnemen. Op statistisch gebied moet naar 
de noodzaak van opgave van gegevens worden gekeken, terwijl ook de harmoni
satie en/of afschaffing van de statistische rubrieken tot een eenvoudige eenvor
mige goederennomenclatuur de zaak zal vergemakkelijken. 

In de overweging bij de resolutie is opgenomen, dat voor het goederenverkeer 
tussen de lidstaten, zelfs 23 jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van 
Rome, nog praktisch dezelfde administratieve formaliteiten gelden als in het 
handelsverkeer met derde landen. 

Er is reeds gemeld, dat het Directoraat Vervoer van de Europese Commissie 
bezig is de grensafhandeling te vergemakkelijken [118]. Een voorstel voor een 
richtlijn van de Raad over dit onderwerp is in omloop. Deze richtlijn gaat over 
grensformaliteiten onafhankelijk van de vervoerstechniek en worden er controles 
beoogd die niet alleen betrekking hebben op goederen, maar ook op transport
middelen of documenten. Het is de bedoeling dat de lidstaten de diverse controles 
voor éénzelfde transport op dezelfde plaats effectueren, waarbij de vervoerder 
eigenlijk zoveel mogelijk zelf de plaats zal moeten kunnen kiezen. Daarnaast is 
een steekproef de meest geëigende weg om dit te doen. Een en ander vereist 
uiteraard een nauwe samenwerking tussen de diverse instanties, teneinde bijvoor-
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beeld te zorgen voor een harmonisatie van de openingsuren en de verbetering van 
grensgebouwen en parkeerplaatsen. Ook moet volgens één van de artikelen het 
systeem van het zogenaamde transit-communautair worden bevorderd, waardoor 
ook controles in het binnenland zouden kunnen plaatsvinden. 

Op het gebied van de veterinaire phytosanitaire kwaliteits- en buitengewoon 
transportcontroles komt de Commissie in de jaren 1984 en 1985 met voorstellen. 
Plaatselijke comité's, waarin ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd, moeten 
de samenwerking vergemakkelijken, terwijl het uiteraard verboden is nieuwe 
controles in te voeren. De Commissie zou moeten gaan onderhandelen met 
Oostenrijk, Joegoslavië en Zwitserland - waarom niet ook Zweden - om de 
grensafhandeling met die landen te vereenvoudigen. Ook in het parlement werd 
aan de grensafhandeling gedacht. Een tweetal ontwerp-resoluties is in omloop. 
De eerste gaat over de personencontrole, aan de intracommunautaire grenzen 
[119]. In een ontwerp voor een resolutie van de hand van de Heer Habsburg, 
verwijzende naar de resolutie van het parlement van 15 oktober 1981 over de 
opheffing van de personencontrole, wijst erop dat het, gezien zekere weerstanden 
bij de overheid, goed zou zijn om objectieve informatie te verzamelen; niet alleen 
van officiële overheidszijde, maar ook van vertegenwoordigers van burgers en 
economische organisaties en verladers door middel van een hearing. 

De tweede, een echte ontwerp-resolutie van de Heer Von Wogau, houdt een 
pleidooi voor het eenvoudiger maken van het overschrijden van de intracommu
nautaire grenzen, met name voor de inwoners van grensplaatsen met kleine 
grensposten, die buiten diensttijden gesloten zijn. Het passeren daarvan, als er 
niets is aan te geven, zou moeten worden toegestaan. In de motivering bij deze 
ontwerpresolutie, wordt gewezen op een op 21 mei 1970 gesloten overeenkomst 
tussen Duitsland en Zwitserland: bilateraal bestaat een dergelijke regeling dus 
reeds. Het zou dan ook te gek zijn wanneer men binnen de Gemeenschap met 
strengere bepalingen te maken zou hebben dan bij de overschrijding van een grens 
met een derde land. 

Zeehavenbeleid 

Het gesprek op communautair niveau over het zeehavenbeleid is zeker ook 
formeel nog niet afgesloten. Wederom achtte de vergadering van het Europees 
Parlement het op 14 december 1981 noodzakelijk, dat er weer een verslag wordt 
opgesteld over het havenbeleid van de Gemeenschap [120]. Het Parlement zet 
hiermee zijn traditie voort om juist op dit punt te blijven hameren. 

