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Ten geleide

Toen de Redactieraad besloot een speciaal themanummer aan de problemen inzake de
grensovergang te besteden, was h i j zich ervan bewust dat hiervoor een benadering
gekozen zou moeten worden welke enigszins a f w i j k t van die voor de gebruikelijke
themanummers. De praktische geaardheid van de grote verscheidenheid aan moeilijkheden die zich aan een grens kunnen voordoen, laat nauwelijks toe het onderhavige
vraagstuk op zuiver theoretische wijze te benaderen. Het werd derhalve zinvol geacht
om in dit themanummer, meer dan anders het geval is, de mensen uit de praktijk aan het
woord te laten. D i t verklaart dan ook meteen waarom een bijdrage werd opgenomen
die bestaat uit een bloemlezing van "on the ground"-ervaringen van enkele chauffeurs.
Prof. D r . W . A . G . BLONK
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Foreword

I was pleased to accept the invitation to write a foreword to this special edition of the
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap devoted to border delays affecting the carriage of
goods between West European countries.
This special edition could scarcely have been published at a more opportune moment, since the facilitation of border crossings for the carriage of goods by road within
the Community has recently achieved a very high position on the list of desiderata of
politicians - both among members of the European Parliament and among the Transport Ministers of the Member States - and of the transport industry itself. It was
certainly not a coincidence that, under the Dutch presidency, the Council of Transport
Ministers meeting on 26 March 1981 decided to include the facilitation of border
crossings among the ten priorities in the programme of priority business relating to
transport in the period 1981-83. The European Parliament has also repeatedly referred to the sometimes intolerable situations that can arise at the internal frontiers
within the Community. The own-initiative report on the common transport policy
drafted by M r Carossino, which was adopted recently, once again referred to this matter
in no uncertain terms.
A t the Commission's request, the Advisory Committee on Transport (known as the
Article 83 Committee) has carried out a very thorough study of all the problems
affecting the crossing of frontiers. This study identified a total of about seventy i n spections, formalities and other causes of delays at borders (fortunately not all of them
apply to all border crossings!).
It is still not fully appreciated that hold-ups at the border push up the carrier's
costs, and that the increases have to be passed on to the customer. For road haulage
operations alone between the Member States the additional costs can be estimated at
between 2 500 million guilders and 3 000 million guilders per annum. These additional
costs are passed on to the final user of the goods carried, in one way or another. I t may
be assumed that the various inspections, formalities and other "red tape" associated
with international freight haulage result in an increase of 5 to 7% in the final prices.
Clearly, unless something is done about border delays one of the fundamental objectives of the Community, namely the creation of an internal market, will be in
jeopardy.
There is, therefore, every reason for the Commission to react actively and constructively to the political pressure which is increasingly putting the phenomenon of frontier
barriers in the Community in the pillory.
The Commission took a first small, but nonetheless positive, step in this direction in
A p r i l of this year when it presented to the Council a proposal for a Directive on the
facilitation of formalities and inspections in respect of the carriage of goods between
Member States. I t is a modest proposal in that, to begin with, the Commission is seeking
to ensure that the existing inspections and formalities are better organized. However,
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better organization of inspections does not mean tighter controls. Quite the contrary!
The aim is to ensure that inspections and formalities are enforced more flexibly.
However, the Commission's task does not stop at this. Far f r o m it! Subsequently,
attention will have to focus on a critical analysis of the seventy inspections, formalities
and other problems already referred to. I t will be a question of examining whether these
inspections and formalities really are necessary or whether they can be abolished or else
simplified.
The Commission is well aware of the fact that it will take a very long time to completely remove all the inspections and formalities at the internal frontiers of the Community. However, the importance of what is at stake fully justifies the effort that will be
needed in order to attain this objective. I therefore welcome the initiative of the publishers of the "Tijdschrift voor Vervoerswetenschap" of making their contribution to
the facilitation of border crossing.
G . CONTOGEORGIS

Member of the Commission of the European Communities

Enkele praktijkervaringen van de man aan de basis

In het "Ten geleide" werd reeds aangestipt dat het vraagstuk van de vereenvoudiging
van de grensovergang als gevolg van de praktische geaardheid van de daaraan verbonden problemen, zich niet leent voor hoogstaande, meer theoretisch georiënteerde
beschouwingen.
Het is in dit licht bezien dat de Redactiecommissie zich heeft kunnen verenigen met
de suggestie o m ook een aantal chauffeurs, die in het leven van alle dag met problemen
van verschillende aard aan de grens worden geconfronteerd, aan het woord te laten.
Een aantal chauffeurs werd derhalve benaderd met het verzoek hun ervaringen op papier te zetten. O m verschillende redenen was een integrale weergave van hun reakties
niet mogelijk. Besloten werd derhalve een bloemlezing van verschillende inlichtingen
- in niet-gecorrigeerde vorm - te publiceren, te weten:
"Liever achteruit naar Frankrijk dan vooruit naar Duitsland". Achter deze spreuk
staat bijna iedere internationale chauffeur. De verantwoording voor deze situatie
draagt in de allereerste plaats de politie en de B .R.G., door wie je je iedere minuut van
de dag als een "gejaagde" voelt, of men zich nou wel of niet aan de voorschriften houdt.
Maar ook de vele inhaalverboden zijn hier schuld aan. D i t betekent onnodig veel
oponthoud, dus tijdverlies.
Maar het oponthoud en ongenoegen begint al aan de Nederlands/Duitse grens.
Vooral ongenoegen. D e manier waarop je door de Duitse douanebeambte te woord
wordt gestaan, wordt bijna frustrerend.
I k herinner me een duidelijk voorbeeld. De eerste ritten naar Duitsland ging ik leeg
op. Maar toen ik de eerste keer geladen de grens over wilde, wist ik niet precies van
welk loket naar welk loket, er stond op dat moment ook geen chauffeur, waaraan ik dat
kon vragen. I k zag een Duitse ambtenaar lopen, waaraan ik het vroeg. Deze keek me
geërgerd aan en zei me alleen, dat ik de bordjes moest volgen. Toen wist ik net zo veel
als ik al wist. I k ben toen maar naar een loket gestapt, en heb die ambtenaren, die daar
zaten te praten gevraagd, hoe het hier in zijn werk ging. Ze hebben m i j n papieren nog
niet eens bekeken en commandeerden me naar een ander loket; daar aangekomen
moest ik 10 minuten wachten tot de heren uitgekletst waren. De ambtenaar die me toen
de t i j d gunde, bekeek m i j n papieren en zei alleen, dat ik ook hier niet moest zijn. Toen
heb ik het maar aan een chauffeur, die net binnenkwam lopen, gevraagd. Deze vertelde
m i j toen ook, dat deze situatie schering en inslag was, of het nu druk was of niet, je
moest het zelf maar uitzoeken, je bent toch maar een domme chauffeur.
De hoeveelheid van loketten, waar je verschillende documenten moet invullen en/of
laten stempelen is b i j de Duitse grens veel groter dan b i j andere grenzen. Deze situatie
speelt zich op alle Nederlands/Duitse grenzen af.
Ook gebeurt het vaak, dat de Duitse ambtenaar op de parkeerplaats aan de Nederlandse kant brandstof loopt te controleren of als parkeerwachter loopt te spelen en
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Duitse vrachtwagens het eerste laat vertrekken. Als je daar dan wat van zegt, sta je nóg
een uur, tot er hooglopende ruzies ontstaan tussen Duitsers en Nederlandse vrachtwagenchauffeurs".
"Woensdag 3 februari met de boot van 19.00 uur uit Zeebrugge om 22.30 aankomst
Dover. Na eerst door immigrationoficier en door de doane gekomen te zijn werd m i j op
het grote parkeerplaats een plek toe gewezen.
Waarna ik de papieren naar D.F.G. kon brengen, dit bureau doet voor veel expediteurs het loopwerk naar de doane. D i t was om 24.00 uur.
Er werd gezegd: het zou 2 a 3 uur duren.
Om ongeveer 3.30 uur ben ik voor de eerste keer wezen vragen hoe ver het met de
papieren was: nog steeds b i j de douane, was het antwoord.
Ik vroeg of er problemen waren: nee die waren er niet, met een uur maar is terug
komen. N o u dit is zo door gegaan tot savond 4 februari 19.45 uur, toen waren de
papieren einddelijk klaar.
Hierna werden de problemen met het lossen zo groot dat ik pas zondagsmorgens
weer thuis kwam.
Een paar weken later weer naar Engeland. Dezelfde boot en ook om ± 24.00 uur de
papieren ingeleverd. B i j D.F.G. werd al gezegd, het duurt wel even want er is voetbal
op de t.v.
Nu dat klopte ook wel, s'morgens om 8.00 uur waren ze eindelijk klaar. Zaterdagsmorgens terug was m i j n beloning.
Dat het ook anders kan bewees de Engelse doane op 5 april.
Weer zoals altijd de boot van 19.00 uur uit Zeebrugge naar Dover, om ± 24.00 uur
de papieren ingeleverd en om 3.30 uur is gaan kijken en jawel om 1.20 uur afgetekend
door de douane.
Dus ze kunnen het toch wel. Ook nog even het volgende: b i j binnenkomst in Dover
komt men b i j de Immigranten dienst, deze heeft daar drie fonkelnieuwe kantoren
gebouwd waar men met de wagen langs kan rijden. Maar al is het nog zo druk, ik heb er
nog nooit meer als een open gezien. D i t resulteerd in wachttijden die oplopen tot 1 a 2
uur. Ook de douane doen de controles gewoon in de r i j , waarbij als je voorganger
gecontroleerd word nog is een half uur tot drie kwartier staat. Dus met een beetje pech
duurt het vanaf dat je van boord komt tot dat je de papieren bij D.F.G. inlevert wel een
twee a twee en half uur.
Dat dit sneller kan bewijst m i j n vorige verslag waarbij het telkens maar een klein half
uur duurde".
"Aangezien deze jongen alleen maar Italië r i j d , kan ik daar alleen maar wat over
schrijven. O m te beginnen: de Italiaanse grenzen: om te gillen wat je daar allemaal
meemaakt. Ten eerste: drievoudige controlle. Te weten: Douane, Finanza; Tweemaal.
Waarom, ik weet het niet. D i t moet eenvoudiger kunnen als E . E . G . land.
Ten tweede: Inklaringsformaliteiten, dit duurt op de meeste douaneplaatsen te lang,
ongeveer minimaal 3 uur tot een hele dag. En waarom komen de papieren allemaal
tegelijk, ze kunnen m i j niet wijsmaken dat het allemaal evenlang duurt.
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Ten derde: Veterinair arts en de plantenarts, deze moeten dag en nacht bereikbaar
zijn en niet zoals nu s'morgens om ± 9 uur en 11 en s'middags om ± 4 uur want kom je
om half zes aan dan moet je wachten tot de andere dag, maar het probleem is meestal
dat als je de "dokter" heb gehad dat de meeste auto's door moeten om op andere
douaneterreinen in te klaren, dat kost een zee van t i j d , soms meer als een dag.
W i j zouden willen dat daar eens naar gekeken wordt, want wat daar gebeurd is
gewoon absurd.
Voorbeeld:
Grensovergang Brennen:
Vernieuwde afhandeling papieren,
2 loketten, een voor T.2, een voor T . l , T.2 en andere documenten.
Achter het loket zit ambtenaar + Finanza.
L O K E T 2 IS OPEN, A L L E C H A U F F E U R S V O O R L O K E T 2.
INEENS G A A T L O K E T T W E E D I C H T E N L O K E T 1 OPEN, R A A D M A A R
W A T GEBEURD!!!! M A A R V R A A G NIET A A N D E A M B T E N A A R W A A R O M , W A N T D A N S T A JE 2 D A G E N ! ! ! ! "
"Onlangs had ik een lading koelgoederen. (bevroren hammen).
Geladen had ik in Rotterdam 23,5 ton voor Reggio Emilia Italy.
I k ging op weg met deze lading en moest inklaren in Aosta.
Vrijdagmorgen om 9.30 kwam ik daar aan en bracht m i j n papieren (documenten)
naar de aangewezen inklaringsagent.
Daarna ging ik langs de vetirinaire controle.
De hammen werden gekeurd en de dienstdoende arts vertelde m i j dat er van deze
lading analyse gemaakt werd: dus van 3 a 4 hammen werd een stukje afgesneden en dat
zou dan opgestuurd worden naar Torino naar een laboratorium.
D i t onderzoek duurde van vrijdagmorgen tot woensdagmorgen 10 uur.
Wel een beetje lang voor z'n onderzoek vind ik.
I k weet niet precies hoelang zo'n onderzoek in Nederland duurt maar ik denk dat dat
met 1 dag wel bekeken is.
V i j f dagen heb ik daar dus gestaan met het resultaat: lading afgekeurd, terug dus naar
Nederland.
Z o schiet je dan lekker op hè.
K o m je na anderhalve week terug dan is ook nog iedereen boos.
Afzender boos, Ontvanger boos, Trasporteur boos.
I k vind dat daar wat aan gedaan moet worden.
Deze zaken gebeuren n.l. regelmatig.
I k vraag me af wat onze italiaanse collega's zouden zeggen als ze in Nederland komen
en ze moeten 5 dagen wachten voor alleen zo'n controle.
Deze praktijken kosten handen met geld, daar is toch niemand b i j gebaat.
Met m i j stonden er nog 2 andere collega's, die hadden verse hammen geladen,
één ervan is dinsdags goedgekeurd.
Niemand kan m i j wijsmaken dat dit voor vers vlees bevorderlijk aan kwaliteit is, om
er 5 a 6 dagen mee aan de grens te staan".
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Enig commentaar op deze bloemlezing l i j k t overbodig. Deze bijdragen spreken
boekdelen.

Die Bedeutung der Aufhebung der Grenzhindernisse
für die verladende Wirtschaft
D i p l . V w HEINER ROGGE
Deutscher Industrie- und Handelstag

Vorbemerkung
Der grenziiberschreitende Warenverkehr unterliegt gegenwartig nach wie vor erheblichen Behinderungen. Diese Feststellung ist generell zutreffend, jedoch auch f ü r den
innergemeinschaftlichen Warenverkehr und dies, nachdem die E W G inzwischen auf
ihr 25 jahriges Bestehen zurückblicken kann. Das Z i e l des R ö m i s c h e n Vertrages,
binnenmarktahnliche Verhaltnisse in der Gemeinschaft generell herzustellen, ist trotz
der Fortschritte i n der Zollunion, bislang nicht erreicht. Trotz der Erleichterungen, die
z.B. i m gemeinschaftlichen Versandverfahren erreicht worden sind, trotz gewisser
Ffarmonisierungen bei den Steuervorschriften, wie im Bereich der Mehrwertsteuer,
prasentiert sich die Gemeinschaft bislang nicht als "ein M a r k t " , es gibt selbst Entwicklungen, die desintegrierend wirken in Form von nicht-tarifaren Handelshemmnissen,
die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Getarnt mit liberal klingenden Bezeichnungen wie orderly marketing, selektive Importpolitik, sektorspezifischer freier Welthandel oder gar unter dem Vorwand notwendiger HarmonisierungsmaBnahmen treffen die
Mitgliedstaaten und selbst die Gemeinschaft handelsbeschrankende MaBnahmen, die
nur das Ziel verfolgen, die eigene Wirtschaft sektoral zu schützen. A l s nichttarifare
Handelshemmnisse müssen auch Bestimmungen verkehrsrechtlicher A r t im internationalen G ü t e r v e r k e h r angesehen werden, die auch f ü r den innergemeinschaftlichen
G ü t e r a u s t a u s c h noch einen erheblichen Verwaltungsaufwand, erhebliche Zeitverzögerungen mit sich bringen. I n diesem Zusammenhang ist auch die Kontigentierung des
internationalen Strafiengüterverkehrs einzubeziehen, die nach wie vor in der Praxis auf
der bilateralen Marktaufteilung beruht, unabhangig von der Grenzkontrolle bereits
einen erheblichen Verwaltungsaufwand verursacht und der Zielsetzung, binnenmarktahnliche Verhaltnisse zu schaffen, prinzipiell entgegensteht. Gleiches gilt f ü r den
zunehmenden Trend i n einigen europaischen Staaten, den Transitverkehr restriktiv zu
behandeln. Dies geschieht zum einen dadurch, wie bei Jugoslawien, daB nur beschrankt
Genehmigungen f ü r den Transitverkehr ausgegeben werden, zum anderen durch zusatzliche Abgaben, die speziell eingeführt werden, um am Transitverkehr als Transitstaat zu verdienen. I n diesem Sinne sind der StraBenverkehrsbeitrag in Österreich und
die beabsichtigte Schwerverkehrsabgabe in der Schweiz zu bewerten oder auch der
Versuch Jugoslawien ein Kraftfahrzeugsteuerbefreiungsabkommen abzuschliefien,
dessen Sinn zum einen in der Vermeidung einer Doppelbesteuerung liegt, zum anderen
jedoch auch in einer gewünschten Verwaltungsvereinfachung, hiervon jedoch speziell
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den Transitverkehr auszunehmen. Das Prinzip, daB ein freier Transitverkehr notwendiger Bestandteil einer internationalen Arbeitsteilung ist, wird daher in zunehmendem
MaBe verkannt. Allerdings, und dies sollte durchaus erwahnt werden, sind diese
Erscheinungen auch Konsequenz einer mangelnden Koordinierung in der internationalen Verkehrspolitik, speziell in der Verkehrsinfrastruktur- und Verkehrsabgabenpolitik.
Die Behinderungen in Form der nicht-tarifaren Handelshemmnisse, in Form der
nach wie vor vorhandenen Förmlichkeiten oder aber der verkehrsrechtlichen Bestimmungen bedeuten zunachst f ü r Industrie und Handel, daB es nach wie vor einen
erheblichen Unterschied zwischen den einzelnen Binnenmarkten und den Auslandsmarkten auch innerhalb der Europaischen Gemeinschaften gibt. Der Wirtschaft entstehen zusatzliche Kosten, die auf 5-7% des Warenwertes i m internationalen Handel
geschatzt werden. F ü r den innergemeinschaftlichen Handel belaufen sich diese Kosten
gegenwartig auf etwa 30-40 M r d D M . Durch die Verwirklichung des inneren Marktes
sollten die Gemeinschaftserzeugnisse einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den D r i t t landserzeugnissen erhalten. D i e vorher erwahnten Belastungen machen deshalb rasche
Fortschritte in der Integration notwendig. Auch die Zeitverzögerungen, die gegenwartig durch die Förmlichkeiten generell im grenzüberschreitenden Warenverkehr bestehen, belasten die Wirtschaft in ihren Dispositionsmöglichkeiten. Dies gilt auch f ü r die
Auswahl der Verkehrstrager im grenzüberschreitenden Warenverkehr.
Mehr noch als im jeweiligen nationalen Verkehr setzt die Wirtschaft im internationalen Verkehr auf den StraBengüterverkehr, weil dieser sich als anpassungsfahiger, auch
gegenüber dem bürokratischen Aufwand an der Grenze, erweist als der Schienenverkehr. Aufgrund des gegenwartigen Leistungsangebotes der europaischen Eisenbahnen, aufgrund der nach wie vor bestehende Probleme in der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit ergibt sich de facto f ü r die Wirtschaft eine Beschrankung in der
Auswahlmöglichkeit der Verkehrstrager. Insgesamt f ü h r e n die Behinderungen im
grenzüberschreitenden Warenverkehr dazu, daB die Möglichkeiten des gemeinsamen
Marktes von Industrie- und Handelsunternehmen nur eingeschrankt genutzt werden
k ö n n e n , was wiederum auch die Wettbewerbsfahigkeit zu Unternehmen aus Drittstaaten, insbesondere den Vereinigten Staaten oder Japan, belastet.
Behinderungen im Warenverkehr
Bei den Behinderungen im Warenverkehr ist zunachst auf die Schutz- und Ü b e r w a chungsmaBnahmen hinzuweisen. Z u nennen ist der AusschluB von der Gemeinschaftsbehandlung durch Anwendung des Artikels 115 E W G Vertrag. Hierdurch kann die
Einfuhr bestimmter Waren mit Ursprung aus einem Drittland in einem Mitgliedstaat
ausgeschlossen werden, obwohl sich diese Ware in den übrigen Mitgliedstaaten im
freien Verkehr befindet. Bis zum Jahre 1980 hatte die Anwendung dieses Artikels eine
jahrlich steigende Tendenz. Aufgrund der Entscheidung der Kommission, die zum
1.4.1980 in Kraft getreten ist, ist jedoch eine rücklaufige Entwicklung festzustellen.
Durch die haufige Anwendung dieses Artikels ergeben sich eine Reihe von Nachteilen
für die EG-Partner, wie der Verlust von Absatzmarkten, eingeschrankte Dispositions-
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möglichkeiten bei der Produktplanung oder auch Beschaftigungsprobleme. B e i Saisonartikeln hat dies selbst zum MarktausschluB geführt. Zudem verleiten derartige
SchutzmaBnahmen nur dazu, Strukturverbesserungen hinauszuzögern.
Als handelshemmend i m innergemeinschaftlichen Warenverkehr wirken sich auch
innergemeinschaftliche Ü b e r w a c h u n g s m a B n a h m e n als VorfeldmaBnahmne zur A n wendung von A r t i k e l 115 aus. Jedoch ist auch hier erfreulicherweise die Zahl der
Ü b e r w a c h u n g s m a B n a h m n e n inzwischen rücklaufig, vor alle auch, weil sie inzwischen
nur noch aufgrund einer Einzelermachtigung der Kommission erlassen werden dürfen.
Als besonderes Hemmnis muB auch das vertragswidrige Verlangen nach Ursprungszeugnissen bezeichnet werden. Nachdem in der Vergangenheit insbesondere Frankreich und Italien hierauf bestanden, wird diese Forderung nun von Griechenland
vermehrt erhoben. Hierdurch entstehen der Wirtschaft ein erheblicher A u f w a n d an
Zeit und Kosten sowie Erschwernisse in der Disposition.
Einen besonderen Stellenwert bei den Behinderungen i m Warenverkehr besitzen die
Schwierigkeiten bei der Grenzabfertigung. Der Deutsche Industrie- und Handelstag
hatte i m Jahre 1981 hierzu eine Umfrage durchgeführt, die weitgehend diejenigen
Aussagen stützt, die i m Sachverstandigenbericht über Schwierigkeiten i m grenzüberschreitenden StraBen-Eisenbahn- und Binnenschiffsgüterverkehr enthalten sind.
Durch infrastrukturelle, organisatorische und innerbetriebliche Schwierigkeiten, letzteres b e t r i f f t die Eisenbahnen, ergeben sich auch heute noch erhebliche Verzogerungen i m g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n Warenverkehr. Die Probleme liegen jedoch nicht nur in
den Grenzabfertigungseinrichtungen an sich, sondern ebenso in unzureichenden A b fertigungskapazitaten bei BinnenzoUamtern. Probleme entstehen auch dadurch, daB
die Offnungszeiten sowohl der GrenzzoUamter als auch der Binnenzollamter bislang
nicht ausreichend harmonisiert sind bzw. dem Verkehrsbedarf angepaBt sind. Dies gilt
auch i m Hinblick auf die Personalbemessung in den einzelnen Zolldienststellen, wobei
ein besonderes Problem noch in der Abfertigung nach Feiertagen bzw. nach Sonntagsfahrverboten liegt. Ein Hindernis bei der Abfertigung sind auch die unterschiedlichen
Befugnisse bei den BinnenzoUamtern und auch bei den Grenzzollamtern, insbesondere
wenn veterinarmedizinische oder pflanzenschutzrechtliche ÜberwachungsmaBnahmen notwendig werden. Eine erhebliche Erleichterung k ö n n t e man sich bereits dadurch versprechen, daB hier noch mehr Transparenz ü b e r Offnungszeiten, über Abfertigungsbefugnisse geschaffen wird.
Der G r e n z ü b e r g a n g wird noch unnötigerweise dadurch verzögert, daB z.T. Mehrfachkontrollen gleicher Tatbestande durchgeführt werden, weil auslandische Kontrollergebnisse nicht ohne weiteres anerkannt werden. So k ö n n e n im Zuge eines grenzüberschreitenden Transportes mehrfach die Gewichte und Achslasten von Nutzfahrzeugen ü b e r p r ü f t werden, i m E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r werden mehrfach wagentechnische
Untersuchungen beim G r e n z ü b e r g a n g durchgeführt, ein besonderes Problem ist auch,
daB Gesundheits-, Pflanzenschutz- und Qualitatskontrollen einschlieBlich tierseuchenrechtlicher Kontrollen, die von einem Mitgliedstaat d u r c h g e f ü h r t worden sind, nicht
ohne weiteres in einem anderen Anerkennung finden.
So werden z.B. bei Fleischtransporten zwischen der Bundesrepublik und Italien, die
durch Österreich i m Transit durchgeführt werden, nicht nur die Dokumente und die
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Namlichkeit der Ware festgestellt, sondern zumindest stichprobenhaft auch eine Beschau der Ware durchgeführt. Derartigen Kontrollen kann wohl kaum eine sachliche
Berechtigung zuerkannt werden. Durch diese Mehrfachverfahren wird die Entscheidung des Europaischen Gerichtshofes, [1] daB grundsatzlich die Zulassung in einem M i t gliedstaat von Waren zum freien Verkehr sich generell auf den Gesamtraum der Europaischen Gemeinschaften beziehen muB und daB ein Abweichen von diesen Grundsatz
nur unter Zugrundelegung strenger MaBstabe erfolgen darf, zum Teil entgegengewirkt.
Verzögerungen an den Grenzen ergeben sich auch durch KontrollmaBnahmen, die
bereits zum gegenwartigen Zeitpunkt unmittelbar aufgegeben werden k ö n n t e n . Dies
betrifft, um nur ein Beispiel zu nennen, i m Verkehr die nur noch teilweise vorhandenen
Kontrollen von Kraftstoffen in den Kraftstoffbehaltern von Nutzfahrzeugen oder auch
die Kontrolle von Kraftstoffen f ü r Kompressormotoren und Kühlanlagen. Diese Forderungen stoBen jedoch dann ins Leere, wenn speziell f ü r den Transitverkehr neue
Abgaben eingeführt werden, die wieder zu Verwaltungsmehraufwand f ü h r e n . Ebenso
lieBe sich i m E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r durch eine verbesserte betriebstechnische Z u sammenarbeit der europaischen Eisenbahnverwaltungen eine Reihe von betriebstechnischen Untersuchungen in noch starkerem MaBe als dies bislang bereits geschieht,
einsparen. Vielfach lieBen sich jedoch bereits erhebliche Beschleunigungen in den
Abfertigungszeiten dadurch erzielen, daB auf lokaler Ebene Schwachstellenanalysen
durchgeführt werden und dadurch organisatorische Verbesserungen haufig ohne viel
Geld, Unzulanglichkeiten abgestellt werden. Ein positives Beispiel hierfür bietet die
inzwischen erzielte erhebliche Verbesserung nur durch kleinere UmbaumaBnahmen
bei der Abfertigungsstelle in Kiefersfelden, obwohl auch hier z.B. die Offnungszeiten
noch nicht vollstandig harmonisiert sind.
Die gegenwartig vorhandenen Abfertigungspraktiken haben auch dazu geführt, daB
die Wirtschaft mit einer wahren Dokumenteninflation belastigt wird. So mussen selbst
f ü r den innergemeinschaftlichen Verkehr aufgrund von verkehrsrechtlichen, auBenwirtschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Vorschriften zum Teil bis zu 40 D o k u mente verwendet werden, obwohl es Zielvorstellung ist, den Warenverkehr in einer
Zollunion möglichst unbürokratisch verlaufen zu lassen. In nicht seltenen Fallen
kommt es selbst vor, daB im innergemeinschaftlichen Verkehr mehr Dokumente
benötigt werden als bei einem Versand in ein Drittland. Die allein durch die Bearbeitung bei der Wirtschaft entstehenden Kosten liegen auf der Hand. Es ergeben sich
jedoch immer wieder praktische Schwierigkeiten dann, wenn diese Dokumente beim
Grenzübertritt zum Teil nicht vollstandig ausgefüllt worden sind, was natürlich vermieden werden sollte, jedoch auch seine B e g r ü n d u n g in dem Umfang der Dokumente hat.
Die Bestrebungen, die hier zu einer Straffung f ü h r e n sollen, sind daher voll zu unterstützen. Allerdings wird man auch hier nur zu wirklichen Fortschritten gelangen
können, wenn künftig auf ein Teil der Kontrollen und Verfahren an den Grenzen
verzichtet wird.
Diese Verzögerungen i m Zusammenhang mit grenzüberschreitenden Warentransporten belasten die Wirtschaft nicht nur indirekt, indem sie zusatzliche Kosten zu
ü b e r n e h m e n hat, die Speditionen und G ü t e r k r a f t v e r k e h r s u n t e r n e h m e n i m Zusam-
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menhang mit einer W a r e n b e f ö r d e r u n g entstehen, sondern auch direkt in dem Umfang,
in dem sie Werkverkehr betreibt.
Auch von der restriktiven Kontigentspolitik im internationalen G ü t e r k r a f t v e r k e h r
wird sie teilweise nicht nur indirekt beriihrt, indem sie in der Auswahl von Frachtfuhrern beschrankt wird, sondern auch direkt, wie im Verkehr mit Spanien, indem auch
der Werkverkehr genehmigungspflichtig ist. Hier wird in zunehmende MaBe, in dem
die Kapazitaten des internationalen G ü t e r k r a f t v e r k e h r s restriktiv gehandhabt werden,
zum Schutz des E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r s und des kombinierten Verkehrs ein Bewirtschaftungssystem aufgebaut, das zu einem erheblichen Verwaltungsmehraufwand bei
einer g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n B e f ö r d e r u n g f ü h r t . Man wird daher gerade auf europaischer Ebene darauf acht geben müssen, daB nicht die Ziele der Integration der Warenmarkte mit der praktisch verfolgten Verkehrspolitik auseinanderlaufen.
Neue Initiativen
Es d ü r f t e gerade zum gegenwartigen Zeitpunkt in der konjunkturellen und strukturellen Wirtschaftssituation, in der sich die Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften befinden, notwendig sein Initiativen f ü r eine Starkung und Ausbau des B i n nenmarktes zu ergreifen. Dies w ü r d e nicht nur zu einer Integration beitragen, sondern
hiervon k ö n n e n auch nachhaltige Impulse f ü r eine Belebung der wirtschaftlichen
K o n j u n k t u r und f ü r eine Verbesserung der Beschaftigungslage erwartet werden. Dabei
ist es zutreffend, daB eine vollstandige Freizügigkeit des Warenverkehrs als ein langerfristiges Ziel betrachtet werden muB, das nicht von heute auf morgen aufgrund der
Standpunkte in den einzelnen Mitgliedstaaten erreichbar ist. Fortschritt sind auch
gegenwartig erreichtbar, ohne daB eine Steuerharmonisierung oder eine Angleichung
der übrigen den Warenverkehr betreffenden materiellen Bestimmungen als Voraussetzung angenommen werden muB. Fortschritte sind jedoch auch i m Hinblick auf eine
Integration der Verkehrsmarkte dringend erforderlich, wobei jedoch auch hier in
Frage gestellt werden muB, ob als Voraussetzung die Harmonisierung samtlicher
Wettbewerbsbedingungen angesehen werden müBte. Zwar wird immer wieder von
einigen Mitgliedstaaten auf die Notwendigkeit verwiesen, zunachst in der Harmonisierung weiterzukommen, bevor auch im Verkehr die Prinzipien des freien Dienstleistungsverkehrs verwirklicht werden k ö n n e n , jedoch stellt sich heute auch die Harmonisierungsfrage in einem etwas anderen Lichte dar. Notwendig ist sie nach wie vor, jedoch
nicht als Voraussetzung f ü r die Freizügigkeit der Dienstleistungsmarkte, sondern um
die Angebotsbedingungen von Verkehrsunternehmen im Sinne einer produktivitatsorientierten Verkehrspolitik zu verbessern.
Die Kommission hat inzwischen auch eine Reihe von Initiativen ergriffen die im
Prinzip die U n t e r s t ü t z u n g der Wirtschaft finden. Dies gilt f ü r die vorgeschlagene
Richtlinie zur Erleichterung der Formalitaten und Kontrollen im G ü t e r v e r k e h r zwischen den Mitgliedstaaten. Diese zielt auf Verfarenserleichterungen und auf eine
Harmonisierung der Kontrollen ab, ohne daB bereits einzelne Kontrollen in Frage
gestellt werden. Es soil daher zunachst eine Vereinfachung über Harmonisierung der
Verfahren erreicht werden und erst in spateren Stufen ein Abbau von Kontrollen
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erfolgen. Wichtig ware jedoch neben organisatorischen Verbesserungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr der ebenfalls angesprochene Tatbestand, daB Kontrollergebnisse unter den Mitgliedstaaten anerkannt werden sollen. Gerade dieser Punkt ist
sicherlich materiell von erheblicher Bedeutung, und es ware wünschenswert, wenn er
umgehend in eine verbindlichen Rechtsform umgesetzt würde. Z u positiven, weil
unbürokratischen Ergebnissen kann auch die vermehrte Einrichtung von lokalen Gremien zwischen den beteiligten Parteien f ü h r e n unter EinschluB der Wirtschaft, um
konkret anhand der Örtlichkeiten einer Grenzübergangsstelle VerbesserungsmaBnahmen zu finden. Wie bereits am Beispiel von Kiefersfelden verdeutlicht, k ö n n e n
hierdurch je nach Gegebenheit kurzfristig bei gutem Willen der betroffenen Verwaltungen Organisationsanderungen eingeführt werden, die im Interesse der Wirtschaft
dringend erforderlich sind.
Prinzipiell positiv zu bewerten sind ebenso Ü b e r l e g u n g e n der Kommission, die auf
eine Verlagerung der Behandlung der Waren an den Grenzen auf das Binnenland
hinauslaufen, wobei hier jedoch die Abfertigungsbefugnisse gegeben sein mussen.
Gegenwartig muB noch auf die Wahlfreiheit zwischen Abfertigung an der Grenze und
im Binnenland Wert gelegt werden.
Eine Vereinfachung, die gegenwartig in der Bundesrepublik jedoch noch
wird, kann erwartet werden
- durch Verlagerung der Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer und Erfassung
tischen Daten von den Binnengrenzen auf das Inland
- bei den Förmlichkeiten durch Verwendung nur eines Dokumentes, das
wendigen verwaltungsmaBigen Anforderungen gerecht wird, wobei jedoch
gegen eine standardisierte Handelsrechnung bestehen.