Parlementaire vragen 

Ook via schriftelijke vragen komt de vereenvoudiging van grensoverschrijdingen 
aan de orde. 

De Heer Moorhouse vraagt de Commissie schriftelijk (nr 891 / 81) hoe het staat 
met de vertragingen aan de binnengrenzen van de Gemeenschap en met name de 
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Frans-Italiaanse grens te Ventimiglia [121]. Volgens de Commissie is er helemaal 
niets aan de hand. 

Voor het wegvervoer is het douanekantoor 24 uur per dag open; de spoorwegen 
kunnen met een internationale vrachtbrief zonder enige formaliteit doorrijden, 
terwijl het stelsel van het communautaire douanevervoer er toe leidt, dat men 
gebruik kan maken van binnenlandse los- en laadplaatsen. Voor personen in 
Italië kan dat dan weieens anders uitpakken, zo blijkt uit een schriftelijke vraag 
(nr 481/81) van de Heer Patterson over de pascontrole en vertragingen voor 
E.E.G.-burgers [122]. De aanleiding is het oponthoud van 500 Britse toeristen 
van twee uur bij een paspoortencontrole in Italië, waardoor zij een toeristisch 
programmapunt niet konden bezichtigen. De Commissie moest wel zeggen, dat 
de wijze van uitvoering van de controle aan de grenzen tot de uitsluitende 
bevoegdheid van de lidstaten behoort. Zo is de als gedragslijn aanbevolen steek
proefcontrole niet een op de lidstaten rustende verplichting. 

Of de grensoverschrijding in de toekomst met een Europees paspoort gemakke
lijker zal zijn, valt nog te bezien. Het punt van de bescherming van de persoonlijke 
gegevens op dit paspoort en met name op de automatische leesbare strook, was 
onderwerp van de vraag van de Heer Megahy (schriftelijke vraag nr 794/81) 
[123]. In haar antwoord stelt de Commissie dat de Gemeenschap zich zal houden 
aan de overeenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de mens bij de 
automatische verwerking van op de persoon betrekkinghebbende gegevens. 

Het volgende is wellicht nuttig voor de komende vakantieperiode, die overi
gens na het schrijven van deze rubriek wel nodig is! Hoe is de afwikkeling van 
verkeersongevallen in het buitenland en met name in Italië? Een schriftelijke 
vraag van de Heer Irmer (nr 986/ 81) [ 124] licht alleen nog maar een klein tipje van 
de sluier op. De Commissie moet constateren, dat de snelle afwikkeling van 
schadegevallen in een groot aantal gevallen door het zogenaamde Europese 
schadeformulier, wordt vergemakkelijkt en dat er dan ook met succes steeds meer 
gebruik van wordt gemaakt. Dit schijnt evenwel niet het geval te zijn bij verkeers
ongevallen in Italië (schriftelijke vraag nr 739/81 van de Heer Seefeld) [125]. De 
Commissie deelt mede, dat de Italiaanse wettelijke bepalingen de versnelde 
procedure voor vergoeding bij lichte materiële schade kennen, doch dat alleen de 
Italiaanse autoriteiten bevoegd zijn er voor te zorgen, dat deze regeling wordt 
nageleefd. De Commissie die weet hoelang de slachtoffers, vooral bij lichamelijk 
letsel, op schadevergoeding moeten wachten, heeft op 8 januari 1981 een aanbeve
ling betreffende de bespoediging van de afwikkeling van schadegevallen in het 
kader van de WA-verzekering voor motorrijtuigen, geformuleerd [126]. De 
Commissie overweegt voor het ogenblik geen nieuwe initiatieven op dit gebied. 
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Statistische Rubriek 

J. V O O R D O U W 

Regio's in de statistiek 

In deze Statistische Rubriek staan de regionale indelingen centraal. 
Dit naar aanleiding van een publikatie van het Bureau voor de Statistiek der 

Europese Gemeenschappen met als titel 'Jaarboek Regionale Statistiek' en de zo 
juist verschenen CBS-statistiek 'Binnenlands goederenvervoer 1980, deel 2 
Wegvervoer'. 

Jaarboek regionale statistiek 

Dit jaarboek sluit aan op eerdere uitgaven van het Bureau voor de Statistiek van 
de Europese Gemeenschappen. Het is echter veel meer omvattend en de in dit 
boek gepresenteerde gegevens bestrijken vrijwel alle belangrijke aspecten van het 
economische en sociale leven van de negen landen van de Europese Gemeen
schap. Omdat de meeste gegevens betrekking hebben op 1979 is Griekenland nog 
niet opgenomen. 

De regionale indeling berust op een nomenclatuur van territoriale eenheden 
binnen de EG op drie niveau's. Op niveau I worden 51 gebieden onderscheiden, 
op niveau I I 108 gebieden en op niveau I I I 694 basiseenheden. 

In het jaarboek zijn de niveau's I en I I vermeld. 
Voor Nederland zijn dit 4 landsdelen (niveau I) en 11 provincies (niveau II ) . 

Dat er nog heel wat werk te doen is op het gebied van regionale indelingen blijkt 
wel uit de open plaatsen in de tabellen. Ondanks deze onvolledigheid biedt het 
jaarboek een schat van statistische gegevens op regionaal niveau, welke langs 
andere weg slechts met veel moeite verkregen zouden kunnen worden. 

Bijzonder interessant in dit Jaarboek zijn de cartogrammen van een aantal 
belangrijke indicatoren zoals bevolkingsdichtheid, percentage werklozen bruto 
toegevoegde waarde per inwoner, aandeel van landbouw, industrie en dienstver
lening in de toegevoegde waarde. Beter nog dan uit de tabellen zijn de sterke en 
zwakke regio's binnen de EG hieruit te zien. 

Een apart hoofdstuk is gewijd aan het vervoer. Naast gegevens over de infra
structuur, aantallen vervoermiddelen en verkeersongevallen zijn tabellen opge
nomen over het vervoer over zee, per spoor, over de weg en per binnenschip. In 
deze tabellen is voorzover mogelijk het binnenlands en het grensoverschrijdend 
vervoer samengevoegd, zodat per regio zowel het binnenlands als het grens
overschrijdend vervoer van of naar die regio kan worden afgelezen. 
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Ons land is daarbij verdeeld in vier landsdelen, gebaseerd op de provinciale 
indeling. Noord-Nederland omvat Groningen, Friesland en Drenthe; Oost-
Nederland Overijssel, Gelderland en de IJsselmeerpolders; West-Nederland 
bestaat uit de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, terwijl 
Noord-Brabant en Limburg tezamen Zuid-Nederland vormen. 

Als illustratie volgt hier tabel 1 over het vervoer per binnenschip. 
Uit tabel 1 komt duidelijk naar voren dat West-Nederland verreweg de belang

rijkste regio is met betrekking tot lading en lossing van goederen in de binnen
vaart. Dit geldt voor het grensoverschrijdend vervoer nog meer dan voor het 
binnenlands vervoer. 

Soortgelijke tabellen zijn in het jaarboek te vinden voor andere landen van de 
EG en voor het spoorvervoer en het vervoer over de weg. 

Statistiek Binnenlands goederenvervoer 1980 

In de Statistiek van het binnenlands goederenvervoer van het C.B.S. wordt 
Nederland verdeeld in 8 verkeersdistricten. 

Deze indeling beoogt een inzicht te geven in de vervoersstromen in het binnen
landse goederenvervoer. 

De 8 districten zijn: 
Noord 
Oost 
IJmond 

Rijmond 

Overig West 

Zuidwest 
Zuid-Limburg 

Overig Zuid 

provincies Groningen, Friesland, Drenthe 
provincies Overijssel, Gelderland en Zuid. IJsselmeerpolders 
gemeenten Amsterdam, Diemen, Beverwijk, IJmuiden/ Velsen, 
Zaanstad en Haarlemmerliede 
de gebieden Voorne/ Putten, IJsselmonde en de gemeenten Rot
terdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Capelle a.d. IJssel, 
Krimpen a.d. IJssel, Ridderkerk en Rozenburg 
provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, excl. IJmond en 
Rijnmond 
provincie Zeeland en Westelijk Noord-Brabant 
gemeenten Roosteren en Susteren en zuidelijker gelegen 
gemeenten 
Oostelijk Noord-Brabant en het noordelijke deel van Limburg. 