überprüft
der statisalien notBedenken

Z u begrüBen sind auch die Teillösungsvorschlage der Kommission, die auf eine A b schaffung der Sicherheitsleistungen beim gemeinschaftlichen Versandverfahren und
auf den Wegfall der bisher notwendigen Grenzübergangsscheine, deren Zweck es ist
bei nicht ordnungsgemaBer Erledigung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens den
Warenweg und das Land zu ermitteln, in dem die Ware verblieben ist, hinauslaufen.
Erhebliche Erleichterungen lieBen sich auch erzielen, wenn künftig technische Normen
nicht bewuBt als Handelshemmnisse behandelt würden. Dies gilt z.B. im Hinblick auf
Nichtanerkennung von Zertifikaten anderer EG-Staaten, wonach es auch heute noch
im innergemeinschaftlichen Warenverkehr notwendig ist, mehrere Analysen durchzuf ü h r e n , wobei es z.T. nicht möglich ist, Prüfungsergebnisse durch neutrale Gutachten
zu widerlegen.
Einen Beitrag f ü r die Beseitigung der Grenzhindernisse und die Beschleunigung des
Transportvorgangers muB jedoch auch die gemeinsame Verkehrspolitik leisten. Ein
nicht unerheblich Verwaltungsmehraufwand entsteht dadurch, daB die gemeinsame
Verkehrspolitik bislang nur in Ansatzen verwirklicht ist. So sollten die Initiativen der
Kommission zur Aufhebung der Treibstoffkontrollen an den Grenzen, zur Harmonisierung der Gewichte und Achslasten von Nutzfahrzeugen jedoch auch zu einem
starkeren Einsatz von multilateralen Fahrtgenehmigungen im StraBengüterverkehr
anstelle der gegenwartig noch überwiegend verwendeten bilaterale Genehmigungen
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umgehend in Entscheidungen des Ministerrates umgesetzt werden. Hierdurch ware es
möglich, bereits kurzfristig eine Starkung des Binnenmarktes zu erreichen.
Z u begrüBen ware es auch, wenn in der internationalen Verkehrspolitik Fortschritte
auf dem Gebiet der Abgabenpohtik und der Verkehrsinfrastrukturpohtik erzielt werden k ö n n t e n , u m hier zumindest zu gemeinsamen Prinzipien und unbürokratischen
Verfahren zu gelangen. Jedoch müssen die Aussichten hierzu heute eher skeptisch beurteilt werden, denn unter dem Diktat der leeren Kassen neigen die einzelnen Staaten
in zunehmendem Mafie dazu, Steuer- und Abgabenpohtik nach ausschlieBlich nationalen Gesichtspunkten zu beurteilen. A u c h dies ist eine Tendenz, die eher desintegrierend auf die einzelnen M a r k t e wirkt. Es sollte daher künftig viel starker als bislang, und
dies gilt auch f ü r verkehrsrechtliche Regelungen, berücksichtigt werden, welche Auswirkungen hiervon auf die Durchlassigkeit der Grenzen ausgehen. DaB dies wieder
mehr in das Blickfeld der Verkehrs-, aber auch der Steuerpoütik gerat in den einzelnen
Mitgliedstaaten, d ü r f t e als eine der zentralen Aufgaben europaischer Verkehrspolitik
anzusehen sein.

Note
[1] Casis de Dyon, Arrest 120/78.

Aktivitaten zur Beschleunigung der Grenzbehandlung
im internationalen Eisenbahnverkehr

HORST GERECKE

Zentrale Transportleitung Deutsche Bundesbahn

Der standig wachsende Handel zwischen den Staaten der Europaischen Gemeinschaft
(EG), ihre fortschreitenden wirtschaftlichen Verpflechtungen und der parallel dazu
anwachsende internationale G ü t e r a u s t a u s c h f ü h r e n trotz Abbaus der eigentlichen
ZoUschranken an den Binnengrenzen immer noch zu Schwierigkeiten, die eine flüssige
Verkehrsabwicklung sowohl zwischen den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft als auch
mit den angrenzenden Drittlandern hemmen. Leidtragende dieser Schwierigkeiten
sind dabei nicht nur die W a r e n f ü h r e r und die mit der Ü b e r w a c h u n g des Warenverkehrs
betrauten B e h ö r d e n ; Hemmnisse an den Grenzen bedeuten eine Verteuerung der
G ü t e r t r a n s p o r t e und wirken sich damit direkt auch auf den Bürger aus.
Dem möglichen A b b a u dieser Hemmnisse durch Liberalisierung und Harmonisierung der Z o l l - und sonstigen administrativen Kontrollen und eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Bahnen kommt deshalb auch im internationalen Eisenbahnverkehr ein auBerordentlich hoher Stellenwert zu.
Die beim G r e n z ü b e r g a n g auftretenden Schwierigkeiten und die Ursachen hierzu
beschaftigen deshalb die Eisenbahnen seit langem. Sie b e m ü h e n sich national und
international um einen weitgehenden Abbau nicht nur der in ihrem eigenen Bereich
liegenden Hemmnisse (Lokwechsel, wagentechnische Untersuchung), sondern auch
der von auBen auf die Eisenbahnen einwirkenden Hindernisse wie zum Beispiel Z o l l und sonstige verwaltungsbehördliche Kontrollen an den Grenzen.
Die Eisenbahn als Massenverkehrstrager, deren jederzeit flüssige Betriebsabwicklung f ü r die Volkswirtschaften von erheblicher Bedeutung ist, benötigt ein moglichst
einfaches und auch weitgehend einheitliches Abfertigungsverfahren f ü r die Z o l l - und
sonstige administrative Behandlung. Die Probleme des Zolls und der Grenzkontrollen
mit ihren Auswirkungen auf den Eisenbahnbetrieb sowie die Möglichkeit freizügiger
Regelungen werden selbstverstandlich in den einzelnen Staaten sehr differenziert
beurteilt.
Wegen der Gesamtkomplexitat wird darum im folgenden nur die allgemeine Situation der Eisenbahnen der Mitgliedstaaten der E G auf diesem Gebiet dargestellt. Es ist
aber ausdrücklich zu bemerken, daB man auch in anderen Staaten bestrebt ist, bestellende Hemmnisse im grenzüberschreitenden G ü t e r v e r k e h r abzubauen und so die
B e f ö r d e r u n g s q u a l i t a t der Eisenbahnen weiter zu verbessern, um den Kunden eine
konkurrenzfahige Leistung anbieten zu k ö n n e n .
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Zoll - Douane - Dogana . . .
Der Warenverkehr über die Grenzen wird zollamtlich überwacht. Bei allen B e m ü h u n gen und Ü b e r l e g u n g e n um eine Freizügigkeit und Harmonisierung der Zollverfahren
ist grundsatzlich zu berücksichtigen, daB kein Staat zum Schutz seiner nationalen
Wirtschaft auf eine bestimmte Ordnung seines Warenverkehrs mit anderen Staaten
verzichten, das heiBt den Warenaustausch mit anderen Staaten nicht völlig frei ohne
Kontrolle lassen kann.
Z u r Realisierung seiner AuBenhandelspolitik bedient er sich dabei vor allem der
Zölle als eines klassischen, international anerkannten Instruments.
Daneben setzt der Staat aber auch andere Mittel ein, wie die an Einfuhr und Ausfuhr
a n k n ü p f e n d e n steuerlichen Regelungen, die Erhebung von Verbrauchssteuern und
Einfuhrumsatzsteuern bei der Einfuhr und die Erstattung von Steuern bei der Ausfuhr.
Nach dem A b b a u der ZoUschranken zwischen den Mitgliedstaaten der E G i m Jahre
1968 werden auch an den Binnengrenzen der Gemeinschaft nur noch Steuern erhoben,
so daB f ü r diesen Bereich die Zölle erheblich an Bedeutung verloren haben.
Z u den LenkungsmaBnahmen, die den Warenverkehr mit anderen Staaten beeinflussen, g e h ö r e n ferner aber auch Ein- und Ausfuhrverbote oder -beschrankungen und
solche die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie den Schutz der Pflanzenwelt
betreffenden Beschrankungen.
Diese, sicherlich in ihrer Aufzahlung nicht vollstandigen Steuerungsmittel, die ihre
Rechtsgrundlagen in den einschlagigen Gesetzen und Verordnungen haben, b e d ü r f e n
zwangslaufig eines Systems, durch das der Warenaustausch mit dem Ausland überwacht und die bestimmungsmaBige Erfassung und Verwendung der Waren und damit
die Erhebung des Zolls und anderer Eingangsabgaben sichergestellt werden. Eine
Grenze bedeutet deshalb normalerweise Aufenthalt.
Auch im E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r muBten die G ü t e r z ü g e zur Abwicklung der Z o l l formalitaten zwangslaufig beim Grenzbahnhof halten, jede einzelne Sendung wurde in
einem besonderen, f ü r alle Beteiligten aufwendigen Zollverfahren mit nationalen
Zollpapieren ins Inland " ü b e r w i e s e n " . D o r t angekommen, wurden die Zollpapiere der
Grenzzollstelle g e g e n ü b e r bestatigt und erledigt. Erst mit dieser Erledigungsmeldung
war f ü r den Z o l l die ordnungsgemaBe Verwendung der Ware sichergestellt. Es zeichneten sich jedoch schon lange vor E i n f ü h r u n g des gemeinschaftlichen Versandverfahrens
Verfahrenserleichterungen ab, die sich spater dann als richtungsweisend f ü r den grenzü b e r s c h r e i t e n d e n Eisenbahnverkehr aller Mitgliedstaaten der E G erweisen sollten.
M i t dem 0 1 . Januar 1962 konnten in der Bundesrepublik Deutschland auf der
Rechtsgrundlage des zu diesem Zeitpunkt in Kraft getretenen neuen Zollgesetzes die
im Eisenbahnverkehr e i n g e f ü h r t e n Sendungen bei jeder Eisenbahnzollstelle gestellt
werden; sie konnten somit von diesem Zeitpunkt an - bei Vorliegen der entsprechenden frachtrechtlichen Voraussetzungen- an der Grenze ohne besondere Zollförmlichkeiten durchrollen, um dann erst i m Inland bei einer BinnenzoIIstelle zoUseitig erfaBt
zu werden. Voraussetzung f ü r diese Verfahrenserleichterung war die dem Z o l l gebotene Möglichkeit, bei der Verkehrskontrolle der Deutschen Bundesbahn f ü r den
internationalen G ü t e r v e r k e h r in Trier, die über die notwendigen Frachtdokumente für
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den grenzüberschreitenden G ü t e r v e r k e h r verfügt, die ordnungsgemaBe Gestellung des
Gutes anhand des zoUamtlichen Erfassungsvermerks auf den B e f ö r d e r u n g s p a p i e r e n
nachprüfen zu k ö n n e n . I n einer Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bundesminister der Finanzen und der Deutschen Bundesbahn sowie in einem Zusatzprotokoll
wurde der nahere Verfahrensablauf festgelegt und als "Trierer Verfahren" bezeichnet.
Die niederlandische Zollverwaltung und die Niederlandischen Eisenbahnen (NS)
ü b e r n a h m e n diese Regelung f ü r die Niederlande i m sogenannten "Utrechter Verfahren".
Das gemeinschaftliche Versandverfahren ( g W )
A m 0 1 . Januar 1970 wurde dann - gestützt auf den Vertrag zur G r ü n d u n g der
Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft - das gemeinschaftliche Versandverfahren f ü r
die B e f ö r d e r u n g von Waren zwischen den Mitgliedstaaten der E G eingeführt. Dieses
einheitliche Gemeinschaftsverfahren - basierend auf einem unmittelbaren Zusammenwirken der Zollstellen in den Mitgliedstaaten - ersetzte weitgehend die bis dahin
bestehenden nationalen Versandverfahren (zum Beispiel "Zollgutversand" in der
Bundesrepublik Deutschland, "Transit-Douanier" in Frankreich).
Der seinerzeit wohl wichtigste Beweggrund f ü r die E i n f ü h r u n g dieses Gemeinschaftsverfahrens war der wirtschaftliche Aspekt. Die nationalen Abfertigungsverfahren, mit ihren zwangslaufigen Aufenthalten an den Grenzen, f ü h r t e n bei dem standig
steigenden Warenverkehr immer haufiger zu Verzögerungen und Kapazitatsengpassen
an den G r e n z ü b e r g a n g e n : Hemmnisse, die insbesondere die Eisenbahnen trafen, die
ihre Wagenladungen nur unter erheblichen Schwierigkeiten über einen anderen "flüssigen" G r e n z ü b e r g a n g umdisponieren k ö n n e n . Die Entwicklung eines Verfahrens, das
die bis dahin notwendigen Zollkontrollen und Abfertigungen in ihrer ausschlieBlichen
Beschrankung auf die G r e n z ü b e r g a n g e selbst überflüssig machte, erschien daher dringend geboten.
Für eine solche Verfahrensregelung sprachen insbesondere aber auch politische und
verwaltungsökonomische G r ü n d e . Z u m einen wollte die Gemeinschaft die zunehmende wirtschaftliche Verflechtung und Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten nach
auBen hin deutlich machen, zum anderen sollte damit ein Anreiz geschaffen werden,
die Waren zur Entlastung der Grenzzollstellen erst in der Nahe des Bestimmungs- oder
Verbrauchsorts der Zollbehandlung zuzuführen.
Z u r D u r c h f ü h r u n g des gemeinschaftlichen Versandverfahrens war eine Zollabfertigung nur noch bei der Abgangs- und Bestimmungszollstelle erforderlich. Die Grenze
selbst konnte also " ü b e r s p r u n g e n " und damit zollbedingte Grenzaufenthalte vermieden werden.
Das vereinfachte gemeinschaftliche Versandverfahren im Eisenbahnverkehr ( v g W )
Das gemeinschaftliche Versandverfahren forderte jedoch immer noch die Verwendung
besonderer Zollpapiere (Versandschein T) vom Abgang bis zum Empfang.
Die deutsche und die niederlandische Zollverwaltung regten daher auf grund der
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Bild 1: Das Anwendungsgebiet des gemeinschaftlichen Versandverfahrens (gVV) und des vereinfachten gVV (vgVV): die Mitgliedstaaten der EG sowie Österreich und die Schweiz
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guten Erfahrungen sowohl mit dem "Trierer" als auch mit dem "Utrechter Verfahren"
in den zustandigen Gremien der Gemeinschaft an, f ü r den Eisenbahnverkehr zwischen
den Mitgliedstaaten der E G (Bild 1) in der Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr eine
gegenüber dem gemeinschaftlichen Versandverfahren noch weitergehende Erleichterung der Förmlichkeiten durch Nutzung der bei den Eisenbahnen verwendeten einheitlichen internationalen B e f ö r d e r u n g s p a p i e r e zuzulassen. Nach den Vorschlagen sollten
der internationale Frachtbrief ( C I M ) (Bild 2) und der internationale ExpreBgutschein
(TIEx), neben ihrer Bedeutung als Frachturkunde und Beforderungspapier, auch als
Zolldokument, das heiBt, als Versandanmeldung und Versandschein geiten, so daB auf
besondere Zollpapier unter diesen Umstanden verzichtet werden konnte. Dieser
Anregung folgte die Kommission mit ErlaB der Verordnung ( E W G ) Nr. 1226/71 vom
11. Juni 1971.
Voraussetzung und Basis f ü r dieses Verfahren ist das Vorhandensein von zentralen
Verrechnungsstellen (Verkehrskontrollen) bei den Eisenbahnen der Mitgliedstaaten.
Die dort g e f ü h r t e n Unterlagen stehen der nationalen Zollverwaltung des jeweiligen
Landes zu Kontrollzwecken zur V e r f ü g u n g .
M i t A b k o m m e n E W G / Ö s t e r r e i c h und EWG/Schweiz wurde diese vereinfachte
Regelung ab 0 1 . Januar 1974 auch auf Österreich und die Schweiz ausgedehnt.
Die f ü r das vereinfachte gemeinschaftliche Versandverfahren getroffenen Durchf ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n sind mit der vorgenannten Verordnung ( E W G ) Nr. 1226/71 in
der Verordnung ( E W G ) Nr. 223/77 zusammengefaBt worden. Die E i n f ü h r u n g dieses
vereinfachten Verfahrens bedeutete f ü r die Eisenbahnen einen weiteren erheblichen
Fortschritt in ihrem B e m ü h e n um einen Abbau der Grenzhindernisse. Wesentliche
Vorteile des Verfahrens sind:
- Weitgehender Verzicht auf Zollförmlichkeiten an den Grenzen selbst - Binnen —
und AuBengrenzen der Gemeinschaft - , das heiBt, daB eine in diesem Verfahren
abgefertigte Sendung zum Beispiel von Kopenhagen nach Paris ohne jegliche zollbedingte Wartezeiten an den Grenzen durchgehend b e f ö r d e r t werden kann.
- Auch bei W a r e n b e f ö r d e r u n g e n aus Drittlandern durch die Gemeinschaft in D r i t t lander oder aus Drittlandern in die Gemeinschaft sind weder beim Eingang in noch
beim Ausgang aus der Gemeinschaft an der Grenze besondere Zollformalitaten zu
erfüllen.
- Verzicht auf ein besonderes Zollpapier als Versandschein, da die internationalen
B e f ö r d e r u n g s p a p i e r e zugleich als Zollpapier gelten.
- Wegfall der Benachrichtigung der Abgangszollstelle durch die Bestimmungszollstelle bezüglich der Gestellung. Entsprechende Kontrollen werden nur noch bei den
zentralen Verrechnungsstellen der Eisenbahnen durchgeführt.
U n b e r ü h r t von diesen Vereinfachungen bietet darüber hinaus das "Internationale
Ü b e r e i n k o m m e n ü b e r den Eisenbahnfrachtverkehr ( C I M ) " aber dem Absender oder
Empfanger die fakultative Möglichkeit, die Grenze des Einfuhrlandes als Ort der
Zollbehandlung zur Ü b e r f ü h r u n g der Waren in den freien Verkehr auszuwahlen.
DaB nicht immer von der gebotenen Möglichkeit Gebraucht gemacht wird, die
Waren erst in der Nahe des Verbraucherorts zum freien Verkehr abfertigen zu lassen,
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Bild 2: Der internationale Frachtbrief (CIM); im vereinfachten gemeinschaftlichen Zollversandverfahren zugleich Versandanmeldung und Versandschein. Der Vermerk "Gestellt" durch die
Zollstelle bestatigt die ordnungsgemaBe Gestellung der Sendung, der runde Dienststempel ist das
Zeichen der Beendigung der Zollbehandlung
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dürfte insbesondere folgende Ursachen haben:
- Handelsbrauch einer Warendisposition (Verkauf) ab Grenze (zum Beispiel i m
Obstverkehr), bei der unter anderem die nach dem Versandtag erteilten Auftrage und
zudem samtliche Kosten bis zum Bestimmungsbahnhof mitberücksichtigt werden sollen und die einer schnellen A u f t r a g s a u s f ü h r u n g dienen;
-

Abwicklung des Warenverkehrs auf grund der an der Grenze hinterlegten Globalli-

zenzen f ü r E i n - und Ausfuhren;
- Zusammenarbeit mit nur wenigen und auBerdem besonders fachkundigen Zolldeklaranten und Grenzspediteuren.
Trotz aller intensiven B e m ü h u n g e n der Eisenbahnen, an den Grenzen "durchzufahren", werden diese zu einem Grenzaufenthalt f ü h r e n d e n G r ü n d e natürlich anerkannt;
berechtigte Geschaftsinteressen des Kunden sollen durch die MaBnahmen zum Abbau
von Hemmnissen an der Grenze nich tangiert werden.
Von aktueller Bedeutung ist die Vereinfachung der Förmlichkeiten des gemeinschaftlichen Versandverfahrens für die B e f ö r d e r u n g von Waren in GroBcontainern, die
von Intercontainer mit einem Übergabeschein nach besonderem Muster auf der
Grundlage der V O ( E W G ) Nr. 223/77 - Abschnitt Bestimmungen für die B e f ö r d e r u n g
von Waren in GroBbehaltern - durchgeführt werden.
Seit dem 0 1 . Juli 1981 wird f ü r diese B e f ö r d e r u n g e n der Übergabeschein - gemeinschaftliches Versandverfahren (Bild 3) als Zolldokument im vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahren im Bereich der Mitgliedstaaten der E G sowie in Österreich und in der Schweiz verwendet, der neben dem eigentlichen Schienentransport
auch die vorausgehenden oder nachfolgenden StraBenvor- und -nachlaufe als Versandschein (Zollüberwachungsunterlage) abdeckt.
Der Übergabeschein - gemeinschaftliches Versandverfahren gilt damit von Haus zu
Haus; ein i m Hinblick auf die Entwicklung des kombinierten Ladungsverkehrs notwendiger Schritt, der es ermöglicht, Transportunterbrechnungen wegen der Erledigung von Zollformalitaten abzubauen, die Verfahrensregelungen weiter zu vereinfachen und die Kosten f ü r die administrativen Leistungen zu senken. Voraussetzung aber
auch hier: zentrale Verrechnungsstellen in jedem Mitgliedstaat, bei denen die Ü b e r gabescheine-gemeinschaftliches Versandverfahren der Zollverwaltung f ü r Kontrollzwecke zur V e r f ü g u n g gestellt werden k ö n n e n .
Der internationale Frachtbrief ( C I M ) gilt bei diesen B e f ö r d e r u n g e n von Waren in
GroBcontainern nur als Frachturkunde und Beforderungspapier.
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der praktischen Anwendung
Ein besonderer VersandausschuB, dem Vertreter der nationalen ZoUverwaltungen der
Gemeinschaft, Österreichs und der Schweiz angehören, befaBt sich - unter Vorsitz
eines Vertreters der Kommission der E G - mit der Klarung von Problemen, die sich aus
der praktischen Anwendung des gemeinschaftlichen Versandverfahrens ergeben und
an den AusschuB herangetragen werden.
D a r ü b e r hinaus bemüht sich dieses Gremium um eine bestmögliche Koordinierung
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3: Der "Übergabeschein-gemeinschaftliches Versandverfahren"; seit dem 1. Juli 1981
gemeinschaftliches ZoUversandpapier für die Beförderung von Waren in GroBcontainern, die
unter der Regie von Intercontainer durchgeführt werden
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der von den nationalen ZoUverwaltungen zum gemeinschaftlichen Versandverfahren
erlassenen Anweisungen. Das allgemein erklarte Ziel, bestehende Hemmnisse i m
grenzüberschreitenden G ü t e r v e r k e h r weiter abzubauen, wurde inzwischen auch in die
Prioritatenhste des Rates der Gemeinschaft aufgenommen. Dieser Themenkreis soil
bis Ende 1983 beraten werden, so daB weitere Verbesserungen und Aktivitaten zu
erwarten sein d ü r f e n , die auch den Interessen der Eisenbahnen Rechnung tragen
werden. I n naher Z u k u n f t wird es allerdings in erster Linie darum gehen, die in den
nationalen Zollgesetzen noch verankerten sowie die von der Gemeinschaft geschaffenen Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Vereinfachung der Förmlichkeiten bei den
Abgangs- und BestimmungszoUstellen, weitgehend auszuschöpfen und in die Praxis
umzusetzen.
Internationale wie nationale Gremien und Organisationen b e m ü h e n sich deshalb
intensiv, dieses Ziel zu erreichen. Die weitaus wichtigste unter den zahlreichen internationalen Organisationen, die sich mit den Fragen des Eisenbahnverkehrs beschaftigen
ist.
Der Internationale Eisenbahnverband(?7nion/nternationaldesChemins d e f e r - U I C )
Strukturelle Besonderheiten der Bahnen, ihre Bindung an die Schiene und die spezifischen Handikaps, auf die in diesem Rahmen im einzelnen aber nicht naher eingegangen
werden kann, wirken sich zweifellos erschwerend auf die flüssige Abwicklung des
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs aus und zwingen zu einer intensiven Z u sammenarbeit, um bestehende Probleme abzubauen oder wenigstens auf ein Minimum
zu red uzieren.
Diese intensive Zusammenarbeit gewahrleistet der im Jahre 1922 gegründete Internationale Eisenbahnverband ( U I C ) mit Sitz in Paris, der seinen Zweck darin sieht, die
Bedingungen f ü r die Anlagen und den Betrieb der Eisenbahnen im internationalen
Verkehr standig zu vereinheitlichen und zu verbessern. A u f der Grundlage dieser
allgemeinen Zielvorstellungen hat sich die U I C Sachziele gesetzt, um das Leistungsangebot im internationalen E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r attraktiver zu gestalten.
Der AusschuB "Betrieb" hat als einer der Ausschüsse der U I C , die in ihrer Gesamtheit alle funktionalen Bereiche der Eisenbahn abdecken, als ein wichtiger Sachziel
auch die Beschleunigung der Grenzbehandlung in sein Aktionsprogramm aufgenommen. Beispielhaft f ü r die Aktivitaten dieses Ausschusses zur Erreichung dieses Sachziels, soli die gerade erfolgreich abgeschlossene Arbeit an den beiden folgenden Fragen
genannt werden.
Wagentechnische

Untersuchung

M i t Verabschiedung des UIC-Merkblatts 471-2 wurde die Basis geschaffen, die wagentechnische Untersuchung an der Grenze und i m Binnenland nach besonderer Vereinbarung neu zu organisieren. Der G ü t e r w a g e n braucht an der Grenze nicht mehr von
beiden Nachbarbahnen technisch untersucht zu werden; die ü b e r n e h m e n d e Bahn
erkennt die Untersuchung der ü b e r g e b e n d e n Bahn oder Vornahme einer weiteren
Untersuchung an; zeitintensive Aufenthalte beim Grenzeingang k ö n n e n entfallen.
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Internationales

Richtpunktverfahren

Es hat die Möglichkeit geschaffen, den Leitungsweg der Sendung bereits auf dem
Versandbahnhof bis zum Bestimmungsbahnhof ermitteln und den Giiterwagen entsprechend durchgehend bezetteln zu k ö n n e n . Die an den Grenzen bis dahin erforderliche Neubezettelung m i t Angabe des jeweils nationalen Leitungsweges wird damit
überflüssig.
Sicherlich bedarf es eines besonderen Einsatzes aller Beteiligten, solche von den
einschlagigen U I C - G r e m i e n geschaffenen Möglichkeiten zur Beschleunigung der
Grenzbehandlung anschlieBend auch so in die Praxis umzusetzen, daB das Verfahren
i m Sinne der damit verfolgten Zielsetzung funktioniert.
Innerhalb der U I C haben sich die zehn Eisenbahnen der Mitgliedstaaten der E G in
der Gruppe der Zehn zusammengeschlossen.
Die Gruppe der Zehn Eisenbahnen der Europaischen Gemeinschaften
Verkehrliche Probleme von grundsatzlicher und ü b e r g e o r d n e t e r Bedeutung, die die
gemeinsame Interessenlage der zehn Eisenbahnen im Bereich der Europaischen Gemeinschaften b e r ü h r e n , werden im Rahmen der Zielsetzung der E G in der "Gruppe
der Zehn Eisenbahnen der Europaischen Gemeinschaften", abgekiirtzt "Gruppe der
Zehn", behandelt, und durch diese Gruppe gegenüber den Organen der E G vertreten.
Das leitende Organ der Gruppe der Zehn ist die "Gruppe der Generaldirektoren",
gebildet aus den Leitern der zehn Eisenbahnen.
Die Österreichischen Bundesbahnen ( Ö B B ) und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben sich ungeachtet der Tatsache, daB Österreich und die Schweiz keine
Mitgliedstaaten der E G sind, in einigen Tatigkeitsbereichen - unter anderem auch in
Zollfragen - der Gruppe der Zehn angeschlossen.
Innerhalb der Gruppe der Zehn befaBt sich die Untergruppe " Z o l l f r a g e n " ausschlieBlich mit eisenbahnspezifischen Zollproblemen.
Ahnlich wie i m VersandausschuB erörtern die Mitglieder neben Angelegenheiten
der Fortentwicklung und Verbesserung bestehender Zollverfahren auch wesentliche
Einzelfragen, die insbesondere mit dem vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahren oder aber mit anderen relevanten Zollproblemen zusammenhangen.
D a r ü b e r hinaus werden in gemeinsamen Sitzungen mit den Mitgliedern des Versandausschusses, das heiBt mit den Vertretern der ZoUverwaltungen der zehn Mitgliedstaaten der E G , osterreichs und der Schweiz sowei der Kommission der E G , anstehende Fragen, Anregungen und Verbesserungsvorschlage behandelt.
Eine vertrauensvolle und fruchtbare Zusammenarbeit kennzeichnet die Aktivitaten
dieser Untergruppe.
Die Kommission der Europaischen Gemeinschaften ist daran interessiert, die M e i nungen von Berufsgruppen und Verbraucherverbanden hinsichtlich der Realisierung
und Handhabung der im Rahmen der Zollunion eingeführten Verfahren kennenzulernen, unter anderem um Schwachstellen i m Gemeinschaftsbereich durch entsprechende
MaBnahmen schnell ausraumen und die einschlagigen Verordnungen praxisbezogen
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gestalten zu k ö n n e n . Bei der Kommission wurde deshalb ein "Beratender AusschuB f ü r
Zollfragen" eingerichtet, dem 36 Mitglieder a n g e h ö r e n , die 16 Wirtschaftsgruppen
sowie eine als "andere an Zollfragen interessierte Kreise" bezeichnete Gruppe vertreten. Der E i s e n b a h n g ü t e r v e r k e h r der Gemeinschaft ist mit einem Sitz in diesem beratenden AusschuB vertreten.
Abbau von Hemmnissen auf nationaler Ebene
Die aufgezeigten Aktivitaten innerhalb der Gemeinschaft waren wenig effektiv, fanden
sie nicht ihre Fortsetzung in einem intensiven Meinungsaustausch zwischen der Eisenbahn und der jeweiligen nationalen Zollverwaltung, um zum einen die dort beschlossenen MaBnahmen in die Praxis umzusetzen, zum anderen aber auch, um unter Ausschöpfung bestehender Rechtsgrundlagen und Wahrung des für den Z o l l unverzichtbaren Unsicherheitsfaktors zu weiteren nationalen Erleichterungen zu gelangen.
Besonders erwahnenswert ist die in der V O ( E W G ) Nr. 223/77 gegebene Rechtsgrundlage zur Vereinfachung bestimmter Förmlichkeiten. Jeder Mitgliedstaat kann
danach die Förmlichkeiten i m gemeinschaftlichen Versandverfahren bei den auf
seinem Gebiet gelegenen Abgangs- und BestimmungszoUstellen vereinfachen. Es gilt
nun, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, sie national auch tatsachlich in die
Praxis umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Bei einer solchen "Kann-Bestimmung"
ist es aber nur natürlich, daB hinsichtlich möglicher Vereinfachungen national unterschiedliche, mehr oder weniger groBzügige Entwicklungen, zu beobachten sind.
Trotzdem konnten auf der Basis der guten Zusammenarbeit Zoll/Eisenbahn bereits
eine Reihe von MaBnahmen vereinbart werden, die es ermöglichen, kosten- und
zeitintensiven Rangieraufwand zu vermindern und damit die Transportabwicklung
spürbar zu beschleunigen. Z u nennen sind in diesem Zusammenhang das Vordeklarationsverfahren bei einigen Bahnen, das Verfahren bei Gestellung mit Anschreibung
( G m A ) unterwegs im Streckengeschaft sowie die Verfahrenserleichterungen f ü r "zugelassene Empfanger" bei der Bestimmungszollstelle. Nachfolgend einige Einzelheiten hierzu:
Die Vordeklaration der Wagenladungen g e g e n ü b e r der Zollstelle bezweckt, daB von
den an der Grenze zu verzollenden Wagen ausschlieBlich nur noch solche aus einem
Zug ausgesetzt werden müssen, die nach Entscheidung der Zollstelle dann auch tatsachlich einer zoUamtlichen Behandlung ( Ü b e r h o l u n g , Zollbeschau) zugeführt werden.
Trotz einer vom Absender oder Empfanger gewünschten Zollbehandlung an der
Grenze kann der G ü t e r w a g e n im Zug verbleiben und erleidet keine Beförderungsverzögerung.
Zur Vereinfachung bei den G r e n z b a h n h ö f e n werden bei der G m A unterwegs i m
Streckengeschaft als Amtsplatz auf den G r e n z b a h n h ö f e n die jeweiligen Einfahrgleise
bestimmt; mit Ausnahme der Wagen, die nach Entscheidung der Zollstelle zur Beschau
oder Ü b e r h o l u n g auszusetzen sind, wird die W e i t e r b e f ö r d e r u n g dieser Wagen ebenfalls nicht behindert.
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Eine wesentliche Vereinfachung der Förmlichkeiten bei der Bestimmungszollstelle
bietet die von der Zollstelle einem "zugelassenen Empfanger" genehmigte "Gestellungsbefreiung" oder "Gestellung auBerhalb des Amtsplatzes" (Werkverzollung).
Die B e f ö r d e r u n g dieser Sendungen und die Ü b e r g a b e an den zugelassenen Empfanger geschieht f ü r den B e f ö r d e r e r ohne jede zollamtliche Behandlung und damit ohne
jeglichen zollbedingten Aufenthalt, weder an der Grenze, noch auf einem Unterwegsoder am Bestimmungsbahnhof.
D i e deutsche Zollverwaltung hat zum Beispiel von dieser sich auf die V O ( E W G )
Nr. 223/77 s t ü t z e n d e n Möglichkeit der Vereinfachung der Förmlichkeiten bisher
bereits bei ü b e r 4000 Empfangern Gebrauch gemacht.
Für die Weiterentwicklung des kombinierten Ladungsverkehrs wesentlich ist die
aktuelle, seit dem 0 1 . Juli 1982 gültige Anderung des Artikels 53 der V O ( E W G )
Nr. 223/77 - Absatz 2.
Der internationale Frachtbrief ( C I M ) braucht nun nicht mehr bei einer Zollstelle
zum Anbringen des Sichtvermerks vorgelegt zu werden, bevor der kombinierte Transport mit Versandschein T die Schiene zur Weiterfahrt auf die StraBe verlaBt; seit dem
01. Juli 1982 sind die Eisenbahnen der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und Österreichs befugt, das Beforderungspapier mit ihrem Sichtvermerk zu versehen. Bisherige
zwangslaufig bedingte Wartezeiten bei A n k u n f t der Sendungen zur Nachtzeit, wenn
die zustandige Zollstelle nicht besetzt war oder wegen der auf einem Unterwegs- oder
Grenzbahnhof notwendig werdenden Rangierleistungen, sollten nun der Vergangenheit a n g e h ö r e n .
Sonstige administrative Hemmnisse an den Grenzen
Bei weitgehender Vereinheitlichung und Vereinfachung der Zollverfahren an den
Grenzen kommt es dennoch immer wieder aus verschiedenen, vermeintlich dem Z o l l
zuzuschreibenden G r ü n d e n zu Behinderungen in den B e f ö r d e r u n g s a b l a u f e n . Was ist
hierfür die Ursache?
Bestimmte Waren, die veterinarpolizeilichen und pflanzenbeschaurechtlichen Verboten und Beschrankungen unterliegen, müssen i m Schienenverkehr der Zollstelle an
der Grenze v o r g e f ü h r t werden. Die von der Zollverwaltung auf dem Gebiet der
eigentlichen Zolltatigkeiten zugebilligten Erleichterungen werden durch oftmals von
Zolldienststellen f ü r andere V e r w a l t u n g s b e h ö r d e n ausgeführte Kontrollen wieder aufgehoben.
Die physische Kontrolle der G ü t e r , die noch an der Grenze vorgenommen wird, stellt
deshalb tatsachlich immer noch ein echtes, gewichtiges Hindernis bei der Abwicklung
des internationalen Güteraustauschs dar. Dabei kann allerdings nicht übersehen werden, daB den B e m ü h u n g e n hinsichtlich des Abbaus beziehungsweise der Verlagerung
dieser zwingend an den Grenzen vorzunehmenden Kontrollen bei den einzelnen M i t gliedstaaten der E G eine unterschiedliche Bereitschaft entgegengebracht wird.
Es ist nicht verwunderlich, daB gerade dieses Thema des Abbaus staatlich bedingter
Kontrollen unverandert auf den Tagesordnungen aller Organisationen steht, die sich
mit den Problemen des grenzüberschreitenden G ü t e r v e r k e h r s befassen. Hervorzuhe-
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ben sind i m Zusammenhang mit bisherigen Aktivitaten in dieser Frage besonders
- die vom BinnenverkehrsausschuB der Wirtschaftskommission f ü r Europa der Vereinten Nationen am 04. Februar 1977 verabschiedete ECE-Resolution Nr. 212 (revidiert), die Erleichterungen der Gesundheits- und Qualitatskontrollen betreffend;
- das vom G e s c h a f t s f ü h r e n d e n AusschuB des Internationalen Eisenbahnverbandes
( U I C ) am 22. Juni 1977 genehmigte Musterschreiben an die Regierungen über die
Auflagen i m Zusammenhang mit sanitaren und phytosanitaren Kontrollen.
Aus dieser Situation heraus haben die Eisenbahnen ihren Regierungen die Problematik dieser sanitaren und phytosanitaren Kontrollen nochmals schriftlich unterbreitet.
Dabei sind sich die Eisenbahnen natürlich bewuBt, daB es bei Behandlung dieser A r t
von Schwierigkeiten nicht möglich ist, eine Aufhebung dieser Kontrollen zu fordern
oder MaBnahmen vorzuschlagen, deren Folge ein Eingriff in die Rechte des Staates
zum Schutze der Menschen oder zur Bewahrung ihrer Pflanzen- und Tierwelt ware.
Unter dieser selbstverstandlichen Pramisse b e m ü h e n sich die Eisenbahnen i m Benehmen mit den zustandigen staatlichen Stellen schrittweise Fortschritte zu erreichen;
Fortschritte, wie sie in einigen Staaten tatsachlich schon erreicht wurden.
Insbesondere unter Berücksichtigung der enormen technischen Weiterentwicklung
derTransportgefaBe (Container, Kühlwagen) müBten Lösungen zu erreichen sein, die,
dieser technischen Fortentwicklung angepaBt, wenn auch keine generelle Aufhebung,
so doch eine Erleichterung der derzeitigen umfangreichen administrativen Verfahren
und Kontrollen an den Grenzen zulassen. Trotz aller nationalen und internationalen
Aktivitaten und Empfehlungen war allerdings ein Entgegenkommen der in diesem
Bereich zustandigen staatlichen Stellen bisher nicht in allen Mitgliedstaaten der E G zu
erkennen.
Die dargelegten auBerordentlich erfolgreichen B e m ü h u n g e n der ZoUverwaltungen
auf nationaler und internationaler Ebene, Verfahren und Regelungen zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Eisenbahngüterverkehrs zu erarbeiten, finden hinsichtlich ihrer positiven Auswirkungen leider zur Zeit vielfach ihre Grenze an den
bestehenden sonstigen staatlichen Schutzkontrollen. Die erreichten Erleichterungen
im Bereich des Zolldienstes k ö n n e n deshalb nicht immer vol wirksam werden.
Für die Z u k u n f t wird es deshalb im Rahmen der Optimierung der B e f ö r d e r u n g s b e dingungen der Eisenbahnen zum Nutzen von Handel und Wirtschaft eine Aufgabe
sein, in ahnlicher Weise wie bei der Liberalisierung der Zollverfahren auch auf dem
Gebiet der sonstigen staatlichen Schutzkontrollen zu wesentlichen Erleichterungen zu
kommen.