Tabel I . Goederenvervoer per binnenschip, 1978 1000 ton 

Noord Oost West Zuid N E D E R L A N D andere overige 
EG-landen landen 

Noord 1794 61 2595 53 4503 798 8 
Oost 645 2082 4248 400 7375 1181 7 
West 2952 5291 39696 7793 55732 78861 3460 
Zuid 451 1685 12047 7992 22175 16158 45 
N E D E R L A N D 5842 9119 58586 16238 89785 96998 3520 
Andere EG-landen 4614 7693 29806 9370 51483 
Overige landen 5 9 117 36 167 
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In de publikaties over het binnenlands goederenvervoer wordt deze indeling 
steeds aangehouden, in een enkel geval zelfs nog met een verfijning naar de 
gemeenten Rotterdam en Amsterdam. 

Omdat zoveel vervoertakken (binnenvaart, wegvervoer en spoorvervoer) als
ook de goederengroepen naar deze gebieden worden onderscheiden kunnen de 
belangrijkste vervoersstromen in beeld worden gebracht. 

In de publikatie zijn dan ook enkele cartogrammen opgenomen waarin de 
goederenstromen tussen de verkeersdistricten en binnen elk district aanschouwe
li jk worden voorgesteld. Deze cartogrammen hebben betrekking op de totaliteit 
van het goederenvervoer. Het is echter bekend, dat er een scala van goederensoor
ten vervoerd wordt, waarbij sommige goederensoorten een geheel eigen ver
voerspatroon hebben, wat op deze wijze niet tot uitdrukking komt. 

Ter illustratie van de mogelijkheden die de statistiek biedt volgen hier enkele 
overzichten van het vervoer per binnenschip en over de weg. 

Ter wille van de overzichtelijkheid is een gecomprimeerde indeling van de 
regio's gekozen door de C.B.S.-districten Zuidwest, Zuid-Limburg en Overig 
Zuid samen te voegen tot één regio Zuid. 

Tabel 2. Binnenlands goederenvervoer per binnenschip, 1980 1000 ton 

gelost in: 
Noord Oost Rijnmond/ 

IJmond 
Ov. West Zuid totaal 

geladen 

geladen in: 
Noord 2114 827 403 2835 72 6251 
Oost 397 2497 1201 2852 1174 8121 
Rijnmond, IJmond 1945 4965 11710 7061 8497 34178 
Overig West 640 663 2970 6638 507 11418 
Zuid 631 2095 4229 6162 13479 26596 

totaal gelost 5727 11047 20513 25548 23729 86564 

Uit dit overzicht kan gemakkelijk worden afgeleid, dat ruim 40% van het 
vervoer per binnenschip zich binnen de regio's afspeelt en bijna 60% tussen de 
regio's. Een groot deel van het vervoer per binnenschip gaat dan ook over 
betrekkelijk korte afstanden. 

District Rijnmond, IJmond is de belangrijkste regio van lading voor de binnen
vaart en Overig West de belangrijkste regio van lossing. 

Ongeveer twee derde van alle binnenlands vervoer te water heeft betrekking op 
het vervoer van zand, grind en bouwmaterialen. Wanneer deze ruim 56 mln ton 
uit bovenstaande tabel wordt verwijderd, verandert het beeld nogal ingrijpend. 

Van de 30 mln ton goederen, die overblijven na eliminatie van zand, grind en 
bouwmaterialen, wordt niet minder van 25,5 mln ton geladen in het district waar 
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Tabel 3. Binnenlands goederenvervoer per binnenschip, 1980 1000 ton 
excl, vervoer van zand. grind en bouwmaterialen 

gelost in: 
Noord Oost Rijnmond/ Ov. West Zuid totaal 

IJmond geladen 

geladen in: 
Noord 62 26 315 1 19 48 570 
Oost 11 91 163 29 39 333 
Rijmond / IJmond 1826 4757 7174 3663 8142 25562 
Overig West 37 54 406 90 706 895 
Zuid 195 343 816 265 1121 2740 

totaal gelost 2131 5271 8874 4166 9658 30100 

de zeehavens gelegen zijn. Daarnaast is er een aanvoer van 1,7 mln ton vanuit 
andere districten naar Rijnmond/IJmond. Hieruit blijkt van welk belang de 
zeehavens zijn voor het binnenlands goederenvervoer te water. 