Een grensgeval
De grens op de luchthaven Schiphol
Ir. D . R . A . STAPEL
N.V. Luchthaven Schiphol

Inleiding
Hoewel het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale) zes verschillende
omschrijvingen geeft van het begrip "grens" is er niet een die echt van toepassing is op
Schiphol. Het dichtst in de buurt komt die omschrijving die een grens typeert als: "een
l i j n die het gebied van staten, volk(en) naar een zijde bepaalt". In het meervoud geeft
Van Dale als omschrijving: "de lijnen die zo'n gebied in zijn omtrek bepalen".
Het zal duidelijk zijn dat hier een grens bedoeld wordt die geografisch vastligt en in
het verleden bepaald is door natuurkundige- of staatkundige invloeden. Deze grens
bevindt zich dus per definitie aan de uiteinden van een geografisch territoir. De grens
zoals deze zich op Schiphol voordoet ligt echter middenin het geografische territoir van
Nederland. Een grens zoals die zich op Schiphol manifesteert is, in tegenstelling tot de
grens die Van Dale onderscheidt, op functionele wijze tot stand gekomen. Een taalkundig grensgeval derhalve.
Omdat controle van vervoer door de lucht niet wel mogelijk is aan de grens van het
geografisch territoir, op enkele duizenden meters hoogte, is gekozen voor controle op
het eerstmogelijke moment na binnenvliegen van het geografisch territoir; op een
(internationale) luchthaven. Er is hierbij sprake van een feitelijke scheiding tussen het
moment van grensoverschrijding (geografische grens) en het moment van grensafhandeling ('functionele' grens). Op het moment van grensoverschrijding treden de Nederlandse wetten en voorschriften in werking. Op Schiphol kan pas de controle op de
naleving daarvan geschieden. Het meest in het oogspringende verschil tussen een
"geografische" en een "functionele" grens is dat b i j de laatste de controlefunctie b i j
zowel passagiersvervoer als vrachtvervoer gevolgd wordt door een overslagfunctie.
Hier vindt een verandering van transportmiddel plaats: van vliegtuig in auto, bus,
trein, truck of ander vliegtuig.
Met deze overslagfunctie gaan de nodige infrastructurele voorzieningen gepaard
(een stationsgebouw voor passagiers en bagage; vrachtgebouwen en een trucking
centrum voor goederenvervoer), voorzieningen die men aan een geografische landsgrens niet licht zal aantreffen. Overigens spreekt het voor zich dat deze voorzieningen
inherent zijn aan een havenfunctie en derhalve - wellicht in iets andere vorm - ook in
zeehavens voorkomen.
Binnen het overslagproces op Schiphol is het mogelijk dat aangevoerde goederen en
mensen de "functionele" grens niet overschrijden en de luchthaven zonder controle
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weer verlaten. Binnen dit vervoer dat Nederland zonder controle weer verlaat, onderscheiden w i j Transito en Transfer.
Transito = het aankomen met een vliegtuig en na een (kort) oponthoud, zonder het
douanegebied verlaten te hebben, weer vertrekken met hetzelfde vliegtuig.
Transfer = het aankomen met een vliegtuig en na een (kort) oponthoud, zonder het
douanegebied verlaten te hebben, weer vertrekken met een ander vliegtuig.
Wellicht ten overvloede zou ik er op willen wijzen dat deze door ons gehanteerde
begripsbepalingen niet overal gangbaar zijn.
Naast het vervoer dat Schiphol op deze wijze weer verlaat, en het binnenlandse
vervoer, is er het vervoer dat op de luchthaven de "functionele" grens overgaat. I n het
internationale vervoer (van het ene land naar het andere) neemt Schiphol wereldwijd
gezien een veel prominentere plaats in dan een blik op de algemene wereldranglijst van
luchthavens (passagiersvervoer) zou doen vermoeden. Ter illustratie tabel 1.
Tabel 1: Internationale ranglijst van luchthavens, gemeten naar aantal internationale passagiersbewegingen
(x 1.000), exclusief transit, 1981.
rangschikking
internationaal
1. Londen-Heathrow
2. New York-John F. Kennedy
3. Frankfurt-Main
4. Londen-Gatwick
5. AMSTERDAM-SCHIPHOL
6. Parijs-Charles de Gaulle
7. Parijs-Orly
8. Miami
9. Hong Kong-Kai Tak
10. Zürich-Kloten
* gegevens van 1980

internationaal
aantal

totaal
aantal

rangschikking
"totaal"

22.536
13.331
12.045
9.717
9.570
9.517
8.721
8.438*
8.213
7.537

26.401
25.753
16.953
10.730
9.669
10.936
17.012
20.505
8.213
7.973

4
5
14
23
29
21
13
9»
36
40
(Bron: A é r o p o r t s de Paris)

Tabel 2 geeft de belangrijkste luchthavens ter wereld aan met het totaal tonnage aan
afgehandelde vracht. Schiphol neemt wereldwijd een tiende plaats in . In Europees
verband gezien neemt de Nederlandse luchthaven een vierde positie in.
Tabel 2. Internationale ranglijst van luchthavens, gemeten naar afgehandeld vrachttonnage (1981).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

New York-John F. Kennedy
Chicago-O'Hare
Los Angeles International
Frankfurt-Main
Miami International
Tokyo-Narita
Londen-Heathrow
Parijs-Charles de Gaulle
Atlanta-Hartsfield Int.
AMSTERDAM-SCHIPHOL

* cijfers 1980 en
» cijfers 1979

1.080.716
749.778*
697.733
599.938
526.739*
470.000**
450.396
447.321
337.496
329.733

(bron: A é r o p o r t s de Paris)
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Aspecten van grensoverschrijding
B i j het binnenkomen van een vlucht op Schiphol kunnen een aantal zaken worden
onderscheiden:
1. vliegtuig
2. brandstof
3. proviandering
4. mensen
5. bagage
6. post
7. vracht
8. dieren
V o o r elk van deze zaken gelden formaliteiten die onderling verschillen b i j grensoverschrijding.
Het

vliegtuig

Een vliegtuig dat in het handelsverkeer op Schiphol landt, heeft daarvoor toestemming
nodig. Die is voordat het toestel aan zijn vlucht begint al verleend.
Bij chartervluchten: dient per vlucht of per reeks vluchten een goedkeuring te worden
verkregen van de Rijksluchtvaartdienst.
Bij lijnvluchten: is goedkeuring verkregen b i j luchtvaartovereenkomsten tussen landen. Deze luchtvaartovereenkomsten bieden het raamwerk waarbinnen invulling door
de luchtvaartautoriteiten en de in die landen aangewezen luchtvaartmaatschappijen
(designated carriers) plaatsvindt. Deze carriers uiten die invulling door het publiceren
van dienstregelingen. I n bepaalde gevallen worden per land voor die invulling verschillende mogelijkheden opengelaten, zoals het te gebruiken type vliegtuig of het aantal te
vervoeren passagiers tussen twee punten.
Als het eenmaal zover is dat een verkeersvliegtuig op Schiphol landt, worden er ten
aanzien van het binnengekomen vliegtuig sec, door overheidsdiensten op Schiphol
geen activiteiten aan de dag gelegd. Internationaal is in dergelijke gevallen voor een
vliegtuig vrijstelling van douanerechten verleend. De EG-vrijstellingregeling is in
Nederland te vinden in de "Beschikking vrijstellingen tariefbesluit - 1960".
Ook voor wat betreft de verschuldigde landingsgelden (bepaald door het gewicht van
het vliegtuig) is voor de bemanning van het binnengekomen toestel het verrichten van
formaliteiten dienaangaande niet nodig. Op basis van gegevens uit het Centraal Informatie Systeem Schiphol wordt op Schiphol achteraf een factuur opgemaakt die wordt
verzonden aan de eigenaar van het vliegtuig.

Be b'mndsioï
Ten aanzien van brandstof worden drie mogelijkheden onderscheiden:
A . de brandstof bevindt zich b i j binnenkomst op Schiphol in de vliegtuigtanks: dan is
de EG-vrijstellingsregeling van kracht. Deze bevindt zich in Nederland ook in de
"Beschikking vrijstellingen tariefbesluit 1960".

255
B. de brandstof wordt op Schiphol getankt in vliegtuigen die naar het buitenland
vertrekken: hiervoor geldt dat de kerosine belastingvrij kan worden ingenomen.
De brandstof die op Schiphol wordt getankt komt rechtstreeks via een pijpleiding (of
via lichters) uit het kerosine-entrepot in Rotterdam. De boekhoudkundige douanecontrole over dit entrepot ligt dientengevolge dan ook bij de Rotterdamse afdeling van
Invoerrechten en Accijnzen, en niet op Schiphol.
C . de brandstof wordt op Schiphol getankt in vliegtuigen die Nederland niet verlaten:
hier dient wel belasting te worden betaald. Dat geschiedt middels een zogenaamde
"Kapiteinsverklaring" aan de leverancier van de brandstof. D i e rekent de hogere prijs
door en draagt de verschuldigde accijns af.
De op Schiphol aanwezige opslagtanks voor brandstof kunnen tezamen (op één
moment) 20.000 m bevatten. I n 1981 werd in totaal (handelsverkeer + overig verkeer) 1.000.000 m brandstof getankt. Daarvan was 4.150 m bestemd voor vluchten
binnen Nederland.
3

3

3

Om een indruk te geven van het totaal aantal vliegtuigbewegingen (landingen +
starts) in het handelsverkeer (lijndiensten + charters) in relatie tot het aantal vluchten
dat vanaf Schiphol vertrekt voor vluchten binnen Nederland dient het volgende overzicht.

Figuur 1: Vliegtuigbewegingen in het handelsverkeer, Schiphol, 1981
totaal
138.146

vertrekkend
69.080

aankomend
69.066

buitenland
66.702

binnenland
2.364

buitenland
66.666

binnenland
2.414

(Bron: N . V . Luchthaven Schiphol)

De

proviandering

De proviandering van vliegtuigen is geregeld in Annex 9 van de Convention on
International Civil Aviation Organization. Er geldt belastingvrijheid b i j de bevoorrading van een vliegtuig dat naar het buitenland vertrekt (drank, sigaretten en catering).
Door de douane op Schiphol wordt geen provisielijst per vliegtuig verlangd b i j
binnenkomst op de luchthaven indien dat vliegtuig in het buitenland is bevoorraad.
Op de thuishaven wordt het toestel helemaal leeggehaald en wordt de proviandering
die is overgebleven overgebracht naar de bergplaats die onder douanetoezicht staat.
Daar wordt gesorteerd op herbruikbaarheid.
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H e t Ministerie van Volksgezondheid heeft bepaald dat alle overgebleven voedsel
dient te worden vernietigd, mede in verband met de mogelijkheid dat in het buitenland
besmetting van het voedsel heeft plaatsgevonden.
De

mensen

De mensen die, komend uit een binnengekomen vliegtuig, de grens overschrijden, kunnen worden onderscheiden in:
A . passagiers
B . bemanning
ad. A.

passagiers

1. Tot voor een aantal jaren was het aankomen met een vlucht die zijn herkomst had in
een besmet gebied, reden voor de G G & G D , ressorterend onder het Ministerie van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne, om erop toe te zien dat de volksgezondheid in
Nederland niet in gevaar werd gebracht doordat besmette, of van besmetting verdachte
personen zonder controle ons land binnenkwamen. G G & G D acteerde dan actief door
b i j de gate de gezondheidspapieren te controleren etc. N u heeft de captain van een
vlucht de plicht om van te voren op te geven of er bij hem een - waarschijnlijk - zieke
aan boord is. Deze melding wordt getoetst aan de lijst van besmette gebieden die de
World Health Organization uitgeeft, waarop de G G & G D dan kan acteren. Is er echt
gevaar voor de volksgezondheid dan kan de quarantaine-arts uit Amsterdam besluiten
om een of meerdere passagiers in quarantaine te nemen. Gelukkig is dat iets dat zelden
of nooit voorkomt.
Niettemin houdt de G G & G D dagelijks b i j een geselecteerd aantal vluchten een
oogje in het zeil.
Daarbij vooral lettend op personen die, zoals men zou kunnen zeggen, "opvallend
ziek" zijn.
2. O m in Nederland toegelaten te worden dienen passagiers behalve geen gevaar op te
leveren voor de volksgezondheid, aan vier voorwaarden te voldoen.
a. M e n dient i n het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort, toeristenkaart
of zeemansboekje); al naar gelang het land van herkomst
b. M e n dient al b i j binnenkomst in het bezit te zijn van een visum. (Passagiers met de
nationaliteit van een van de E G - en andere niet-visumplichtige landen zijn een uitzondering: eerstgenoemden mogen drie maanden zonder visum in Nederland verblijven)
c. M e n dient te beschikken over voldoende middelen van bestaan. ( B i j een familiebezoek in Nederland kan, b i j onvoldoende middelen van bestaan, door de familie een
garantiesom worden gestort en geaccepteerd, ter grootte van het bedrag dat is gemoeid met de terugreis naar het land van herkomst)
d. M e n mag geen gevaar opleveren voor de Staat der Nederlanden. (Degenen die het
twijfelachtige voorrecht genieten in de computer voor te komen op de zogenaamde
"zwarte l i j s t " wordt de toegang tot Nederland ontzegd)
O m een indruk te geven van het aantal geweigerde buitenlandse passagiers dat, i n
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verband met het niet voldoen aan een van deze vier voorwaarden, de toegang tot
Nederland werd ontzegd, wordt in het volgende overzicht een relatie gelegd met het
totaal aantal op Schiphol internationaal arriverende buitenlanders.

Figuur 2: Passagiersbewegingen Schiphol, 1981
totaal
9.956.409
aankomend +|
vertrekkend
9.668.970

transito
287.439

aankomend
4.841.676

vertrekkend
4.827.294

I
transfer
1.100.864

binnenland
50.416

buitenland
3.690.396
Buitenlander
± 1.290.000

Nederlander
± 2.400.000

(Bron: N . V . Luchthaven Schiphol en Koninklijke Marechaussee

ad B.

toegelaten
± 1.288.700

geweigerd
1.264

bemanning

Een bemanningslid is ook maar een mens. Voor hem of haar gelden dus dezelfde regels
als voor passagiers met dien verstande dat het in bezit hebben van geldige reisdocumenten en dergelijke door de werkgever dwingend wordt voorgeschreven, als onontbeerlijk voor de taakuitoefening.
De

bagage

Passagiers
Is de passagier de paspoortcontrole gepasseerd, dan houdt de interesse van overheidsinstellingen in zijn persoon op. Er is dan nog slechts één instelling, de douane, die h i j
op zijn weg naar de uitgang op zijn pad vindt. De douane stelt echter niet in hem, maar
in zijn bagage belang. Of liever gezegd in de goederen die de reiziger in zijn bagage
meevoert.
Passagiers genieten voor wat betreft de invoer van goederen een reizigersvrijstelling
binnen de E G . Deze behelst vrije invoer van:
1. nieuwe goederen tot een waarde van ƒ 125,— indien komend van buiten de E G
nieuwe goederen tot een waarde van ƒ 500,— indien komend van binnen de E G
Zoals U ziet kan de achteloze invoer van een dure bontjas uit Spanje (geen E G ) voor
de desbetreffende dame of heer een probleem worden.
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2. 1 liter sterke drank + 200 sigaretten, indien komend van buiten de E G
1 7 2 liter sterke drank + 300 sigaretten, indien komend van binnen de E G
B i j de goederen die binnen de E G tax free, dus ook op andere luchthavens, gekocht
zijn, geldt dezelfde "beperkte vrijstelling" als voor de goederen die buiten de E G
gekocht zijn. M e t andere woorden: als men binnen de E E G " i n de stad" sigaretten
koopt mag men er 300 invoeren, terwijl als men ze binnen de Gemeenschap "op de
luchthaven" koopt, er slechts 200 mag meenemen.
De douane controleert steekproefsgewijs of passagiers zich aan de regels houden.
Bemanning
Voor de bemanning van binnengekomen vliegtuigen gelden dezelfde regels als voor
passagiers, met dit verschil dat een bemanningslid slechts 40 sigaretten mag invoeren.
Post
Inkomende post bevindt zich, douanetechnisch, op Schiphol slechts even in een doorgangshuis. V i a de kelders van de luchthaven vertrekt de post direct naar het Stationspostkantoor te Amsterdam.
Uitgaande post is douanetechnisch evenmin interessant en dus evenmin aan formaliteiten onderworpen. I n 1981 werd ruim 20.000 ton post vervoerd waarvan 66 procent
van en naar Europese landen ging, terwijl 34 procent intercontinentaal werd vervoerd.
Vracht
Binnen de vervoersstroom van het luchtvrachtgoed zijn drie hoofdelementen te onderscheiden: export — luchtvervoer — import.
Volgens een, door de International A i r Transport Association, ingesteld onderzoek
( C A R T - R e p o r t : I A T A - C A r g o Research Team; 1980) beslaat het eigenlijke vervoer
door de lucht niet meer dan circa 1 1 % van de totale reisduur van de goederen van
verzender naar ontvanger. Circa 33% van de totale tijdsduur heeft betrekking op het
exporttraject. Dat is vanaf het moment van vertrek van de goederen b i j de verlader tot
aan het moment van vertrek van het vliegtuig. H e t resterende tijdsbeslag (circa 56%)
heeft betrekking op het importtraject. Dat is vanaf het moment van aankomst van het
vliegtuig tot het moment van de aflevering van de goederen b i j de geadresseerde.
Het is dus niet bij het luchtvervoer maar b i j het overslagproces (inclusief wegvervoer) waarbij de meeste t i j d wordt gesleten.
In figuur 3 is kwantitatief zichtbaar hoe het overslagproces zich in Schiphols vrachtloodsen in 1981 afspeelde.
B i j dit schema roep ik in U w herinnering dat op Schiphol onder transfer verstaan
wordt: de vracht die, zonder het douaneterrein te hebben verlaten, met een ander
vliegtuig (of onder een ander vluchtnummer) vertrekt dan waarmee h i j was aangekomen.
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afvoer over de weg 92.9

VRACHTOVERSLAG
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D e toevoeging " o f onder een ander vluchtnummer" is belangrijk omdat het de
laatste t i j d steeds meer voorkomt dat luchtvaartmaatschappijen vracht onder vluchtnummer vervoeren, t e r w i j l het vervoermiddel dan niet een vliegtuig maar een truck is.
Dit "luchtvaartvervangende" transport is in feite altijd onderdeel van een vlucht. De
truck vervangt het vliegtuig slechts tijdens het eerste of laatste traject van een vlucht.
Het is dit "luchtvaartvervangende vervoer" met een truck dat w i j onder de term
"trucking" verstaan. Het overige vervoer met vrachtauto's noemen wij "vervoer over
de weg".
Binnen het geschetste overslagproces is zichtbaar hoe groot bepaalde onderdelen
van de totale vervoersstroom zijn. Omdat daaruit niet naar voren komt door welke —
geprepareerde — bedding deze stroom zich beweegt, l i j k t het m i j goed in het kort te
schetsen hoe goederen op de luchthaven worden begeleid.
A.

Export

De verlader w i l een goed dat bedoeld is voor vervoer naar het buitenland vervoeren.
Z i j n expediteur adviseert ten aanzien van de keuze van de vervoersmodaliteit en maakt
de nodige bescheiden klaar. I n de meeste gevallen zijn dat:
- een A i r w a y bill
- een Aangifte ten uitvoer (wordt door het overgrote deel door de verlader opgemaakt).
Het goed wordt door de expediteur of door een wegvervoerder (al dan niet in
consolidatie) naar de luchthaven gebracht. Daar wordt het gelost in het, laat ons
zeggen, het voorportaal van de douaneloods: het vrije loodsdeel en dat overgedragen
aan de loodsbeheerder. Als het goed juist verpakt en goed gelabeld is, is het "ready for
carriage".
Als vervolgens alle douaneformulieren zijn ingevuld en ingeleverd, is voldaan aan de
douaneverplichtingen en kan het goed worden overgebracht naar het douanedeel van
de loods. Daar gaat het naar een van de opbouwplaatsen waar het wordt ingedeeld op
bestemming of vlucht en waar het wordt geladen op een pallet of in een container. Van
alle zendingen voor een bepaalde vlucht wordt een verzamellijst (Manifest) opgemaakt. D i t Manifest, alsook de Airways Bills en andere ter zake doende documenten
worden met het vliegtuig meegegeven.
Dat is, heel i n het kort de gang van zaken bij export. I n de t i j d gezien valt een bepaald
dagpatroon te ontwaren. I n de loop van de werkdag worden door verschillende verladers verzendingen gepleegd. De vrachtauto's waarmee die goederen naar de luchthaven worden vervoerd, volgen een route waarbij Schiphol over het algemeen aan het
eind staat. Dat heeft tot gevolg dat het grootste deel van de vrachtwagens in de
namiddag of i n de avond op de luchthaven arriveert. D i t verschijnsel strekt zich op
vrijdagen uit tot in de zeer late avond en nacht. I n die duistere periode komt 75% van
het goederenvervoer van die dag per vrachtauto aan. D i t patroon heeft er b i j de
Douane op Schiphol toe geleid dat er door twee of drie ambtenaren nachtdienst wordt
vervuld ten behoeve van de export. Derhalve is de export vanaf de luchthaven zeven
dagen per week, 24 uur lang, mogelijk.
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B.

Import

De vervoerder (luchtvaartmaatschappij) neemt de vrachtdocumenten (Airway Bills en
Manifest) mee in de boordkoffer. Direct na de aankomst van het vliegtuig wordt deze
koffer opgehaald door de grondafhandelingsdienst, en worden de vrachtdocumenten
overgebracht naar de vrachtafdeling van de betreffende afhandelaar. Daar wordt de
informatie gechecked op de al in het computersysteem van de afhandelaar aanwezige
informatie, dan wel ingevoerd i n het systeem. De administratieve controle op het goed
is dan begonnen, hoewel het goed zich formeel gesproken nog niet in Nederland
bevindt.
l n de importloods checkt de loodsbeheerder het label van het goed waarop het
nummer van de Airway Bill staat tegen het Manifest. H i j gaat na of alles klopt en
bevestigt vervolgens in het systeem dat h i j het goed ontvangen heeft. Het goed wordt
opgeslagen in een "straat" waarvan het nummer correspondeert met het laatste nummer van de Airway B i l l van het onderhavige goed.
Vervolgens stelt de loodsbeheerder, aan de hand van de naam van de importeur, vast
welke expediteur het goed dient te ontvangen. In de postbox van die expediteur wordt
de Airway B i l l gedeponeerd. Aan de andere kant van dit doorgeefluik wordt de Airway
Bill er door een "loper" van de expediteur uitgehaald. Deze brengt het document naar
de declarant van de expediteur, die op zijn beurt, vaak mede aan de hand van een al
eerder van de importeur ontvangen inklaringsinstructie, het juiste importformulier
selecteert.
In feite pleegt hij door invulling van het formulier aangifte, hij berekent hoe hoog de
verschillende invoerrechten zullen zijn.
De douane doet al dan niet een steekproef en gaat afhankelijk daarvan akkoord met
de verschuldigde rechten. De expediteurs hebben bij de douane een zekerheidsstelling.
Z i j betalen één keer per maand. Als zij niet zouden betalen wordt de zekerheidsstelling
aangesproken.
Dan volgt het verzoek aan de loodsbeheerder om het goed uit het douanedeel op te
halen en naar de douanedoorgang te brengen. Daar tekent de expediteur voor ontvangst bij de loodsbeheerder, en brengt vervolgens de goederen naar zijn vrachtwagen
voor verder vervoer.
Ziehier, in het kort, de gang van zaken bij import. Ook hier valt, in de t i j d gezien een
bepaald, zij het minder sterk ontwikkeld, dagpatroon te ontwaren. Met name voor
goederen die in de ochtend per vliegtuig arriveren duurt het overslagproces zo lang, dat
het goed pas in de middag de loods kan verlaten. D e reden hiervan is de formulierenafhandeling. In veel gevallen houdt dat in dat het goed pas in de late namiddag bij de
geadresseerde kan worden afgeleverd. Het verschijnsel doet zich echter voor dat, in
verband met kantooruren van 10.00 tot 16.00 uur, geadresseerden op dat tijdstip
weinig prijs stellen op aflevering. I n dergelijke gevallen b l i j f t het goed veelal op Schiphol overstaan en vertrekt het de volgende ochtend vroeg.
De kantooruren van de douane liggen voor invoer tussen 07.00 en 22.00 uur op
weekdagen (zaterdags van 07.00 tot 15.00 uur; zondags is men gesloten).
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C.

Transfer

D e transito-vracht laat ik hier buiten beschouwing. Niet alleen omdat het douanetechnisch geen problemen oplevert, maar ook omdat de N . V . Luchthaven Schiphol in zijn
cijfers de transitovracht - die op Schiphol eigenlijk niets te zoeken heeft - buiten
beschouwing laat.
D e transfervracht gaat met de andere aankomende vracht naar de importloods. Er
zijn vervolgens drie verschillende mogelijkheden.
1. de vracht gaat naar de exportloods van dezelfde afhandelaar, b l i j f t binnen douanegebied, en is derhalve douanetechnisch oninteressant.
2. de vracht gaat naar de exportloods van een andere afhandelaar, wordt derhalve aan
platformzijde onder douanecontrole "overgehaald".
3. de vracht gaat vanuit de importloods naar een entrepotgebouw. Door de ligging van
de entrepotgebouwen op Schiphol, aan de andere zijde van de luchthaven, is er sprake
van vervoer tussen twee verschillende douanegebieden. D e goederen worden via de
openbare weg "overgehaald" en dienen in dat geval voorzien te zijn van douanedocumenten. I n feite worden deze goederen op Schiphol-Centrum uitgevoerd en in de
douaneloodsen op Schiphol-Oost weer ingevoerd, en wordt ter plaatse aangifte gedaan.
De

dieren

De boven omschreven wijze van afhandeling geldt voor alle vracht. O m het even of het
ingevoerde goed nu een kist of een dier is. I n het laatste geval zijn er echter een aantal
aanvullende bepalingen. Met de controle daarop is op de luchthaven de Veterinaire
Dienst van het Ministerie van Landbouw belast. Die bepalingen staan in het teken van
de zorg van die dienst voor het weren van veeziekten. Bestrijding van veeziekten komt
op de luchthaven niet voor.
Deze dienst verricht b i j alle dieren die b i j in- en doorvoer langer dan 12 uur op
Schiphol verblijven, een klinische keuring met controle op de gezondheidscertificaten.
B i j invoer van dieren wordt gelet op vaccinatiedatum en geldigheidsduur. Dieren
mogen niet afkomstig zijn uit besmet gebied. Dat kan zelfs zover gaan dat eendagskuikens worden geweigerd omdat de eieren waaruit ze zijn gebroed, afkomstig zijn uit een
mogelijk besmet gebied.
Om op Schiphol aangevoerde dieren, die hun weg met wegtransport verder vervolgen naar het buitenland, zonder veel problemen door te voeren bestaat er een doorvoerontheffing.
Een Algemene Doorvoerontheffing (d.w.z. vrijstelling mits voldaan wordt aan gestelde eisen) gaat echter gepaard met de eis dat het vervoermiddel is afgesloten en
verzegeld.
Binnen het kader van de Wet Dierenvervoer houdt de Veterinaire Dienst zich verder
bezig met het controlerende toezicht op het vervoer van dieren. Daarbij worden twee
dingen nagegaan:
- of het dier " f i t f o r travel" is en
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-

of het vervoermiddel " f i t to travel w i t h " is.
De invoer van beschermde diersoorten valt binnen de controle-sfeer van het ministe-

rie van C R M .
Vertragingen bij overslag
Binnen de geschetste vervoersstromen, zijn op de luchthaven ontegenzeggelijk de
passagiers- en de vrachtstroom het belangrijkst.
Binnen deze twee stromen kan met name in het overslagproces op de luchthaven, t i j d
verloren gaan.
Passagiersoverslag
In dit overslagproces van aankomende passagiers kunnen verschillende factoren vertragend werken op het verloop van de stroom.
Te denken valt daarbij b.v. aan grondafhandeling en aan het overbruggen van de
afstand tussen de aankomst gate en het punt waar controle van reisbescheiden plaatsvindt. Op Schiphol zijn, ter versnelling van het overbruggen van deze afstand, in de drie
van de vier pieren "tapis roulants" aangebracht met een gezamenlijke lengte van
1.223 m.
B i j de douanecontrole wordt een deeltje van de stroom afgetakt in het "two channel
system". H i e r b i j geldt de "rode doorgang" voor de passagiers die goederen aan te
geven hebben en de groene voor hen die niets aan te geven hebben. B i j deze laatste
doorgang controleert de douane steekproefsgewijze de bagage van arriverende passagiers. Hoewel er hier van de passagiersstroom een d e e l t j é wordt afgetakt, stroomt het
grootste deel rustig door.
Op een eerder moment, tijdens de controle van de documenten die nodig zijn voor
grensoverschrijding, bestaat b i j grote drukte de mogelijkheid dat de gehele stroom van
aankomende passagiers wordt opgehouden.
De druk op deze, door de Koninklijke Marechaussee bemande, balies kan in principe
op een aantal wijzen verlicht worden.
1. door b i j grote drukte meer balies te bemannen. Voor controle van aankomende
passagiers zijn in de twee afzonderlijke doorgangen 10 (Zuid) en 7 (Noord) balies
geplaatst.
In het coördinatiecentrum van de K M A R wordt op een groot aantal beeldschermen
gezien waar het passagiersaanbod het grootst is.
De coördinator ter plaatse kan dan personeel van minder drukke punten naar een
bottleneck dirigeren. H i j kan dat, met beperkte mankracht tot zijn beschikking, natuurlijk niet tot in het oneindige doen.
2. door een andere indeling van de balies. In 1977 heeft de K M A R op Schiphol een
proef genomen met aparte balies voor houders van paspoorten van EG-landen. Het
beoogde doel - snellere doorstroming van deze groep - werd niet behaald.
Hoewel het gebruik van dit syteem in andere landen wel b l i j k t te kunnen voldoen, is
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dat op Schiphol niet gelukt. De reden daarvoor wordt gezocht in het feit dat reizigers de
aangebrachte scheiding niet begrepen.
3. door een andere wijze van reisdocumentcontrole. H i e r b i j kan gedacht worden aan
een aanbeveling die de International Civil Aviation Organization i n mei 1981 deed aan
haar lidstaten. Deze aanbeveling hield in te streven naar het gebruik van MRP's (Machine Readable Passports) waardoor vertragingen op de grond beperkt zouden kunnen
worden.
4. door reisdocumentencontrole op een andere luchthaven, in het buitenland.
Deze optie speelt niet op Schiphol, maar heeft enige jaren geleden wel gespeeld b i j
Amerikaanse Immigrationsofficials die, in verband met de lange wachttijden op belangrijke internationale luchthavens in de Verenigde Staten, voorstelden om A m e r i kaanse Immigration- (en Customs-) officials te stationeren op die luchthavens in
Europa waar de vluchten die hen in de VS zoveel drukte bezorgden vandaan vertrokken.
D i t zogenaamde "pre-clearance"-principe is destijds door het merendeel van de
betrokken Nederlandse instanties van de hand gewezen omdat dit het probleem verlegt
en alleen maar een nieuw probleem creëert: op Schiphol.
Vrachtoverslag
B i j het nagaan van de factoren die vertragend kunnen werken in het vrachtoverslagproces vallen de volgende te onderscheiden.
1. H e t overslagproces zelf. Het goed gaat van hand tot hand met de nodige formaliteiten per overdracht.
- Hierover kan gezegd worden dat dit in zijn algemeenheid juist is maar dat het
veelgehoorde verwijt dat het vooral de douaneformaliteiten zijn die vertragend werken, in ieder geval op Schiphol, niet terecht is.
De douaneambtenaren op de luchthaven zijn zich bewust van de concurrentiepositie
van Schiphol ten opzichte van omliggende luchthavens en weten veelal redelijkheid aan
eigen initiatief te koppelen. Treffend is in dit opzicht een passage in een doctoraalscriptie van M m e . M . Keinhörster van de Ruhr-Universitat, Bochum (1980), getiteld
"Les procedures d o u a n i è r e s dans les domaines a é r o p o r t u a i r e s " . Deze gaat over de i n stelling van de douane op Schiphol: "Cequi est intéressant aussi c'est l'extension de la
délégation de responsabilités. C'est plutót une organisation de type commerciale, assez
dynamique, destinée a trouver rapidement des solutions aux p r o b l è m e s pratiques".
2. Fouten gemaakt tijdens het overslagproces.
- Hoe meer personen zich bezighouden met verschillende facetten van het overslagproces, des te groter de kans dat er fouten ontstaan. Afdelingen als Vrachttracing
moeten hierdoor in het leven worden geroepen.
3. D e grote aantallen verschillende documenten.
4. Het gebrek aan informatie:
- Over dit punt en het vorige kan worden gezegd het ontbreken van gegevens of het
verhullen van gegevens door het gebruik van ingewikkeld leesbare documenten dient te
worden voorkomen. H i e r b i j valt te denken aan het gebruik van Electronic Data
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Processing om de informatiestromen meer te stroomlijnen.
De N . V . Luchthaven Schiphol heeft op dit punt het initiatief genomen en is gestart
met een computerproject dat tot doel heeft om door middel van verbetering van de
communicatie een versnelling van het luchtvrachtoverslagproces te bewerkstelligen.
B i j wijze van proef worden nog dit jaar drie expediteurs op de computer van de N . V .
Luchthaven Schiphol aangesloten. De uiteindelijke bedoeling is alle instanties en
bedrijven die direct b i j de verwerking van de vervoersstroom op Schiphol betrokken
zijn, aan te sluiten op deze computer; dit geldt eveneens voor de douane.
Het gebruik van Telecopy voor het verzenden van Airway Bill en factuur op het
moment van vertrek van een vliegtuig uit New Y o r k naar Schiphol, zou de principiële
mogelijkheid scheppen om de administratieve controle van de documenten met zeven
uur te vervroegen. D a a r b i j speelt echter een rol dat de douane pas administratief kan
gaan controleren als de goederen l i j f e l i j k aanwezig zijn. Dat zou echter dan wél kunnen
gebeuren op het moment van "touchdown" van het toestel, wanneer de expediteur op
dat moment al aangifte zou doen. Nu zit er gemiddeld nog 2V2 a 3 uur tussen het
moment van touchdown en het moment van aangifte.
5. De gemiste aansluiting.
Het luchtvervoer geschiedt voor het overgrote deel op basis van de dienstregeling
van de onderscheiden luchtvaartmaatschappijen. De aan- en afvoer van de goederen
over de weg geschiedt veelal ook via dienstregelingen van de wegvervoerders. Verbetering van de aansluiting tussen beide vervoerssystemen is naar ons inzicht mogelijk.
6. Weersomstandigheden.
- Mist kan, soms zelfs dagen achtereen, zeer storend werken op de geplande tijdsduur
van een vervoersstroom. Teneinde dit probleem, in ieder geval aan de Schipholkant, te
verlichten wordt op dit moment een zogenaamd C A T . 3 A Instrument Landing System
uitgetest op de Zwanenburgbaan (19R).
D i t systeem moet het mogelijk maken dat vliegtuigen met een minimum aan zicht
toch kunnen binnenkomen.
7. Gebrek aan goede faciliteiten.
- Eerder dit jaar is door de K L M een nieuw vrachtstation, speciaal voor export- en
transfervracht, in gebruik genomen. Tot aan dat moment werden zowel de import- als
de export- en transfer-activiteiten in hetzelfde gebouw verricht.
In totaal is op Schiphol 117.620 m grondoppervlakte voor afhandeling in loodsgebouwen aanwezig. Van deze oppervlakte bevindt zich 84.470 m in vrachtgebouwen en
33.150 m in entrepotgebouwen.
2

2

2

Slotwoord
Uit het voorgaande valt op te maken dat van alle segmenten van een "vlucht" die op
Schiphol de grens overschrijden, het met name de passagiers- en de vrachtstroom zijn
die (potentiële) klippen van verschillende omvang op hun respectieve koersen vinden.
Deze klippen dienen geslecht, dan wel op efficiënte wijze omzeild te worden.
D e N . V . Luchthaven Schiphol ziet het als haar taak om erop toe te zien dat de
verschillende vervoersstromen op de luchthaven een zo onbelemmerd mogelijke door-
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gang wordt geboden. De wijze waarop deze vervoersstromen worden gekanaliseerd is
immers medebepalend voor het beeld dat over Schiphol ontstaat en, indirect, voor de
positie die Schiphol internationaal inneemt.
B i j de beoordeling van de luchthaven voor derden op een schaal die loopt van goed
naar slecht, willen w i j bovenaan figureren. W i j willen op zo'n schaal niet de positie van
een "grensgeval" innemen.

Border problems for the United Kingdom in transport
to and from Europe
M A R T I N CASTLE

Freight Transport Association (UK)

The United Kingdom has had one of the largest domestic road haulage industries since
the 1920s but our entry into international road haulage did not come about until the late
1960s. Shortly after W o r l d War I I the ferry companies were established in the true
ro/ro sense but none of them encouraged freight vehicles to use their services. In the
1950s there was a regular ferry between Tilbury and Antwerp and if the Atlantic Steam
Navigation Company had spaces for non-military vehicles then lorries would be taken
on board, but it was not until the early 60s that the ferry companies really saw the
potential of freight vehicles. These offered them the possibility of filling their ferries in
the quiet months of the year i.e. September to A p r i l making an all-round service more
viable for them. Between 1969 and 1979 international road transport f r o m the U K
increased tenfold and whilst the increase has slowed in the last 2 or 3 years the trend is
still very much upwards. The main problem for Britain lies in the restrictive quotas
imposed by a number of important countries.
The following article describes some of the difficulties which British hauliers encountered. Many are not common to the British industry but have a wider impact. Cases
quoted however are based on actual instances which have occurred with British companies. For the purposes of this article frontier problems are defined as: any problem at
the start or end of a journey, whether this be inland or at a frontier, and at any transit
crossing. This article is divided into three areas: customs, permits and quotas, and
miscellaneous (including weights and dimensions and week-end driving bans). Before
dealing with the subjects in detail it is perhaps worth pointing out that in the best
managed organization, whether it be governmental or private, mistakes are and will
continue to be made. The most sophisticated systems available are subject to human
error. Much of the movement in international trade does not have these sophisticated
systems and there is more reliance on the human element and so more mistakes are
likely to be made. I f this article has one message it is:
1. to the trade to take care with documentation
a. have an eye f o r detail
b. be consistent
c. be neat and accurate
d.

keep it simple

e. don't take 'short cuts'
ƒ. customs will not accept untidy work: alterations on customs forms must be initialled
but it is always better to start again.
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2. to governmental authority a plea to treat each case on its merits and not to fine or
penalise traders unduly for what are obviously human errors and not intent to defraud.
Customs
The

TIR Convention

(TIR)

T I R has become one of the most successful International Conventions of the last 20
years. The Convention is designed to facilitate the international transport of goods by
simplifying customs requirements. Under its provisions, approved vehicles and containers, having been sealed after examination at the customs office of departure, and
certain large or heavy loads carried on open vehicles, are normally free f r o m further
customs examination until the customs office of destination is reached. The T I R Carnet
serves as a guarantee given by the issuing organizations, thus exempting the operator
f r o m payment or deposit of duties which would otherwise be levied in countries through
which the goods transit. However successful the system, human factors can bring it into
disrepute.
A l clerical error occurred in 1972 when a company omitted to declare rags valued at
£ 3 0 0 on a T I R Carnet. The duty and tax on this particular item was approximately £100
but because of the miscalculation the Italian Customs fined the haulier £ 1 , 0 0 0 . The
company acknowledged its error on arrival in Italy so there was no deliberate attempt to
defraud.
A more regular problem with Italy, which affects British hauliers and many other
countries, is the Italian Customs' 30 million lira rule in respect of T I R documentation.
The U K has a shortage of road permits for certain countries and as a result the choice of
route to their Eastern Europe and Middle Eastern destinations is sometimes restricted
and common practice is to go via France and Italy. The Italian Government will only
allow a T I R Carnet to be used through their territory where the duty on the goods does
not exceed 30 million lira (about £ 2 0 , 0 0 0 ) . The average trailer-load of freight moving
to the Middle East probably has a value of £ 3 0 , 0 0 0 / £ 4 0 , 0 0 0 and so the Italian limit is
far exceeded. The result is that on arrival at the Italian border a British haulier cannot
go forward and several instances have arisen where British hauliers have been immobilised on the Italian border for several weeks. The French Customs will not allow a
return through their territory because there is no documentation for such an operation,
the Italians refuse entry into their territory because the dutiable value exceeds 30
million lira so the haulier must arrange for a cash guarantee with the Italian Customs
authorities. Apparently, the reason for this restriction is that under Italian Customs
Law, an officer who allows the goods to enter the territory could become personally
liable for goods in excess of 30 million lira and so there is a personal risk for an Italian
Customs Officer in allowing these loads to move forward. Although Italy is not the only
problem, border delays are less common elsewhere within the Community.
In 1977 the A u t h o r went through the Turkish/Bulgaria border a week before Easter.
The delays on the border at that time were in excess of three days. Whilst waiting to
cross into Turkey he met another British haulier who had been delayed on the border
for two weeks because his T I R Carnet had shown the country of destination as Turkey
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whilst i t was, in fact, Kuwait. A t that time Kuwait was not a contracting country to the
T I R Convention and the Turkish authorities insisted that the Carnet had been made out
incorrectly. Eventually the driver had to hire a taxi to Istanbul, 120 miles away, to
obtain a new T I R Carnet to move him forward across Turkey. This would not normally
have been a problem but he was only half through his journey to Kuwait and his lorry
was laden with Easter Eggs!
A similar incident occurred in the Summer of 1977 when a driver reported that he
had been stuck on the same border because of a similar offence for eight weeks. When
the Author met h i m at Istanbul the driver was very upset because he had started the
journey just after his wedding and was so frustrated at having been delayed for so long
that he decided to resign his job and return to the U K . A more recent experience of a
border delay in Turkey was when a British haulier arrived at a Customs Post to enter
Turkey f r o m Bulgaria with a Carnet issued by the F.T. A . The Turks refused to allow the
vehicle to proceed saying that the F.T.A. were not an authorised issuing body. I n fact
the Association had been issuing Carnets, including Carnets for Turkey, for over 20
years, but the Turkish Authorities had revised their National Law in 1981, and the
details of T I R had been incorrectly amended to omit a number of issuing bodies
including the Freight Transport Association. The driver was stuck at that crossing for
over a week.
Finally, it must be conceded that some customs authorities have a genuine desire to
help the trader. I n West Germany a British haulier's driver deliberately broke the seal
because he couldn't wait f o r Customs to open. Although the German Authorities were
very concerned, after investigation they took no action. In the U K an error on a T I R
document which caused a delay in a transit country led to some compensation being
given to a haulier.
Community

transit

The Community transit system has existed for some thirteen years. Although it performs a number of other functions in addition to being a transit system, it is generally
considered to be a major improvement on the T I R system. This is not intended to be a
criticism of T I R but a recognition that smaller groups of countries have been able to
simplify their transit systems. Similar systems exist in the C O M E C O N and Scandinavian Countries.
Community transit relies on one four-part form to permit the movement of goods
across Community boundaries. The form takes a different status depending upon
whether the goods are of wholly Community origin or are Community duty-paid (T2)
or whether Community duty has not yet been paid ( T I ) . The status does not generally
affect the transit operation. Goods consigned under the f u l l CT procedure must
normally be covered by a guarantee.
Many of the problems encountered by the transport industry under the T I R convention are also encountered under the Community transit system. For example, inaccurate documents led to two very large companies being severely fined. A company
exporting electronic equipment f r o m the U K to Paris put two machines on their lorry.
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The customs document made out by the agent at the port of departure showed only one
machine. These were Community goods and were therefore not subject to any duty in
France only V A T , but when the French discovered this they fined the company 250,000
French francs. A f t e r negotiation the level of the fine was brought down to 100,000
French francs. I n addition, the company had to pay V A T on the equipment.
In another incident a company was taking a high value load f r o m its U K premises to
its factory in France for further processing. The value of the load was i n excess of
£ 1 0 0 , 0 0 0 . The company's premises in France were registered for customs clearance but
on arrival at Calais there were errors on the T f o r m and the French Customs authorities
would not let the vehicle move forward until a cash deposit had been left with the
French authorities at Calais - despite the fact that the company was a registered
importer in France. The result was that the transport manager in England had to take
cash to the French Customs in Calais.
I t is true that i f Customs in the U K detect fraud they will penalise those involved very
heavily but minor clerical errors usually result in the company or agent being let of with
a warning. The two cases mentioned above relate to France but without a doubt more
serious problems arise f r o m vehicles entering Italy. Simple clerical errors are severely
penalised as are incidents which are to some extent outside the driver's control. I n 1977
a company involved in the distribution of various chemicals had a van stolen in Aosta.
The value of the 3 ton load was in excess of a quarter million pounds. The Italian
Government lodged a claim for lost taxes of £5,000 but three weeks after the van was
stolen it was recovered with virtually the whole load, including the high-value items,
intact. The van and goods were returned to the U K under official customs control. The
Italian Customs insisted in pursuing their claim despite the fact that most of the goods
had been recovered. The company had to pay the £ 5 , 0 0 0 penalty plus interest some two
years later. I n this case the company was not out of pocket. Between the van being
stolen and its recovery the value of one chemical being carried had almost doubled in
price and when it was returned to the U K it was re-sold and the extra proceeds more
than compensated for the fine paid.
Destination

domestic

procedures

These are national procedures adopted by governments which are not covered by
international conventions. Every country has these procedures and their impact varies.
Let me start by saying that U K customs and control procedures leave a lot to be
desired. I n recent years on export procedures there have been significant improvements
in the movement of traffic but U K import procedures are long-winded and cause
unreasonable delays when compared with the procedures which exist in other European states. Many of these difficulties arise because the U K ' s trade, until the early
1960s, was totally maritime based. Ships would call at ports and be unloaded and cargo
could wait at dock sides for clearance. The R O / R O revolution and the growth of
London Heathrow as a major international airport were not catered for in those
procedures.
In the case of Heathrow special computerised systems were introduced to ensure that
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air-freight moved rapidly through the airport. In the case of roll-on/roll-off the procedures which apply to a ship coming into port were applied to an individual lorry coming
off a ship.
What Customs and Port Authorities failed to take account of in the early days was
that those vehicles were driven and that drivers became impatient with sitting at dock
sides awaiting customs clearance. Some improvements to the system were gradually
made resulting in freight on vehicles moving rather faster than conventional sea freight,
but no major separate procedures were developed. A t the same time the attitude of
customs towards controlling imports was at variance with European practice. Most
European countries impose stricter controls on exports f r o m their territories than
imports but in the U K the reverse is true. Customs take a far closer interest in checking
goods on arrival than on export. Apart f r o m their job of protecting the revenue they
also ensure that smuggling is reduced to a minimum and health or licence controls are
maintained. This regularly gives rise to problems: f o r example, a groupage load of, say,
30 consignments, each with a separate entry, may be delayed for many hours because
one of the entries has to be physically checked by Customs.
Having said this about U K Customs, when it comes to paper procedures, though
documents must be completed correctly, genuine clerical errors are not seriously
penalised unless Customs feel that there is a deliberate attempt to defraud. To give an
example, there is the case of a company who imported a computer f r o m the United
States of America and because of a typing error, changed one digit of the tariff code on
the Customs entry f o r m . Customs charged no duty on the product when, in fact, 10%
shoud have been collected. As a result the agent's clerk was fined £25,00, the agent
£ 2 5 0 and the importing company was fined a similar amount and had to pay the duty.
The potential loss of duty was some £ 1 0 , 0 0 0 .
Britain is also regularly criticised for having insufficient officers at certain ports at
certain times. Although Dover and a number of other ports operate a full 24 hour
service, the majority do not. The result is excessive delays in getting clearance.
A further difficulty regularly encountered by hauliers is the French Customs rule that
goods must be customs-cleared in the region in which they are to be delivered, i.e. goods
for delivery in Paris cannot be cleared at the port of entry as might be the case in a
similar situation in the U K . I n every other European country, with the exception of
Italy, a haulier has some freedom of choice.
In Italy there is a rule that certain products should be cleared at particular customs
posts even i f this involves excessive mileage and inconvenience. I n France a recent
incident occurred where a company took some hired camping equipment into France
for return to the U K .
The French Customs gave the company a form at Boulogne which they said must be
taken to the nearest customs office to the camp on arrival. This was Nice Airport. The
f o r m was duly taken to the French Customs at Nice, who refused to stamp it despite
several requests on different days. On their return to Boulogne with the equipment the
Customs refused to let the company leave French territory because they had failed to
take account of the instructions. Despite their pleas they were told to return to Nice.
Finally, instead of returning, they had to pay a heavy fine.
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Permits and