Bij afzonderlijke goederengroepen komt dit nog duidelijker tot uitdrukking. 
Het meest sprekende voorbeeld is het vervoer van aardolie en aardolieprodukten. 

Tabel 4. Binnenlands goederenvervoer per binnenschip, 1980 1000 ton 
Aardolie en aardolieprodukten 

gelost in: 
Noord Oost Rijnmond/ Ov. West Zuid totaal 

IJmond geladen 

geladen in: 
Noord 1 — 162 163 
Oost 1 1 2 
Rijnmond/IJmond 465 1602 4767 1016 1922 9772 
Overig West 6 3 72 5 25 111 
Zuid 0 7 148 12 80 247 

totaal gelost 472 1612 5150 1034 2027 10295 

Voor het binnenlands goederenvervoer per spoor en over de weg kunnen 
soortgelijke overzichten worden samengesteld. 

Doet men dit, dan blijkt dat het spoorvervoer zich onderscheidt door relatief 
veel vervoer tussen de regio's en betrekkelijk weinig binnen de regio's. 

Van de in 1980 per spoor vervoerde hoeveelheid goederen - totaal 5,4 mln ton -
werd 18% binnen de regio's vervoerd en 82% tussen de verschillende regio's. Voor 
het wegvervoer liggen deze verhoudingen heel anders. 

Het binnenlands beroepsvervoer over de weg geschiedt voor 71% binnen de 
regio's; het eigen vervoer zelfs 84%. Wordt het vervoer van zand, grind en 
bouwmaterialen buiten beschouwing gelaten dan zijn deze percentages resp. 61% 
en 80%. In het beroepsvervoer wordt dus gemiddeld over langere afstanden 
vervoerd dan in het eigen vervoer. 

Voor afzonderlijke goederengroepen en goederensoorten kunnen deze verhou
dingen anders liggen, maar de algemene trend is duidelijk. 
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Dit komt wel heel sterk naar voren in het vervoer van chemische produkten 
over de weg. Voorzover dit met het beroepsvervoer geschiedt worden er zowel 
binnen als tussen de regio's aanzienlijke hoeveelheden vervoerd. Het eigen ver
voer is zeer sterk binnen de regio's geconcentreerd. 

Tabel 5. Binnenlands beroepsvervoer over de weg, 1980 1000 ton 
Chemische produkten 

gelost in: 
Noord Oost Rijmond/ 

IJmond 
Ov. West Zuid totaal 

geladen 

geladen in: 
Noord 502 86 122 69 68 847 
Oost 89 335 129 ! 15 145 813 
Rijnmond/IJmond 136 291 1195 382 317 2321 
Overig West 89 158 295 394 171 1107 
Zuid 76 229 379 176 1666 2526 

totaal gelost 892 1099 2120 1136 2367 7614 

Tabel 6. Binnenlands eigen vervoer over de weg, 1980 1000 ton 
Chemische produkten 

gelost in: 
Noord Oost Rijnmond/ 

IJmond 
Ov. West Zuid totaal 

geladen 

geladen in: 
Noord 1275 43 — 1 2 1321 
Oost 65 2843 29 78 64 3079 
Rijnmond/ IJmond 10 68 2700 245 49 3072 
Overig West 12 66 211 3889 83 4261 
Zuid 11 97 17 41 3232 3398 

totaal gelost 1373 3177 2957 4254 3430 15131 

Deze enkele voorbeelden tonen het belang van regionale indelingen in de 
statistiek en geven een indruk van de mogelijkheden die regionale eenheden 
bieden om tot een dieper inzicht te komen. 



Boekbesprekingsrubriek 

Betsy Gidwitz, The Politics of International Air Transport, Lexington Books 
Toronto 1981, 260 p. Price $36.00 

Dit belangwekkende en uitstekend gedokumenteerde boek geeft een goed over
zicht over de politieke ontwikkeling van de luchtvaart en de invloed die daarop 
van regeringswege wordt uitgeoefend. 