Quotas

Problems with customs authorities can be the most difficult but they are not the only
irritations suffered by U K hauliers. The permit system, which exists in a number of
important countries causes very many problems in the U K . Firstly, it must be borne in
mind that our licensing system is not based on the quantity control which exists in most
other European countries.
Thus, once a haulier has a licence he believes that this is all he needs.
To many hauliers the permit problem is just one more item of unnecessary bureaucracy. The first and most important problem with permits and quotas is that in the case
of the most important countries, France, West Germany, Austria and Italy, the demand
for permits significantly exceeds supply.
This leads to rationing and no such system will ever be fair to those on the 'outside'.
The result has been that forgeries have been produced causing the British Government
to take powers to clamp-down.
Recently it has been reported that the Italians will now only accept an own-account
operator if he carries a certificate endorsed by a local chamber of commerce. This would
appear to be in breach of the first Directive, as amended, which frees own-account
transport f r o m this f o r m of restriction.
Miscellaneous
One of the most frustrating obstacles for British hauliers which exists in Europe is
weekend driving restrictions. The reason things are worse for British hauliers is that
ferry companies tend to have rushes on Sunday afternoons and Friday or Saturday
drivers who miss the ferry, or cannot get on because they are f u l l , are not only
frustrated, but also incur greater expenses for their companies in time-delays. The
problem is compounded in Calais because although the French Sunday driving-bans
begin at midnight on Saturday evening, they do not apply to foreign traffic returning
home. However, the French Customs close the port for document clearance at 16.00 on
Saturday afternoons, giving the haulier even less flexibility.
Another difficulty for the British haulier is the Weights and Dimensions problem.
The U K has one of the lowest gross-weight limits in Europe and it is strictly enforced
not only on foreigners entering the country, but on the British hauliers themselves.
Generally, a British haulier can operate at the prevailing gross weights i n other
European countries, thus he can work to 50 tonnes. In the Netherlands the difficulty is
how to load his vehicle legally. This is normally done by the haulier sending his vehicle
to the port with a maximum load of 32 tonnes and a second vehicle with the balance
which will make him up to the maximum gross weight of the country/countries he is
passing through. Recently the Romanian Government imposed a rule that British
hauliers must not exceed their own domestic limits, i.e. 32 tonnes.
These are some of the problems encountered by British hauliers on international
journeys. Most of the points are not unique to them and other countries' hauliers
encounter the same or similar problems. A l l things considered, the U K Haulier has not
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been in the market for as many years as his continental counterpart and his problems
are not significantly worse. A n y improvements in procedures by governments will be
beneficial to all.

De expediteur en het grensoponthoud bij het goederenvervoer
in de Europese Gemeenschap
P.J.N. V A N OS
Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX)

Inleiding
Het uitgangspunt van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Verdrag van Rome, is het instellen van een gemeenschappelijke markt.
Deze in artikel 2 neergelegde doelstelling wordt nader uitgewerkt in artikel 3, waar
ondermeer wordt gesproken van de afschaffing tussen de lid-staten van de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen bij de in- en uitvoer van goederen alsmede van alle
overige maatregelen van gelijke werking. Voorts moeten voor de verwezenlijking van
deze doelstelling de hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, diensten en
kapitaal die tussen de lid-staten bestaan, worden verwijderd. Het streven is erop
gericht, te komen tot een zodanig goederen- en personenverkeer binnen de Gemeenschap, alsof er sprake is van één nationale staat waar dit verkeer zonder belemmeringen
kan plaatsvinden.
Thans 25 jaar na het van kracht worden van het Verdrag van Rome moet worden
geconstateerd, dat de resultaten om tot een Europese é é n w o r d i n g te komen, steeds
moeizamer tot stand komen. D i t heeft ook zijn weerslag op het grensoverschrijdend
vervoer van goederen, dat als gevolg daarvan nog steeds wordt geconfronteerd met
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap, die vrijwel
identiek zijn aan de formaliteiten en controles aan de grenzen met derde landen. Deze
b i j het grensoverschrijdend vervoer te verrichten formaliteiten en controles, waarmede
met name vervoerders en verladers hebben te maken, kunnen tot lange wachttijden aan
de grenzen leiden, hetgeen uiteindelijk zijn nadelige invloed heeft op de prijs van de
vervoerde produkten. D i t heeft op zijn beurt weer een nadelig effect op de economie
van de Gemeenschap.
Met name het laatste jaar zijn er uitspraken gedaan en zijn erpublikaties verschenen,
die er alle voor pleiten dat de belemmeringen aan de grenzen binnen de Europese
Gemeenschap, waarmede het goederen- en handelsverkeer wordt geconfronteerd, zo
spoedig mogelijk moeten worden opgeheven. Vooral van de zijde van vervoerders en
verladers, ondersteund door Europese politici, wordt aangedrongen op maatregelen
die het oponthoud aan de grenzen kunnen verminderen. Mede naar aanleiding daarvan
is door de Europese Commissie met prioriteit deze aangelegenheid ter hand genomen
en kan worden verwacht dat binnenkort voorstellen b i j de Raad zullen worden ingediend die moeten leiden tot een vereenvoudiging van het grensoverschrijdend goederenvervoer binnen de Gemeenschap (Zie de artikelen van W. Albers en I . Albers).
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap
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In deze bijdrage zal worden ingegaan op de functie van de expediteur, als tussenpersoon in het vervoer, b i j het grensafhandelingsgebeuren en de bijdrage die h i j kan
leveren ter voorkoming van oponthoud aan de grenzen in de Gemeenschap. Daarvoor
zal het evenwel nodig zijn enige afbakening aan te brengen in de categorieën formaliteiten en controles die plaatsvinden. Voorts zal de bijdrage zich beperken tot het grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg, omdat zich daar de grootste problemen
voordoen, waarop door de expediteur invloed kan worden uitgeoefend. In de binnenvaart doen zich, voorzover bekend, minder problemen voor, terwijl b i j het spoorvervoer de expediteur op het grensafhandelingsgebeuren nauwelijks invloed heeft
omdat dit door de spoorwegondernemingen wordt verzorgd. I n de luchtvaart en
zeevaart is, voorzover er van problemen kan worden gesproken, de problematiek van
overeenkomstige aard als in het wegvervoer. Bovendien zal hoofdzakelijk worden
ingegaan op de situatie zoals die zich aan de Nederlandse grenzen voordoet.
Europa zonder binnengrenzen!
Het ideaalbeeld dat het Verdrag van Rome voor ogen staat, is een Europese Gemeenschap waarbinnen onder andere het vervoer van goederen zonder enige belemmering
aan de nationale binnengrenzen zal kunnen plaatsvinden. D i t is immers van fundamentele betekenis voor de ontwikkeling van de interne markt van de Gemeenschap.
Daarom is één van de grondslagen van de Gemeenschap het in het tweede deel van het
Verdrag onder titel 1 genoemde vrije verkeer van goederen. A r t i k e l 9 bepaalt in
verband daarmede, dat de Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie, welke
zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod mede brengt
van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen
de lid-staten onderling, als de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief voor
hun betrekkingen met derde landen. De douane-unie is zodoende een van de fundamenten van de Gemeenschap. Teneinde het eerdergenoemd ideaalbeeld te bereiken, is
het niet voldoende o m een gemeenschappelijk douanetarief te hebben en een aantal
basisbeginselen voor de toepassing daarvan vast te stellen, doch tevens is daarvoor
nodig een complete, uniforme en doelmatige wetgeving uit te werken. Alleen in dat
geval zal een situatie ontstaan waarbij het goederenverkeer tussen de E.G. lid-staten
onder dezelfde voorwaarden kan plaatsvinden als binnen de nationale markten.
Het goederen- en handelsverkeer binnen de Gemeenschap is evenwel niet alleen
afhankelijk van regelingen welke hun basis vinden in het bestaan van de douane-unie.
Het intracommunautaire handelsverkeer wordt mede beïnvloed door regelingen op het
gebied van vervoer, landbouw, statistiek enz. Een totale liberalisatie van het goederenen handelsverkeer binnen de Gemeenschap zal eerst kunnen worden bereikt indien
ook op alle andere gebieden die ermee samenhangen tot een harmonisatie wordt
gekomen. Vooralsnog moet een Europese Gemeenschap zonder interne grenzen dan
ook als een doelstelling op lange termijn worden aangemerkt en zullen er voorlopig nog
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen moeten blijven plaatsvinden. [1]
Zolang er in de lid-staten verschillen blijven bestaan ten aanzien van wetgevingen op
velerlei gebied, zullen er dus formaliteiten en grenscontroles blijven bestaan. Deze for-
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maliteiten en controles welke plaatsvinden bij grenspassage, worden veelal aangemerkt
als douaneformaliteiten en controles, ook al betreft het helemaal geen formaliteiten c.q.
controles die hun oorsprong vinden in de douaneregelingen. Formaliteiten en controles
met betrekking tot verkeerstechnische voorschriften, landbouwvoorschriften, vervoersvergunningen, fiscale voorschriften, sanitaire, fyto-sanitaire, veterinaire en kwaliteitsvoorschriften enz., worden in het algemeen aan de douane toegeschreven, omdat
vaak een groot aantal van deze controles inderdaad is opgedragen aan de belastingdienst waaronder de dienst Douane valt.
Grensformaliteiten en -controles
In het kader van deze bijdrage moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee
categorieën formaliteiten en controles, te weten:
1. formaliteiten die worden verricht en de controles die daarop plaatsvinden met
betrekking tot de vervoerde goederen, voorzover daarbij belastingen, rechten, heffingen e.d. zijn betrokken.
2. overige formaliteiten en controles.
De onder 1 genoemde formaliteiten en controles hebben uitsluitend met de te
vervoeren goederen te maken en dienen ter bepaling en zekerheidstelling van de
belastingen, rechten en heffingen die op grond van nationale c.q. communautaire
regelingen door de ladingbelanghebbende zijn verschuldigd. Met uitzondering van de
sanitaire, fytosanitaire, veterinaire- en kwaliteitsformaliteiten en -controles hebben de
met categorie 2 bedoelde formaliteiten en controles uitsluitend betrekking op het
voertuig waarmede de goederen worden vervoerd.
Met betrekking tot de onder 1 genoemde categorie dient voorts een onderscheid te
worden gemaakt tussen formaliteiten en controles welke zijn gericht op het in het vrije
verkeer brengen van goederen (ook wel genoemd vrijmaking c.q. inklaring) en die
welke zijn gericht op het grensoverschrijdend douanevervoer.
Communautair

douanevervoer

Het sinds 1970 bestaande stelsel van communautair douanevervoer [2] is erop gericht het
vervoer van goederen onder douanesluiting te doen plaatsvinden, zonder dat bij invoer
verschuldigde belasting in de lid-staat, waar goederen uit derde landen de Gemeenschap binnenkomen en die zijn bestemd voor een andere lid-staat, moet worden
betaald. Ook goederen met als oorsprong een lid-staat kunnen ingevolge dit stelsel vrij
van rechten worden vervoerd. Behoudens verzegeling, zekerheidstelling, en afgifte van
de kennisgeving van doorgang, behoeven ingevolge dit systeem geen verdere formaliteiten te worden verricht. Ook Oostenrijk en Zwitserland hebben zich op 1 januari
1974 b i j dit systeem aangesloten.
Het systeem biedt vervoerders en ladingbelanghebbenden de mogelijkheid, zonder
noemenswaardige formaliteiten en controles aan de binnengrenzen, het vervoer van de
plaats van verzending naar de plaats van bestemming te doen plaatsvinden, alwaar
vrijmaking kan geschieden.
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Vrijmaking

van

goederen

Voorzover douaneformaliteiten en controles in de zin van categorie 1 plaatsvinden,
betreft dit veelal de procedure van het in het vrije verkeer brengen van de vervoerde
goederen, ook wel genoemd de aangifte ten invoer of kortweg de vrijmaking c.q.
uitklaring. Goederen uit andere lid-staten en derde landen zijn, indien zij in het vrije
verkeer worden gebracht, veelal onderhevig aan bepaalde belastingen en eventueel nog
rechten en heffingen. Voor E.G.-goederen betreft dit meestal uitsluitend omzetbelasting (B.T.W. en bijzondere verbruiksbelasting).
Deze aangifte ten invoer kan zowel plaatsvinden aan de daartoe bevoegde douanekantoren aan de grenzen als bij een bevoegd douanekantoor op de eindbestemming als
beëindiging van een procedure ingevolge het stelsel inzake communautair douanevervoer. De praktijk leert dat aan de mogelijkheid de aangifte aan de grens te doen, door
zowel de vervoerder als de importeur van de goederen de voorkeur wordt gegeven.
(Voor een verklaring hiervoor, zie "De douane-expediteur en de inklaring")
Aard van voorschriften
Als gevolg van het feit dat de algehele harmonisatie c.q. integratie op velerlei gebied in
de Europese Gemeenschap nog niet tot stand is gekomen, hetgeen zoals eerder betoogd nog zeer lang op zich zal laten wachten, bestaan er in de lid-staten nog steeds
nationale voorschriften die van elkaar afwijken. Met name het handels- en goederenverkeer wordt met deze verschillen in wetgeving geconfronteerd. Veelal verschillen,
welke in stand worden gehouden ter bescherming van de eigen nationale produktie en
de schatkist. Hieruit vloeit voort dat voor de i n - , uit- en doorvoer van goederen een
groot aantal voorschriften moet worden nageleefd.
Deze voorschriften zijn te onderscheiden in:
a. Voorschriften betrekking hebbend op de te vervullen formaliteiten.
De basisregeling waarop het gehele stelsel van formaliteiten in Nederland b i j in-, uiten doorvoer berust, is de Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen
( A . W . D . A . ) , waarin de grote lijnen van het stelsel van formaliteiten is aangegeven. Op
grond van deze wet is een groot aantal uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd.
Tot deze categorie behoren voorts de voorschriften voortvloeiend uit het E.E.G.verdrag (E.G.-verordeningen en richtlijnen).
b. Heffingsvoorschriften.
Deze voorschriften vormen de basis voor de eventueel b i j invoer te heffen belastingen
en heffingen. Daartoe behoren invoerrecht, omzetbelasting, accijns en landbouwheffing.
c. Andere voorschriften.
Hiertoe behoren ondermeer de I n - en Uitvoerwet, Veewet, Planteziektenwet, Wet
gevaarlijke stoffen etc.
De veelheid van formaliteiten die bij het grensoverschrijdend vervoer moeten worden vervuld, vereist een zeer uitgebreide kennis van alle voorschriften.
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Goederenaangifte
B i j i n - , uit- en doorvoer van goederen dient een goederenaangifte te worden gedaan.
De A . W . D . A . noch de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften bevatten enige
bepaling die iemand verbiedt een goederenaangifte (ook wel genoemd douaneaangifte) te doen. Bevoegd tot het doen van een aangifte is in de eerste plaats de
beheerder van de goederen en derhalve degene die de goederen feitelijk onder zich
heeft (de aangever). D i t kan onder meer zijn de vervoerder en de eigenaar die zijn
goederen b i j zich heeft.
De veelheid en de gecompliceerdheid van de voorschriften vergt evenwel zoveel
deskundigheid dat het doen van goederenaangifte al vlug tot problemen aanleiding zal
geven, met al het oponthoud van dien. Daarom wordt door vervoerders en ladingbelanghebbenden veelal een beroep gedaan op een deskundige op dit gebied.
De Expediteur, architect van het vervoer
"Vervoer", "transport" en "expeditie" worden vaak gebruikt voor één en dezelfde
bezigheid, namelijk het verplaatsen van goederen van de ene naar de andere plaats.
Gezien het aantal vrachtwagens dat met het opschrift "Expeditiebedrijf X " rondrijdt, is
het ook niet verwonderlijk dat genoemde woorden vaak over één kam worden geschoren. I n de brochure " D e Expediteur, architect van het vervoer" van de Federatie van
Nederlandse Expediteursorganisaties F E N E X [3] wordt op populaire wijze het specialistische en polyvalente karakter van het beroep van expediteur als organisator van het
vervoer geschetst. H i j vervoert niet zelf, maar doet vervoeren, zoals in artikel 86 van
het Wetboek van Koophandel i n de wettelijke definitie van de expediteur staat vermeld. Voorts wordt gesproken van tussenpersoon, bemiddelaar, adviseur in het vervoer.
De weg van het internationaal goederenvervoer loopt over een berg van voorschriften, formaliteiten en bepalingen. Het is de expediteur die zich onder meer heeft
gespecialiseerd in de kennis die noodzakelijk is voor een vlot verloop van dit goederenvervoer. Tot die specialisatie behoort tevens het vervullen van douaneformaliteiten.
Het is met name in die functie, dat de expediteur binnen de Gemeenschap kan
bijdragen tot het op snelle wijze slechten, ten behoeve van vervoerder en verlader, van
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen.
Alvorens daarop nader in te gaan moet erop worden gewezen dat de expediteur als
organisator van het vervoer ten behoeve van zijn verlader/opdrachtgever ook last kan
ondervinden van de vele te vervullen formaliteiten en controles welke vallen onder de
categorie 2. Immers, op deze formaliteiten en de controles daarop, waarvan we hebben
gezien dat ze praktisch alle betrekking hebben op het vervoermiddel, is door hem
nauwelijks invloed uit te oefenen omdat ze door de vervoerder zijn te vervullen. I n het
belang van de opdrachtgever en de door hem te verzenden goederen zal hij b i j de keuze
van de vervoerder er op toezien dat de formaliteiten ten aanzien van het vervoermiddel
ook inderdaad zijn vervuld. Evenals voor vervoerders en ladingbelanghebbenden is het
voor de expediteur, die als organisator van het vervoer optreedt, van belang dat met
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betrekking tot het door hem ingeschakelde vervoermiddel zo min mogelijk formaliteiten en controles daarop moeten worden verricht. Alleen in het geval de expediteur met
eigen vervoermiddelen een grensoverschrijdend transport verzorgt, zal h i j worden
geconfronteerd met deze op het vervoermiddel afgestemde formaliteiten en controles.
In de juiste zin van het woord is hij dan niet meer als expediteur te beschouwen doch als
vervoerder.
Douane-expediteur
Tot de taken van de expediteur, als organisator van het vervoer, behoort tevens het
verzorgen van de douaneformaliteiten ten behoeve van de aan hem ter verzending
toevertrouwde goederen. Hieruit heeft zich het specialisme ontwikkeld van douaneexpediteur, die aan de grenzen ten behoeve van vervoerders en ladingbelanghebbenden, gezien de vele haken en ogen die daaraan zijn verbonden, goederenaangiften
verzorgt.
We kennen zodoende douane-expediteurs die optreden ten behoeve van een meer
algemene expeditie-opdracht - zij verzorgen tevens de verzending van de goederen en zgn. pur sang douane-expediteurs, die zich uitsluitend beperken tot het doen van
douane-aangiften.
Het optreden als douane-expediteur vindt in de A . W . D . A . in afdeling 2, artikel 55
t / m 59 zijn wettelijke basis. De douane-expediteur is de persoon, die als zodanig door
of vanwege de Minister van Financiën is toegelaten ten behoeve van anderen, op eigen
naam goederenaangiften te doen. Deze toelating wordt ook wel "admissie b i j de
douane" genoemd en geeft aan dat de douane-expediteur het vertrouwen van de
douane-autoriteiten geniet. De term "op eigen naam" brengt met zich dat de douaneexpediteur met betrekking tot de door hem gedane goederenaangifte geheel in de
plaats treedt van degene van wie hij opdracht heeft verkregen de goederenaangifte te
verzorgen. D i t betekent ondermeer, dat h i j heeft in te staan voor de juistheid van de
aangifte, de te betalen belasting en/of heffing moet voldoen, en heeft zorg te dragen
voor de zuivering van documenten.
Uiteraard zal de douane-expediteur, naast zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, de aan de overheid betaalde belasting aan zijn opdrachtgever in rekening
brengen. De douane-expediteur loopt daarbij evenwel het risico, dat door hem voorgeschoten belasting hem niet wordt vergoed. Teneinde hem een zekere bescherming te
bieden, is hem in artikel 58 A . W . D . A . gedurende een jaar een recht van voorrang
verleend op alle zaken van zijn opdrachtgever voor de door hem ten behoeve van zijn
opdrachtgever betaalde belastingen.
Zolang de onder categorie 1 bedoelde formaliteiten en controles b i j gebrek aan
harmonisatie in de E . G . nog steeds moeten plaatsvinden, kan de douane-expediteur
een aanzienlijke bijdrage leveren om het oponthoud als gevolg van deze formaliteiten
en controles tot het uiterste te beperken.
D e douane-expediteur en zijn personeel zullen in de eerste plaats een zeer goede
kennis moeten hebben van alle mogelijke douaneregelingen. E é n en ander vergt een
intensieve studie van de voorschriften. D o o r de b i j de F E N E X aangesloten organisa-