Het boek bestaat uit 9 hoofdstukken, waaraan een bibliografie benevens een 
zakenregister en een korte notitie betreffende de auteur zijn toegevoegd. 

In het eerste hoofdstuk wordt de structuur van internationale luchtlijnen 
behandeld, geïllustreerd met statistieken. Interessante opmerkingen worden 
gemaakt over het samengaan van verscheidene luchtvaartmaatschappijen en ook 
de redenen van het uiteenvallen van een combinatie zoals bij Malaysia en Singa
pore Airlines (p. 13), waarbij voor Malaysia het binnenlandse vervoer uiteraard 
van groter belang was dan voor het kleine Singapore, dat meer internationaal 
georiënteerd was. 

Een interessante opmerking wordt gemaakt op pagina 14, waarbij wordt 
geconstateerd dat in de Verenigde Staten de factor van de winst, die een lucht
vaartmaatschappij maakt, belangrijker is dan de politieke factor. Dit is lang niet 
overal zo, daar meestal de Staat een grote invloed uitoefent, zoals uiteen wordt 
gezet in het tweede hoofdstuk. De Staat kan de luchtlijnen gebruiken als een 
economisch, een politiek (prestige) en als een militair instrument, terwijl in het 
boek tevens spionage-activiteiten worden aangestipt. De Staat kan grote invloed 
uitoefenen op de grondafhandeling, waarbij de nationale maatschappijen in het 
algemeen worden bevoordeeld. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de historische ontwikkeling van de luchtvaart, terwijl 
hoofdstuk 4 de multinationale regelingen behandelt. De organisaties van de 
Internationale Burger Luchtvaart Organisatie en de Internationale Luchtver
voerders Organisatie worden besproken, terwijl ook aan meer regionale organisa
ties en vakorganisaties aandacht wordt besteed. 

Hoofdstuk 5 gaat dan meer in op nationale instanties en regelingen speciaal 
met betrekking tot de Verenigde Staten, terwijl hoofdstuk 6 beschouwingen geeft 
over de bilaterale verhoudingen tussen staten. Ik vraag mij af of het overzicht in 
dit hoofdstuk betreffende de vijf vrijheden in de lucht, die als onderhandelings
basis worden gebruikt, niet beter in hoofdstuk 4 past of eventueel in hoofdstuk 7, 
dat het internationale route-systeem in de lucht behandelt. Dit is een interessant 
onderwerp, waarbij veel informatie wordt gegeven over diverse trajecten. 

Hoofdstuk 8 beschouwt de vliegtuigconstructie in de gehele wereld, waarbij de 
landen in Oost-Europa en China niet vergeten zijn. Er worden zeven redenen 
opgesomd waarom leasing van vliegtuigen ondersteund dient te worden (p. 211). 

Tenslotte behandelt hoofdstuk 9 de kaping, waarbij een overzicht wordt gege-
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ven van de behandeling van kapers en terroristen in verband met de luchtvaart. 
A l met al een boek, dat niet allen juristen, maar ook degenen, die in wijder 

verband met de luchtvaart in aanraking komen, zal interesseren. 

Prof. Dr. I.H.Ph. Diederiks-Verschoor 

Jü'rgen Erdmenger, EG unterwegs - Wege zur Gemeinsamen Verkehrspolitik, 
Schriftenreihe Europaische Wirtschaft, band I I I . Nomos Verlagsgesellschaft, 
Baden-Baden, 1981, 148 blz., D M 49,-

Het is een goede gedachte geweest van Dhr. Erdmenger, Directeur in dienst van 
de Europese Commissie, een handzaam boekje te schrijven over het gemeen
schappelijk vervoerbeleid van de Europese Gemeenschappen. Literatuur over dit 
onderwerp is niet al te dik gezaaid, hetgeen a fortiori geldt voor schrifturen, die 
een overzicht geven over het geheel van dit beleidsterrein. Een nuttig initiatief 
dus, temeer waar de schrijver, gevoed door langjarige ervaring en een diepgaande 
kennis van zaken, van een nuchtere kijk blijk geeft op de ontwikkeling van het 
E.G.-vervoerbeleid. Zo wijst hij er terecht op 'daB es sich um eine langfristige 
Aktion handelt' en dat 'aus der Sieht der Praxis fest zu stellen ist, daB sich mit der 
reinen Lehre nicht viel realisieren laBt'. 