280
ties [4] wordt aan de opleiding van deskundig personeel zeer veel aandacht besteed.
Jaarlijks worden ten behoeve van personeelsleden opleidingen verzorgd waar door
deskundigen van het Ministerie van Financiën deze specialistische en vaak weerbarstige materie wordt gedoceerd.
Met deze kennis, gepaard aan de praktische ervaring van alledag, zal de douaneexpediteur weten te bereiken dat te vervullen formaliteiten snel worden verricht. H i j
weet immers als expert diè voorschriften toe te passen, welke van belang zijn, hetgeen
vertraging in de afhandeling voorkomt. Uiteraard is het van het allergrootste belang dat
de douane-expediteur de beschikking heeft over alle gegevens en eventueel benodigde
bescheiden die voor de aangifte nodig zijn. H i j zal zijn opdrachtgever hierop steeds
wijzen.
Een vervoerder of ladingbelanghebbende kan, zoals eerder opgemerkt, indien h i j
over die deskundigheid beschikt, zelf een goederen aangifte verzorgen.
Alleen zeer grote bedrijven die grensoverschrijdend goederenvervoer verrichten of
laten verrichten, zullen het zich uit kostenoogpunt kunnen veroorloven zelf een deskundige in dienst te nemen die de douaneformaliteiten vervult.
Voor kleine en middelgrote ondernemingen zal de daarvoor aan te stellen deskundige die uitsluitend deze formaliteitenafwikkeling tot zijn taak mag rekenen, een te
kostbare zaak z i j n . Juist de inschakeling van een onafhankelijk deskundige als de
douane-expediteur zal voor hem tot een besparing van kosten leiden.
De douane-expediteur zal veelal zijn kantoor hebben gevestigd in de nabijheid van
een bevoegd douanekantoor. Als gevolg van het feit dat door hem zeer veel goederenaangiften worden gedaan, kan worden gesteld dat een vertrouwensrelatie wordt
opgebouwd met de betrokken douanebeambten, waardoor een aangifte op een vlotte
wijze kan worden afgehandeld. Anders zal dit liggen b i j de veelal op incidentele basis
ingediende aangiften door vervoerders c.q. ladingbelanghebbenden.
De douane-expediteur

en het communautair

douanevervoer

Hoewel de procedure van het communautair douanevervoer als omschreven bij "communautair douanevervoer" zou doen vermoeden dat b i j het vervoer van de ene lid-staat
naar de andere de douane-expediteur nauwelijks meer een functie vervult, is het
tegenovergestelde het geval. Afgezien van de garantie die moet worden verzorgd ter
zekerstelling van de eventueel verschuldigde belasting b i j geheel of gedeeltelijke
niet-aanzuivering van het uitgemaakte T-document, vereist de invulling ervan toch een
deskundigheid die b i j de verlader en de vervoerder veelal niet aanwezig is. Waarom zou
een vervoerder en een verlader zich ook de moeite getroosten een dergelijk document
volgens de vele voorschriften, die h i j slechts oppervlakkig kent, i n te vullen met alle
mogelijke kans van fouten, terwijl de douane-expediteur dat in een kwartier voor hem
verzorgt. Hiervoor kan zowel een beroep worden gedaan op douane-expediteurs in het
binnenland gevestigd, als aan de grensovergangen.
Het inschakelen van de douane-expediteur b i j het communautair douanevervoer
biedt voorts de verlader en vervoerder het voordeel dat door hen geen zekerheid
behoeft te worden gesteld. H e t is de douane-expediteur die op eigen naam de aangifte
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voor communautair douanevervoer verzorgt en ook de daarbij behorende zekerheidstelling. Overigens is het ten aanzien van het douanevervoer in het belang van zowel
vervoerder, verlader als overheid dat, gezien de risico's die toch worden gelopen
(fraude), enige controle op het goede verloop van de vervoerbeweging wordt uitgeoefend. I n dat verband moet een zgn. doorgangsbewijs b i j elke grensovergang door de
vervoerder worden afgegeven.
De douane-expediteur

en de

inklaring

V r i j m a k i n g c.q. inklaring van goederen betekent, zoals onder "vrijmaking van goederen" uiteengezet, het in het vrije verkeer brengen van goederen uit andere lid-staten en
derde landen, die onderhevig zijn aan bepaalde belastingen en heffingen. Het is deze
procedure die volgens vele critici aanleiding geeft tot aanzienlijk oponthoud aan de
grensovergangen.
Niettegenstaande het feit dat het stelsel inzake communautair douanevervoer de
mogelijkheid biedt de aangifte ten invoer op de eindbestemming te doen, wordt door
importeurs er toch de voorkeur aan gegeven dit te doen plaatsvinden aan de grensovergang.
In het binnenland zal slechts een aangifte ten invoer kunnen worden afgehandeld op
die eindbestemmingen waar een douanekantoor is gevestigd dat als zogenaamde losplaats is aangewezen. De vraag is dan of in de nabijheid van de eindbestemming een
dergelijk kantoor aanwezig is.
Bovendien zijn de kantoren in het binnenland, anders dan aan de grenzen, slechts
geopend op normale kantooruren. Daardoor wordt, nog afgezien van oponthoud dat
ontstaat indien buiten deze uren b i j dit kantoor wordt aangenomen, de inklaring van
meer wagens die dit voorbeeld zouden volgen, samengeperst tot deze openingsuren (8
uren in plaats van 24). Voorts zal het in het binnenland inklaren tot gevolg hebben, dat
vrachtwagens gedwongen zullen zijn douanekantoren aan te doen in veelal overvolle
steden. Gewezen wordt er voorts op dat het doen van aangiften ten invoer, gezien de
aantallen die er zijn te behandelen in het binnenland, veelal onvoldoende emplooi zal
bieden aan de douane-expediteurs, om zich daar te vestigen.
Een punt dat ten aanzien van deze problematiek vaak over het hoofd wordt gezien is,
dat als gevolg van leveringsvoorwaarden welke tussen partijen b i j een koopcontract
worden overeengekomen, de verplichting tot het vervullen van formaliteiten c.q. het
betalen van belasting öf op de verkoper öf op de koper rust. Leveringsvoorwaarden als
"af fabriek", "franko grens" en "franko inclusief rechten" brengen de verkoper en de
koper zodoende vaak in een positie waarin juist de inklaring aan de grens voor hen leidt
tot een duidelijke scheidslijn met betrekking tot de verplichtingen welke z i j op zich
hebben genomen. Het inschakelen van een douane-expediteur kan in dat geval veelal
niet worden gemist.
Vereenvoudiging regelingen
De douane-expediteur zal bij de afhandeling van de benodigde formaliteiten veelal diè
regeling toepassen die zo min mogelijk oponthoud voor het vervoer betekent. Daartoe
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kan h i j een aantal regelingen toepassen, die een vereenvoudiging inhouden. Deze
vereenvoudigingen zijn wederom in twee categorieën in te delen, te weten:
1. die welke betrekking hebben op het vervoer van de goederen;
2. die welke betrekking hebben op de invoer (het brengen van goederen in het vrije
verkeer).
ad 1. Tot deze regelingen behoren ondermeer de TIR-regeling (toepassing van de
Douane-overeenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking
van een carnet T I R ) voor vervoer van goederen naar niet-E.G.-landen en de reeds
eerder besproken regeling inzake communautair douanevervoer voor vervoer binnen
de E . G .
Wat betreft de laatste procedure moet worden gewezen op de vereenvoudigingsmogelijkheden die zijn neergelegd in een Uitvoeringsverordening van de Commissie [5]
waaronder o.a. de regelingen van "toegelaten afzender" en "toegelaten geadresseerde" zijn opgenomen.
ad 2. D e vereenvoudigingen b i j de invoer beogen alle versnelling in het goederenvervoer teweeg te brengen door toe te staan dat de goederen hun bestemming volgen
v ó ó r d a t de vereiste goederenaangiften zijn gedaan. A l deze vereenvoudigde procedures dragen ertoe b i j dat goederen sneller te bestemder plaatse aankomen.
I n dit verband kunnen onder meer worden genoemd:
a. D e regeling als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de Omzetbelasting. Deze
regeling maakt het mogelijk dat de betaling van de omzetbelasting b i j invoer wordt
verschoven naar het moment van periodieke aangifte in het binnenland.
b. D e Benelux overeenkomst. Deze regelt onder meer dat aan de binnengrenzen van
de Benelux voor goederen uit het vrije verkeer van de Beneluxlanden kan worden
volstaan met een mondelinge aangifte, dan wel het inleveren van een factuur.
c. A r t i k e l 179 van het Besluit douane en accijnzen. Op grond van deze regeling kan
voor goederen uit E . G . en/of de zgn. E.V.A.-landen eveneens worden volstaan met een
mondelinge aangifte, hetgeen vergezeld dient te gaan van inlevering van een kopiefactuur.
d. Ministeriële aanschrijvingen. Verschillende vereenvoudigde procedures maken het
mogelijk dat tot een zeer snelle vrijmaking van de goederen kan worden gekomen.
Bijvoorbeeld Aanschrijving B72/28468 ( D . A . A . 183) en B75/6357 ( D . A . A . 803).
Grensformaliteiten en controles verleggen naar het binnenland
Gesproken wordt steeds over belemmeringen b i j het goederenvervoer aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap. Belemmeringen die, zoals eerder uiteengezet,
worden veroorzaakt door het ontbreken van een algehele harmonisatie. Als gevolg
daarvan moeten er nog steeds formaliteiten en controles worden verricht, hetgeen
velen een doorn in het oog is, omdat ze aan de grenzen plaatsvinden tussen de
lid-staten. Gepleit wordt er dan ook voor deze formaliteiten en controles te doen
plaatsvinden in het binnenland. D i t zou oponthoud en de daarmede gepaard gaande
kosten verminderen. Niets is echter minder waar. Het zou slechts aanleiding geven tot
een verschuiving van de problematiek. Immers, de formaliteiten en controles moeten
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nog steeds worden verricht.
Inderdaad kan dat in het binnenland geschieden op speciaal daartoe ingerichte
terreinen waar dezelfde faciliteiten aanwezig zijn als thans aan de grenzen. Daarmede is
het oponthoud aan de grenzen wel verdwenen. D e essentie van het probleem van het
oponthoud evenwel niet. I n het kader van de Europese Gemeenschap moeten de
douanekantoren aan de grenzen van de lid-staten dan ook worden aangemerkt als
binnenlandse kantoren. Dat deze kantoren op historische gronden met de benodigde
faciliteiten aan de grenzen tussen de lid-staten zijn gesitueerd, doet daaraan niets af.
Het uitsluitend op grond van politieke overwegingen tegen zeer hoge kosten verleggen
ervan zal geen enkele bijdrage leveren ter vermijding van oponthoud. Het zal de mate
van organisatie b i j het douanekantoor, waar ook gevestigd, zijn dat het oponthoud
bepaalt.
Het voorgaande betekent geenszins dat er voor wordt gepleit de inklaringsmogelijkheden in het binnenland te beperken. In die gevallen dat de nadelige factoren als
genoemd onder "de douane-expediteur en de inklaring" niet aanwezig zijn, kan het
voordeel bieden in het binnenland in te klaren. H i e r b i j valt te denken aan de bevoegde
secties in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam, die alle faciliteiten bieden.
Indien belanghebbenden b i j het vervoer na afweging van de voor- en nadelen tot het
besluit komen dat in het binnenland wordt ingeklaard, zal dat veelal op dezelfde vlotte
wijze geschieden als aan de grens. Niettemin blijkt in de praktijk dat vaak de voorkeur
wordt gegeven aan inklaring aan de grens.
Samenvatting
Zolang in de Gemeenschap van een totale harmonisatie op velerlei gebied nog geen
sprake is, zullen er aan de binnengrenzen van de Gemeenschap formaliteiten en
controles moeten worden verricht. Deze zijn niet alle over één kam te scheren.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen formaliteiten en controles met betrekking
tot de goederen als gevolg van heffingsvoorschriften en die welke het vervoermiddel
betreffen. Tot de onder de eerste categorie vallende formaliteiten en controles behoren
die, welke moeten worden verricht in het kader van het communautair douanevervoer
en het in het vrije verkeer brengen van de goederen.
Door iedere beheerder van de goederen kan een goederenaangifte worden gedaan.
In de praktijk wordt als gevolg van de gecompliceerdheid van de vele toe te passen
regelingen dit veelal aan een deskundige overgelaten, te weten de douane-expediteur.
Door zijn kennis van de materie draagt hij b i j tot een beperking van het oponthoud aan
de grenzen. H i j zal, waar mogelijk, daarbij gebruik maken van speciale vereenvoudigde
regelingen.
Douanekantoren die zijn gevestigd aan de binnengrenzen van de lid-staat moeten in
het kader van de Gemeenschap als binnenlandse E.G.-douanekantoren worden aangemerkt. Verschuiving van formaliteiten en controles naar binnenlandse kantoren zal
veelal niet leiden tot vermindering van het oponthoud b i j het vervoer. Alleen een
optimale organisatie bij de douanekantoren waar formaliteiten en controles plaatsvin-
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den, zal tot een versoepeling van het goederenvervoer in de Gemeenschap leiden. Ook
de douane-expediteur, als deskundige, zal daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Noten
[1 ] zie ook Tijdschrift voor Vervoerswetenschappen. Prof. Dr. W.A.G. Blonk. Grensoponthouden in het goederenvervoer tussen E.G.-lid-staten. 17 (1981) 3/4, blz. 92.
[2] E.G.-Verordening no. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer. P.B. L 38 van 9 februari 1977.
[3] De Expediteur, Architect van het vervoer. Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, mei 1975
- katern 1 t/m 4.
[4] Bij de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties FENEX zijn aangesloten
1. Vakgroep Expediteursbedrijven der Scheepvaart Vereniging Noord te Amsterdam.,
2. Vereniging van Expediteurs te Rotterdam,
3. Vereniging van Landgrens-Expediteurs te Nijmegen en
4. Nederlandse Vereniging voor Luchttransport te Amsterdam.
[5] E.G.-Verordening no. 223/77 van de Commissie van 22 december 1976 behoudende uitvoeringsmaatregelen van de regeling voor communautair douanevervoer. P.B. L 38 van 9 februari 1977.

Hoe kijkt het Europese Parlement
tegen de grensproblemen aan?
W I M ALBERS

Lid Europese Parlement

Inleiding
Het nieuwe reglement van het Europese Parlement biedt aan de leden verschillende
mogelijkheden om ontwerp-resoluties in te dienen. De schriftelijke procedure volgens
artikel 49 is de moeilijkste, omdat tenminste de helft van de leden van het Parlement
moet hebben ondertekend, alvorens de ontwerp-resolutie aan de aangegeven instellingen wordt toegezonden.
Van deze procedure wordt door de leden veelvuldig gebruik gemaakt, echter slechts
zelden met het gewenste resultaat.
Een opvallende uitzondering hierop vormt de ontwerp-resolutie over de opening van
de interne grenzen van de Gemeenschap, die vlot 217 handtekeningen verkreeg.
Deze resolutie, die gepubliceerd werd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. C 104/40 d.d. 26.4.82 luidt als volgt:
Het Europese Parlement,
1. verlangt dat de thans nog aan de grenzen tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap bestaande
personen- en goederencontroles naar het voorbeeld van de Benelux worden afgeschaft. Te dien
einde moeten gedurende de huidige zittingsperiode van het Europese Parlement nog belangrijke
etappes worden afgelegd,
2. draagt zijn Economische en Monetaire Commissie op, in nauwe samenwerking met zijn
Politieke Commissie en zijn Commissie voor vervoer, ten spoedigste een openbare hoorzitting te
houden met gezagdragers uit de Lid-Staten, technici en representatieve betrokkenen ter zake.
Deze hoorzitting moet de problemen signaleren die het vrije verkeer van personen en goederen
tussen de Lid-Staten nog in de weg staan, alsmede de geschikte oplossingen voor dit probleem op
de kortst mogelijke termijn,
3. verzoekt de Raad, zoals hij reeds lang had moeten doen, alle belastingvrije bedragen voor het
reizigersverkeer binnen de Gemeenschap aanzienlijk te verhogen, en wel eveneens voor medio
1984,
4. verzoekt voorts de Raad en de Commissie de aanstaande Europese Raad bovenbedoelde
problemen voor te leggen, zodat deze op beleidsniveau de beoogde doelstellingen bevestigt en
steunt,
5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie onmiddellijk te doen toekomen aan de Raad, de
Commissie, de regeringen en staatshoofden, alsmede aan de parlementen van de Lid-Staten.
Duidelijk brengt deze resolutie de politieke wil van het parlement tot uitdrukking om
een eind te maken aan de nog bestaande moeilijkheden b i j de binnengrenzen van de
Gemeenschap.
Het jaar 1984 speelt daarbij een belangrijke rol. B i j de dan te houden nieuwe
verkiezingen voor het Europese Parlement zal blijken hoe groot het vertrouwen van de
bevolking is in de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging.
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De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement in 1979
Tijdens de verkiezingsactie voor de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979 speelden
de problemen b i j de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap een belangrijke
rol.
Steeds weer werd aan de kandidaten de vraag voorgelegd, waarom na meer dan 20
jaar gemeenschappelijke markt, die ontegenzeggelijk voordelen voor bedrijfsleven en
bevolking betekende, nog zoveel controles en tijdverlies aan de binnengrenzen noodzakelijk waren.
In de grensregio's, waar men de bezwaren van de bestaande grenzen aan de lijve
ondervindt, bleek in het algemeen de belangstelling voor de verkiezingen verhoudingsgewijs groter, juist vanwege de vraag en de mogelijkheid om door rechtstreeks gekozen
volksvertegenwoordigers de omstandigheden te verbeteren! Voor de kandidaten betekende dit een aansporing om van deze grensproblematiek een politieke prioriteit te
maken.
Eenmaal gekozen zijnde vonden zij op hun schrijftafel het Verslag van de afgevaardigde in het oude, niet gekozen Parlement, Guillaume Schijns, burgemeester in het
Duitstalige, meest oostelijke grensgebied van België. Een deskundige op het ingewikkelde terrein van de grensformaliteiten. Z i j n verslag had vrijwel de volledige steun van
de 198 afgevaardigden verkregen tijdens de plenaire behandeling in het voorjaar 1979.
Het handelt over de moeilijkheden, die zich op het gebied van het reizigers- en
goederenvervoer over de weg aan de binnengrenzen van de Gemeenschap voordoen en
het werd uitgebracht namens de Commissie voor regionaal beleid, ruimtelijke ordening
en vervoer, die het op 22 februari 1979 met algemene stemmen goedkeurde.
De rapporteur verwijst naar het grote aantal schriftelijke en mondelinge vragen, die
ter zake aan de Raad en de Commissie werden gericht en concludeert daaruit, dat de
moeilijkheden b i j het overschrijden van de grenzen tot de punten behoort, die door het
Europese Parlement het meest aan de orde werden gesteld.
Uitgebreid worden in het Verslag de moeilijkheden van verschillende aard besproken. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
A . Belemmeringen van het grensoverschrijdende verkeer, die hun oorsprong vinden
buiten de verkeerssector, zoals:
1. Algemene douaneregelingen en -verplichtingen.
2. Fiscale en monetaire formaliteiten en controles.
3. Kwaliteits- en sanitaire controles.
4. Controles met politioneel karakter.
B . Belemmeringen ingevolge verkeerspolitieke bepalingen, zoals,
1. Formaliteiten en controles in verband met algemene verkeersbepalingen.
2. Formaliteiten en controles van fiscale aard.
3. Controles van technische aard.
4. Specifieke controles op het collectieve reizigersvervoer.
5. Specifieke controles op bestuurders.
C. Belemmeringen ingevolge ontoereikende infrastructuur aan de grensovergangen
en een onaangepaste organisatie van de douanediensten.
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In de conclusies wordt terecht opgemerkt, dat elke burger op het ogenblik van de
grensoverschrijding kan vaststellen, hoever de Europese éénwording is voortgeschreden. Het behoort dan tot de taken van de Europese Commissie om een constructieve
rol te vervullen en van het Europese Parlement om deze problematiek te blijven volgen
en desgewenst aanbevelingen te formuleren. Welnu, dat laatste is na de verkiezingen
van 1979 in ruime mate het geval geweest.
Acties in het rechtstreeks gekozen Europese Parlement na 1979
Tijdens plenaire vergaderingen werd vele malen over de grensproblematiek gesproken.
In het volgende niet volledige overzicht een aantal onderwerpen die behandeld werden:
Resolutie Von Wogau over harmonisatie van de regelingen voor het reizigersverkeer. Eerste debat over de douane-unie en handelsbelangen op 14 oktober 1980. (Handelingen blz. 107-119)
Verslag Von Alemann over de plaatsing van kerncentrales in grensgebieden. (Handelingen
18 nov. 1980 blz. 70-72 e.v.)
Op 19 december 1980 een kort debat naar aanleiding van de resolutie van de la Malène over de
vermindering van het aantal grensposten in Italië voor de inklaring van ijzer- en staalprodukten.
(Handelingen blz. 314)
Verslag Nyborg over vrijstelling BTW voor de invoer van bepaalde goederen. (Handelingen
febr. 1981 blz. 320-323)
Verslag Von Wogau over belastingvrije bedragen in intra-communautair reizigersverkeer. (Handelingen febr. 1981 blz. 291 en 292)
Verslag Schinzel over goederen van reizigers of verpakt in kleine zendingen. (Handelingen mei
1981 blz. 145-147)
Verslag Moreland over goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten. (Handelingen mei
1981 blz. 193-196)
Verslag Von Wogau over de douane-unie. (Handelingen sept. 1981 blz. 147-157)
Verslag Von Wogau over communautair douanevervoer (nov. 1981 blz. 350-352), gevolgd door
een kort debat over bespoediging van grensformaliteiten voor vrachtwagens, (resolutie Publikatieblad C 327, blz. 136)
De belangstelling van de leden blijkt tevens uit de volgende schriftelijke vragen, die
over de grensproblematiek werden gesteld:
Nyborg, fraktie van democraten voor de vooruitgang, Denemarken (Vr. 289/79) informeert naar
de verscherpte identiteitscontrole aan de grenzen.
De Commissie acht zich niet bevoegd te antwoorden.
Tuckman, Europese Democratische Fractie, Verenigd Koninkrijk, vraagt of er controle is aan
de grens voor staatshoofden en regeringsleiders.
De Commissie antwoordt, dat daarvoor protocollaire regels gelden, die de Commissie niet kent.
(Vr. 461/79)
Albers, Socialistische Fractie, Nederland, informeert naar overlast in grensdorpen vanwege het
goederenvervoer.
Het Raadgevend Comité maakt een studie en de Commissie heeft al de nodige maatregelen genomen. (Vr. 1242/79)
Seeler, Socialistische Fractie, Bondsrepubliek Duitsland, vraagt naar soepelere douanecontrole.
Het uniform paspoort wil nog niet lukken, antwoordt de Commissie. Controle blijft nodig.
(Vr. 1712/79)
Mc.Cartin, Fractie van de Europese Volkspartij (EVP), Ierland, vraagt naar vrij verkeer van
goederen en diensten in Ierse grensgebieden.
De Commissie zal concrete klachten (opbreken van wegen door Britten) onderzoeken.
(Vr. 1668/79)
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Pottering, EVP, BRD, ziet mogelijkheden voor grensoverschrijdende fietspaden.
Een plaatselijke aangelegenheid, meent de Commissie. Voor zoiets heeft de Commissie geen tijd.
(Vr. 1796/79)
Tuckman, vraagt naar cijfers betreffende het reizigersverkeer.
Die statistieken zijn er niet, alleen voor het luchtvervoer. (Vr. 1841/79)
Nord en Berkhouwer, Liberale en Democratische Fractie, Nederland, brengen de problematiek
Rijsbergen ter sprake.
De beperking van bevoegdheden van nieuwe grenskantoren wil juist een vlotter grensverkeer
bewerkstelligen, zegt de Commissie. (Vr. 119/80)
Newton Dunn, EDF, Verenigd Koninkrijk, krijgt een uitgebreid antwoord op zijn vraag naar het
opheffen van grenscontroles.
De harmonisatie zal nog veel tijd vergen, aldus de Commissie. (Vr. 268/80)
Tuckman, vraagt of een douanecontroleur zich behoort te identificeren op verzoek.
De Commissie weet dat niet, maar denkt dat een uniform voldoende is. (Vr. 462/80)
Seefeld, Socialistische Fractie, BRD, vraagt de Raad naar de moeilijkheden voor mensen en
goederen aan de grenzen.
Er is het nodige gebeurd, zegt de Raad, voor wat betreft de goederen.
V o o r het overige zijn w i j ermee bezig, zoals de paspoort-unie, tijdelijke invoer van
bepaalde transportmiddelen, vervolgens invoer persoonlijke goederen en verhoging
van contingenten, ( w i j n , koffie e.d.) Ook aan de harmonisatie van de veterinaire controle wordt gewerkt. ( V r . 1073, 80)
Von Wogau, EVP, BRD, vraagt de kleine grensposten 24 uur per dag open te houden.
Hoewel dit een bevoegdheid is van de Lid-Staten, wil de Commissie er nog wel eens bij de nationale regeringen op aandringen, o.a. in het belang van de grensarbeiders. (Vr. 1317/80)
Seefeld klaagt over de formaliteiten aan de Duits-Deense grens.
Tegen betaling van overuren kunnen de formaliteiten buiten de openingstijden worden afgewikkeld, luidt het antwoord. (Vr. 1393/80)
Von Alemann, Lib, BRD, informeert naar de autorijlessen in grensgebieden.
Volgens de Richtlijn van 4 dec. '80 moeten er geharmoniseerde normen voor autorijlessen komen. Het is aan de Lid-Staten om bi-laterale maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid in
grensgebieden. De Commissie is niet van plan voorstellen te doen voor wederzijdse erkenning
van diploma's van erkende rijschoolhouders. (Vr. 1707/80)
Von Wogau vraagt naar een geval van douane-controle, waarbij een omzetbelastingverklaring
moest worden afgegeven.
De Commissie verwijst naar andere vragen, het omzetbelastingrecht is de competentie van de afzonderlijke landen. (Vr. 2090/80)
Boot, EVP, Ned, vraagt naar grensoverschrijdende telefoonaansluiting in de Euregio.
De Commissie erkent het probleem, maar er moet een overeenkomst tussen beide landen gesloten worden. (Vr. 2254/80)
Drie Duitse EVP-ers noemen de kleine grensovergangen tussen Duitsland en Zwitserland.
Deze mogen buiten de openingstijden overschreden worden.
De Commissie zal zoiets elders steunen, maar het blijft de competentie van de Lid-Staten.
(Vr. 2256/80)
Seefeld vraagt de Raad, of de Richtlijn over vereenvoudiging van formaliteiten aan de grens is
overgenomen. (Vr. 2256/80)
Neen, antwoordt de Raad, vanwege de controle op de belastingheffing en belastingvrijdom van
reizigers. (Vr. 19/81)
Von Wogau informeert naar deviezencontroles aan de Italiaanse grens. De Commissie legt de
zaak verder uit en geeft aan, dat een aantal aspecten hiervan bij het Hof van Justitie in behandeling zijn. (Vr. 318/81)
Von Hossel en Müller Hermann, EVP, BRD, noemen het verschil in BTW voor auto's in Denemarken en Duitsland.
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been in the market for as many years as his continental counterpart and his problems
are not significantly worse. A n y improvements in procedures by governments will be
beneficial to all.