De schrijver geeft allereerst basisinformatie, die voor het formuleren en uit
voerbaar maken van een communautair vervoerbeleid onmisbaar is. Deze infor
matie is mijns inziens te beknopt en enigszins onevenwichtig van aard. Hij maakt 
het niet mogelijk verbanden te leggen met de problemen, aan de oplossing 
waarvan de Gemeenschap wil bijdragen. 

Het verbaast mij , dat aan de rol van de havens nagenoeg geen aandacht wordt 
besteed. 

Vervolgens schetst de auteur de doeleinden van het gemeenschappelijk ver
voerbeleid en de werkprogramma's, die ter bereiking hiervan zijn opgesteld. De 
mededeling van de Commissie aan de Raad inzake de ontwikkeling van het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid, daterend uit 1973, is het uitgangspunt. Hierin 
is als hoofdtaak van het gemeenschappelijk vervoerbeleid de invoering van een 
communautair verkeers- en vervoerssysteem (infrastructuur en marktorganisa
tie) genoemd (blz. 30). 

Dit moet als een samenhangend geheel behandeld worden. Complementariteit 
van een samenwerking tussen vervoertakken- en ondernemingen zijn belangrijke 
elementen ervan. 

Hoewel vrijheid van dienstverlening, mededingings-vrijheid en markteco
nomie van uitermate groot belang blijven, gaat het volgens de auteur'bei der Frage 
in wie weit im Verkehrssektor Marktwirtschaft herrschen soil, nicht um ein 
verkehrspolitisches Ziel, sondern um die Eignung dieser Organisationsform für 
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die Herstellung eines in sich ausgewogenen Verkehrssystems' (blz. 35). Deze 
optiek laat ruimte voor overheidsbemoeienis met infrastructuur en vervoer. Hij 
biedt bovendien een opening naar een minder dogmatische benadering van de 
problemen. 

Dat ook de Europese Commissie zelf er moeite mee heeft de in 1973 geformu
leerde nieuwe elementen nader te verdisconteren in haar beleid, komt in het 
volgende, terecht centraal gestelde, derde hoofdstuk om de hoek kijken (zie blz. 
42 in samenhang met blz. 34). In dit hoofdstuk behandelt Dr. Erdmenger de 
methodiek van de tot standbrenging van het gemeenschappelijk vervoerbeleid. 
Naast een analyse van het besluitvormingsproces van de Europese Gemeenschap
pen, gaat hij in op de verschuiving van een dogmatische naar een meer pragmati
sche benadering. Hij sluit daarbij aan aan gedachten, die ook door Ulrich 
Weinstock ter tafel gebracht zijn. De verklaring voor deze verschuiving, die op 
blz. 45 gegeven wordt, bevredigt niet helemaal. De opstelling van de Raad, o.a. 
ten opzichte van de bovengenoemde mededeling van 1973, zal ten dele toch ook 
wel van invloed zijn geweest. De auteur somt vervolgens een aantal probleemge
bieden op, tot de oplossing waarvan de E.G. zijn steentje tracht bij te dragen. 
Hieronder figureren de planning en ontwikkeling van een infrastructuurnet, de 
ontwikkeling van het gecombineerd vervoer en de spoorwegproblematiek. Wat 
deze laatste aangaat wordt op de noodzaak van een actieve structuurpolitiek 
gewezen (blz. 46). Dat is een opmerking van wezenlijker gehalte dan die op blz. 
34, waar het 'dogma' van het tekortschieten van de spoorwegsamenwerking weer 
eens ten tonele wordt gevoerd. 

In de hoofdstukken 41 / m 6 gaat de schrijver nader in op het E.G.-vervoerbeleid 
en geeft hij de stand van zaken weer betreffende achtereenvolgens het inland 
transport, de zeescheepvaart en de luchtvaart. 

Een interessant onderdeel van het op het inland transport betrekking hebbend 
beleid betreft het transiteren van het Alpengebied. De wezenlijke sleutel voor de 
oplossing van de daaraan inhaerente problemen is volgens Dr. Erdmenger gele
gen in het op een nieuwe leest schoeien van de verhouding spoorwegen/wegver
voer. De oplossing zal een multimodale oriëntatie moeten krijgen. 

Voor de vervoerpolitieke discussie in de E.G. heeft deze multimodale aanpak 
erkenning gevonden. De auteur voert in dit verband op blz. 701 / m 82 een zevental 
argumenten aan. 

Bespreking hiervan neemt mogelijke twijfels aangaande de vraag of van een 
multimodale aanpak en een vervoerpolitieke vernieuwing op het stuk van de 
verhouding spoorwegen/wegvervoer werkelijk sprake is, helaas niet geheel weg. 

Hoe laat het zich b.v. rijmen, dat de E.G. blijkbaar al wel bereid is de Gemeen
schap de Oostenrijkse Pytrn-autobaan mee te laten financieren, terwijl wat de 
spoorwegen aangaat alleen melding gemaakt wordt van de noodzaak derzelver 
attraktiviteit te verhogen o.a. door investeringen in railinfrastructuur, bevorde
ring van de commerciële samenwerking en bevordering van het gecombineerd 
rail/wegvervoer respectievelijk het z.g. Groenboek Burke ten tonele wordt 
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gevoerd als hulpmiddel voor de spoorwegen bij de herstructurering van hun wijze 
van zaken doen? 

Ook het hoofdstuk over de zeescheepvaart is een belangwekkend onderdeel 
van het boek. De op dit gebied toegesneden pragmatische aanpak heeft enkele 
zoden aan de dijk gezet. Verhelderend is bovendien de uiteenzetting van Dr. 
Erdmenger over de juridische problematiek rond de toepassing van de algemene 
verdragsbepalingen en de vervoertitel van het EEG-Verdrag op de zeescheep
vaart. 

Rest de vraag of de auteur ook een toekomstbeeld van het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid b.v. voor de jaren tachtig heeft geconcipieerd. Dit is niet het geval. 
Het slothoofdstuk heet 'Ausblick 1981'. Daaraan valt te ontlenen, dat Dr. Erd
menger de voorkeur eraan geeft telkens voor drie jaar vooruit te kijken en de 
werkzaamheden voor een dergelijke periode te plannen. De Europese Commissie 
zelf werkt momenteel ook met een drie jarenprogramma n.l. dat voor 1981-1983, 
terwijl zelfs de Raad zich iets meer heeft geëngageerd dan bij voorgaande gelegen
heden door in 1981 in een resolutie een aantal zwaartepunten vast te leggen voor 
de werkzaamheden tot 1983. 

Wat de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid aangaat 
is Dr. Erdmenger positief gestemd. Hij voert hiervoor o.a. een kwantitatief en een 
kwalitatief argument aan. Wat dit laatste betreft kan worden opgemerkt, dat een 
deel van de ter adstructie vermelde 'regelingen' niet in de jaren zeventig, maar in 
de jaren zestig tot stand is gekomen. 

De positieve stemming van de auteur kan ondergetekende helaas niet ertoe 
brengen haar twijfels aangaande de voortgang van het gemeenschappelijk ver
voerbeleid overboord te zetten. 

Zij sluit zich ten dele gaarne aan bij Professor Kuiler, die in zijn afscheidsrede 
van 10-12-1981 spreekt van een 'patstelling in het vervoerbeleid'en in samenhang 
hiermee een oud-collega van Erdmenger, namelijk Wissels, citeert, die de Euro
pese problematiek heeft samengevat door erop te wijzen, dat 'intellectueel- en 
daarmee politiek - wordt voortgebouwd op de concepties ontwikkeld voor de 
natie/ staat. Management vaneen proces wordt bedreven met het instrumentarium 
ontwikkeld voor beheer van een staat. 

Als men hier aan b.v. nog aan toevoegt, dat de positie van de Europese Commis
sie als politiek orgaan geleidelijk aan zwakker is geworden, dat de positie van de 
Raad als communautair orgaan ook is verzwakt ten gunste van die van de Staten, 
dat het Europees Parlement bezig is zijn vorm stapje voor stapje te vinden, dan 
kan men met Dhr. Erdmenger slechts concluderen, dat de taak, waarvoor de 
Gemeenschap zich gesteld ziet, een uiterst moeilijke is. 

Mr. Olga D. Gerbers 