De expediteur en het grensoponthoud bij het goederenvervoer
in de Europese Gemeenschap
P . J . N . V A N OS

Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties (FENEX)

Inleiding
Het uitgangspunt van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, het Verdrag van Rome, is het instellen van een gemeenschappelijke markt.
Deze in artikel 2 neergelegde doelstelling wordt nader uitgewerkt in artikel 3, waar
ondermeer wordt gesproken van de afschaffing tussen de lid-staten van de douanerechten en de kwantitatieve beperkingen bij de in- en uitvoer van goederen alsmede van alle
overige maatregelen van gelijke werking. Voorts moeten voor de verwezenlijking van
deze doelstelling de hinderpalen voor het vrije verkeer van personen, diensten en
kapitaal die tussen de lid-staten bestaan, worden verwijderd. H e t streven is erop
gericht, te komen tot een zodanig goederen- en personenverkeer binnen de Gemeenschap, alsof er sprake is van één nationale staat waar dit verkeer zonder belemmeringen
kan plaatsvinden.
Thans 25 jaar na het van kracht worden van het Verdrag van Rome moet worden
geconstateerd, dat de resultaten om tot een Europese é é n w o r d i n g te komen, steeds
moeizamer tot stand komen. D i t heeft ook zijn weerslag op het grensoverschrijdend
vervoer van goederen, dat als gevolg daarvan nog steeds wordt geconfronteerd met
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap, die vrijwel
identiek zijn aan de formaliteiten en controles aan de grenzen met derde landen. Deze
b i j het grensoverschrijdend vervoer te verrichten formaliteiten en controles, waarmede
met name vervoerders en verladers hebben te maken, kunnen tot lange wachttijden aan
de grenzen leiden, hetgeen uiteindelijk zijn nadelige invloed heeft op de prijs van de
vervoerde produkten. D i t heeft op zijn beurt weer een nadelig effect op de economie
van de Gemeenschap.
Met name het laatste jaar zijn er uitspraken gedaan en zijn er publikaties verschenen,
die er alle voor pleiten dat de belemmeringen aan de grenzen binnen de Europese
Gemeenschap, waarmede het goederen- en handelsverkeer wordt geconfronteerd, zo
spoedig mogelijk moeten worden opgeheven. Vooral van de zijde van vervoerders en
verladers, ondersteund door Europese politici, wordt aangedrongen op maatregelen
die het oponthoud aan de grenzen kunnen verminderen. Mede naar aanleiding daarvan
is door de Europese Commissie met prioriteit deze aangelegenheid ter hand genomen
en kan worden verwacht dat binnenkort voorstellen b i j de Raad zullen worden ingediend die moeten leiden tot een vereenvoudiging van het grensoverschrijdend goederenvervoer binnen de Gemeenschap (Zie de artikelen van W. Albers en I . Albers).
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap

18/3: 274-284

(1982)
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I n deze bijdrage zal worden ingegaan op de functie van de expediteur, als tussenpersoon in het vervoer, b i j het grensafhandelingsgebeuren en de bijdrage die h i j kan
leveren ter voorkoming van oponthoud aan de grenzen in de Gemeenschap. Daarvoor
zal het evenwel nodig zijn enige afbakening aan te brengen in de categorieën formaliteiten en controles die plaatsvinden. Voorts zal de bijdrage zich beperken tot het grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg, omdat zich daar de grootste problemen
voordoen, waarop door de expediteur invloed kan worden uitgeoefend. I n de binnenvaart doen zich, voorzover bekend, minder problemen voor, terwijl b i j het spoorvervoer de expediteur op het grensafhandelingsgebeuren nauwelijks invloed heeft
omdat dit door de spoorwegondernemingen wordt verzorgd. In de luchtvaart en
zeevaart is, voorzover er van problemen kan worden gesproken, de problematiek van
overeenkomstige aard als in het wegvervoer. Bovendien zal hoofdzakelijk worden
ingegaan op de situatie zoals die zich aan de Nederlandse grenzen voordoet.
Europa zonder binnengrenzen!
Het ideaalbeeld dat het Verdrag van Rome voor ogen staat, is een Europese Gemeenschap waarbinnen onder andere het vervoer van goederen zonder enige belemmering
aan de nationale binnengrenzen zal kunnen plaatsvinden. D i t is immers van fundamentele betekenis voor de ontwikkeling van de interne markt van de Gemeenschap.
Daarom is één van de grondslagen van de Gemeenschap het in het tweede deel van het
Verdrag onder titel 1 genoemde vrije verkeer van goederen. A r t i k e l 9 bepaalt in
verband daarmede, dat de Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie, welke
zich uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod mede brengt
van in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen
de lid-staten onderling, als de invoering van een gemeenschappelijk douanetarief voor
hun betrekkingen met derde landen. De douane-unie is zodoende een van de fundamenten van de Gemeenschap. Teneinde het eerdergenoemd ideaalbeeld te bereiken, is
het niet voldoende om een gemeenschappelijk douanetarief te hebben en een aantal
basisbeginselen voor de toepassing daarvan vast te stellen, doch tevens is daarvoor
nodig een complete, uniforme en doelmatige wetgeving uit te werken. Alleen in dat
geval zal een situatie ontstaan waarbij het goederenverkeer tussen de E.G. lid-staten
onder dezelfde voorwaarden kan plaatsvinden als binnen de nationale markten.
Het goederen- en handelsverkeer binnen de Gemeenschap is evenwel niet alleen
afhankelijk van regelingen welke hun basis vinden in het bestaan van de douane-unie.
Het intracommunautaire handelsverkeer wordt mede beïnvloed door regelingen op het
gebied van vervoer, landbouw, statistiek enz. Een totale liberalisatie van het goederenen handelsverkeer binnen de Gemeenschap zal eerst kunnen worden bereikt indien
ook op alle andere gebieden die ermee samenhangen tot een harmonisatie wordt
gekomen. Vooralsnog moet een Europese Gemeenschap zonder interne grenzen dan
ook als een doelstelling op lange termijn worden aangemerkt en zullen er voorlopig nog
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen moeten blijven plaatsvinden. [1]
Zolang er in de lid-staten verschillen blijven bestaan ten aanzien van wetgevingen op
velerlei gebied, zullen er dus formaliteiten en grenscontroles blijven bestaan. Deze for-
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maliteiten en controles welke plaatsvinden b i j grenspassage, worden veelal aangemerkt
als douaneformaliteiten en controles, ook al betreft het helemaal geen formaliteiten c.q.
controles die hun oorsprong vinden in de douaneregelingen. Formaliteiten en controles
met betrekking tot verkeerstechnische voorschriften, landbouwvoorschriften, vervoersvergunningen, fiscale voorschriften, sanitaire, fyto-sanitaire, veterinaire en kwaliteitsvoorschriften enz., worden in het algemeen aan de douane toegeschreven, omdat
vaak een groot aantal van deze controles inderdaad is opgedragen aan de belastingdienst waaronder de dienst Douane valt.
Grensformaliteiten en -controles
In het kader van deze bijdrage moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee
categorieën formaliteiten en controles, te weten:
1. formaliteiten die worden verricht en de controles die daarop plaatsvinden met
betrekking tot de vervoerde goederen, voorzover daarbij belastingen, rechten, heffingen e.d. zijn betrokken.
2. overige formaliteiten en controles.
De onder 1 genoemde formaliteiten en controles hebben uitsluitend met de te
vervoeren goederen te maken en dienen ter bepaling en zekerheidstelling van de
belastingen, rechten en heffingen die op grond van nationale c.q. communautaire
regelingen door de ladingbelanghebbende zijn verschuldigd. Met uitzondering van de
sanitaire, fytosanitaire, veterinaire- en kwaliteitsformaliteiten en -controles hebben de
met categorie 2 bedoelde formaliteiten en controles uitsluitend betrekking op het
voertuig waarmede de goederen worden vervoerd.
Met betrekking tot de onder 1 genoemde categorie dient voorts een onderscheid te
worden gemaakt tussen formaliteiten en controles welke zijn gericht op het in het vrije
verkeer brengen van goederen (ook wel genoemd vrijmaking c.q. inklaring) en die
welke zijn gericht op het grensoverschrijdend douanevervoer.
Communautair

douanevervoer

Het sinds 1970 bestaande stelsel van communautair douanevervoer [2] is erop gericht het
vervoer van goederen onder douanesluiting te doen plaatsvinden, zonder dat b i j invoer
verschuldigde belasting in de lid-staat, waar goederen uit derde landen de Gemeenschap binnenkomen en die zijn bestemd voor een andere lid-staat, moet worden
betaald. Ook goederen met als oorsprong een lid-staat kunnen ingevolge dit stelsel v r i j
van rechten worden vervoerd. Behoudens verzegeling, zekerheidstelling, en afgifte van
de kennisgeving van doorgang, behoeven ingevolge dit systeem geen verdere formaliteiten te worden verricht. Ook Oostenrijk en Zwitserland hebben zich op 1 januari
1974 b i j dit systeem aangesloten.
Het systeem biedt vervoerders en ladingbelanghebbenden de mogelijkheid, zonder
noemenswaardige formaliteiten en controles aan de binnengrenzen, het vervoer van de
plaats van verzending naar de plaats van bestemming te doen plaatsvinden, alwaar
vrijmaking kan geschieden.
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Vrijmaking

van

goederen

Voorzover douaneformaliteiten en controles in de zin van categorie 1 plaatsvinden,
betreft dit veelal de procedure van het in het vrije verkeer brengen van de vervoerde
goederen, ook wel genoemd de aangifte ten invoer of kortweg de vrijmaking c.q.
uitklaring. Goederen uit andere lid-staten en derde landen zijn, indien zij in het vrije
verkeer worden gebracht, veelal onderhevig aan bepaalde belastingen en eventueel nog
rechten en heffingen. V o o r E.G.-goederen betreft dit meestal uitsluitend omzetbelasting (B.T.W. en bijzondere verbruiksbelasting).
Deze aangifte ten invoer kan zowel plaatsvinden aan de daartoe bevoegde douanekantoren aan de grenzen als bij een bevoegd douanekantoor op de eindbestemming als
beëindiging van een procedure ingevolge het stelsel inzake communautair douanevervoer. De praktijk leert dat aan de mogelijkheid de aangifte aan de grens te doen, door
zowel de vervoerder als de importeur van de goederen de voorkeur wordt gegeven.
(Voor een verklaring hiervoor, zie "De douane-expediteur en de inklaring")
Aard van voorschriften
Als gevolg van het feit dat de algehele harmonisatie c.q. integratie op velerlei gebied in
de Europese Gemeenschap nog niet tot stand is gekomen, hetgeen zoals eerder betoogd nog zeer lang op zich zal laten wachten, bestaan er in de lid-staten nog steeds
nationale voorschriften die van elkaar afwijken. Met name het handels- en goederenverkeer wordt met deze verschillen in wetgeving geconfronteerd. Veelal verschillen,
welke in stand worden gehouden ter bescherming van de eigen nationale produktie en
de schatkist. Hieruit vloeit voort dat voor de i n - , uit- en doorvoer van goederen een
groot aantal voorschriften moet worden nageleefd.
Deze voorschriften zijn te onderscheiden in:
a. Voorschriften betrekking hebbend op de te vervullen formaliteiten.
De basisregeling waarop het gehele stelsel van formaliteiten in Nederland b i j i n - , uiten doorvoer berust, is de Algemene Wet inzake de douane en de accijnzen
( A . W . D . A . ) , waarin de grote lijnen van het stelsel van formaliteiten is aangegeven. Op
grond van deze wet is een groot aantal uitvoeringsbesluiten uitgevaardigd.
Tot deze categorie behoren voorts de voorschriften voortvloeiend uit het E.E.G.verdrag (E.G.-verordeningen en richtlijnen).
b. Heffingsvoorschriften.
Deze voorschriften vormen de basis voor de eventueel b i j invoer te heffen belastingen
en heffingen. Daartoe behoren invoerrecht, omzetbelasting, accijns en landbouwheffing.
c. Andere voorschriften.
Hiertoe behoren ondermeer de I n - en Uitvoerwet, Veewet, Planteziektenwet, Wet
gevaarlijke stoffen etc.
De veelheid van formaliteiten die b i j het grensoverschrijdend vervoer moeten worden vervuld, vereist een zeer uitgebreide kennis van alle voorschriften.
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Goederenaangifte
B i j i n - , uit- en doorvoer van goederen dient een goederenaangifte te worden gedaan.
D e A . W . D . A . noch de daarop gebaseerde uitvoeringsvoorschriften bevatten enige
bepaling die iemand verbiedt een goederenaangifte (ook wel genoemd douaneaangifte) te doen. Bevoegd tot het doen van een aangifte is in de eerste plaats de
beheerder van de goederen en derhalve degene die de goederen feitelijk onder zich
heeft (de aangever). D i t kan onder meer zijn de vervoerder en de eigenaar die zijn
goederen b i j zich heeft.
De veelheid en de gecompliceerdheid van de voorschriften vergt evenwel zoveel
deskundigheid dat het doen van goederenaangifte al vlug tot problemen aanleiding zal
geven, met al het oponthoud van dien. Daarom wordt door vervoerders en ladingbelanghebbenden veelal een beroep gedaan op een deskundige op dit gebied.
De Expediteur, architect van het vervoer
"Vervoer", "transport" en "expeditie" worden vaak gebruikt voor één en dezelfde
bezigheid, namelijk het verplaatsen van goederen van de ene naar de andere plaats.
Gezien het aantal vrachtwagens dat met het opschrift "Expeditiebedrijf X " rondrijdt, is
het ook niet verwonderlijk dat genoemde woorden vaak over één kam worden geschoren. I n de brochure " D e Expediteur, architect van het vervoer" van de Federatie van
Nederlandse Expediteursorganisaties F E N E X [3] wordt op populaire wijze het specialistische en polyvalente karakter van het beroep van expediteur als organisator van het
vervoer geschetst. H i j vervoert niet zelf, maar doet vervoeren, zoals in artikel 86 van
het Wetboek van Koophandel in de wettelijke definitie van de expediteur staat vermeld. Voorts wordt gesproken van tussenpersoon, bemiddelaar, adviseur in het vervoer.
De weg van het internationaal goederenvervoer loopt over een berg van voorschriften, formaliteiten en bepalingen. Het is de expediteur die zich onder meer heeft
gespecialiseerd in de kennis die noodzakelijk is voor een vlot verloop van dit goederenvervoer. Tot die specialisatie behoort tevens het vervullen van douaneformaliteiten.
Het is met name in die functie, dat de expediteur binnen de Gemeenschap kan
bijdragen tot het op snelle wijze slechten, ten behoeve van vervoerder en verlader, van
formaliteiten en controles aan de binnengrenzen.
Alvorens daarop nader in te gaan moet erop worden gewezen dat de expediteur als
organisator van het vervoer ten behoeve van zijn verlader/opdrachtgever ook last kan
ondervinden van de vele te vervullen formaliteiten en controles welke vallen onder de
categorie 2. Immers, op deze formaliteiten en de controles daarop, waarvan we hebben
gezien dat ze praktisch alle betrekking hebben op het vervoermiddel, is door hem
nauwelijks invloed uit te oefenen omdat ze door de vervoerder zijn te vervullen. In het
belang van de opdrachtgever en de door hem te verzenden goederen zal hij bij de keuze
van de vervoerder er op toezien dat de formaliteiten ten aanzien van het vervoermiddel
ook inderdaad zijn vervuld. Evenals voor vervoerders en ladingbelanghebbenden is het
voor de expediteur, die als organisator van het vervoer optreedt, van belang dat met
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betrekking tot het door hem ingeschakelde vervoermiddel zo min mogelijk formaliteiten en controles daarop moeten worden verricht. Alleen in het geval de expediteur met
eigen vervoermiddelen een grensoverschrijdend transport verzorgt, zal h i j worden
geconfronteerd met deze op het vervoermiddel afgestemde formaliteiten en controles.
In de juiste zin van het woord is h i j dan niet meer als expediteur te beschouwen doch als
vervoerder.
Douane-expediteur
Tot de taken van de expediteur, als organisator van het vervoer, behoort tevens het
verzorgen van de douaneformaliteiten ten behoeve van de aan hem ter verzending
toevertrouwde goederen. Hieruit heeft zich het specialisme ontwikkeld van douaneexpediteur, die aan de grenzen ten behoeve van vervoerders en ladingbelanghebbenden, gezien de vele haken en ogen die daaraan zijn verbonden, goederenaangiften
verzorgt.
We kennen zodoende douane-expediteurs die optreden ten behoeve van een meer
algemene expeditie-opdracht - zij verzorgen tevens de verzending van de goederen en zgn. pur sang douane-expediteurs, die zich uitsluitend beperken tot het doen van
douane-aangiften.
Het optreden als douane-expediteur vindt in de A . W . D . A . in afdeling 2, artikel 55
t/m 59 zijn wettelijke basis. D e douane-expediteur is de persoon, die als zodanig door
of vanwege de Minister van Financiën is toegelaten ten behoeve van anderen, op eigen
naam goederenaangiften te doen. Deze toelating wordt ook wel "admissie b i j de
douane" genoemd en geeft aan dat de douane-expediteur het vertrouwen van de
douane-autoriteiten geniet. De term "op eigen naam" brengt met zich dat de douaneexpediteur met betrekking tot de door hem gedane goederenaangifte geheel in de
plaats treedt van degene van wie h i j opdracht heeft verkregen de goederenaangifte te
verzorgen. D i t betekent ondermeer, dat h i j heeft in te staan voor de juistheid van de
aangifte, de te betalen belasting en/of heffing moet voldoen, en heeft zorg te dragen
voor de zuivering van documenten.
Uiteraard zal de douane-expediteur, naast zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden, de aan de overheid betaalde belasting aan zijn opdrachtgever in rekening
brengen. D e douane-expediteur loopt daarbij evenwel het risico, dat door hem voorgeschoten belasting hem niet wordt vergoed. Teneinde hem een zekere bescherming te
bieden, is hem in artikel 58 A . W . D . A . gedurende een jaar een recht van voorrang
verleend op alle zaken van zijn opdrachtgever voor de door hem ten behoeve van zijn
opdrachtgever betaalde belastingen.
Zolang de onder categorie 1 bedoelde formaliteiten en controles b i j gebrek aan
harmonisatie in de E.G. nog steeds moeten plaatsvinden, kan de douane-expediteur
een aanzienlijke bijdrage leveren om het oponthoud als gevolg van deze formaliteiten
en controles tot het uiterste te beperken.
D e douane-expediteur en zijn personeel zullen in de eerste plaats een zeer goede
kennis moeten hebben van alle mogelijke douaneregelingen. E é n en ander vergt een
intensieve studie van de voorschriften. Door de b i j de F E N E X aangesloten organisa-
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ties [4] wordt aan de opleiding van deskundig personeel zeer veel aandacht besteed.
Jaarlijks worden ten behoeve van personeelsleden opleidingen verzorgd waar door
deskundigen van het Ministerie van Financiën deze specialistische en vaak weerbarstige materie wordt gedoceerd.
M e t deze kennis, gepaard aan de praktische ervaring van alledag, zal de douaneexpediteur weten te bereiken dat te vervullen formaliteiten snel worden verricht. H i j
weet immers als expert diè voorschriften toe te passen, welke van belang zijn, hetgeen
vertraging in de afhandeling voorkomt. Uiteraard is het van het allergrootste belang dat
de douane-expediteur de beschikking heeft over alle gegevens en eventueel benodigde
bescheiden die voor de aangifte nodig zijn. H i j zal zijn opdrachtgever hierop steeds
wijzen.
Een vervoerder of ladingbelanghebbende kan, zoals eerder opgemerkt, indien h i j
over die deskundigheid beschikt, zelf een goederen aangifte verzorgen.
Alleen zeer grote bedrijven die grensoverschrijdend goederenvervoer verrichten of
laten verrichten, zullen het zich uit kostenoogpunt kunnen veroorloven zelf een deskundige in dienst te nemen die de douaneformaliteiten vervult.
Voor kleine en middelgrote ondernemingen zal de daarvoor aan te stellen deskundige die uitsluitend deze formaliteitenafwikkeling tot zijn taak mag rekenen, een te
kostbare zaak zijn. Juist de inschakeling van een onafhankelijk deskundige als de
douane-expediteur zal voor hem tot een besparing van kosten leiden.
De douane-expediteur zal veelal zijn kantoor hebben gevestigd in de nabijheid van
een bevoegd douanekantoor. Als gevolg van het feit dat door hem zeer veel goederenaangiften worden gedaan, kan worden gesteld dat een vertrouwensrelatie wordt
opgebouwd met de betrokken douanebeambten, waardoor een aangifte op een vlotte
wijze kan worden afgehandeld. Anders zal dit liggen b i j de veelal op incidentele basis
ingediende aangiften door vervoerders c.q. ladingbelanghebbenden.
De douane-expediteur

en het communautair

douanevervoer

Hoewel de procedure van het communautair douanevervoer als omschreven bij "communautair douanevervoer" zou doen vermoeden dat b i j het vervoer van de ene lid-staat
naar de andere de douane-expediteur nauwelijks meer een functie vervult, is het
tegenovergestelde het geval. Afgezien van de garantie die moet worden verzorgd ter
zekerstelling van de eventueel verschuldigde belasting b i j geheel of gedeeltelijke
niet-aanzuivering van het uitgemaakte T-document, vereist de invulling ervan toch een
deskundigheid die b i j de verlader en de vervoerder veelal niet aanwezig is. Waarom zou
een vervoerder en een verlader zich ook de moeite getroosten een dergelijk document
volgens de vele voorschriften, die h i j slechts oppervlakkig kent, in te vullen met alle
mogelijke kans van fouten, terwijl de douane-expediteur dat in een kwartier voor hem
verzorgt. Hiervoor kan zowel een beroep worden gedaan op douane-expediteurs in het
binnenland gevestigd, als aan de grensovergangen.
Het inschakelen van de douane-expediteur b i j het communautair douanevervoer
biedt voorts de verlader en vervoerder het voordeel dat door hen geen zekerheid
behoeft te worden gesteld. H e t is de douane-expediteur die op eigen naam de aangifte
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voor communautair douanevervoer verzorgt en ook de daarbij behorende zekerheidstelling. Overigens is het ten aanzien van het douanevervoer in het belang van zowel
vervoerder, verlader als overheid dat, gezien de risico's die toch worden gelopen
(fraude), enige controle op het goede verloop van de vervoerbeweging wordt uitgeoefend. In dat verband moet een zgn. doorgangsbewijs b i j elke grensovergang door de
vervoerder worden afgegeven.
De douane-expediteur

en de

inklaring

V r i j m a k i n g c.q. inklaring van goederen betekent, zoals onder "vrijmaking van goederen" uiteengezet, het in het vrije verkeer brengen van goederen uit andere lid-staten en
derde landen, die onderhevig zijn aan bepaalde belastingen en heffingen. Het is deze
procedure die volgens vele critici aanleiding geeft tot aanzienlijk oponthoud aan de
grensovergangen.
Niettegenstaande het feit dat het stelsel inzake communautair douanevervoer de
mogelijkheid biedt de aangifte ten invoer op de eindbestemming te doen, wordt door
importeurs er toch de voorkeur aan gegeven dit te doen plaatsvinden aan de grensovergang.
In het binnenland zal slechts een aangifte ten invoer kunnen worden afgehandeld op
die eindbestemmingen waar een douanekantoor is gevestigd dat als zogenaamde losplaats is aangewezen. De vraag is dan of in de nabijheid van de eindbestemming een
dergelijk kantoor aanwezig is.
Bovendien zijn de kantoren in het binnenland, anders dan aan de grenzen, slechts
geopend op normale kantooruren. Daardoor wordt, nog afgezien van oponthoud dat
ontstaat indien buiten deze uren b i j dit kantoor wordt aangenomen, de inklaring van
meer wagens die dit voorbeeld zouden volgen, samengeperst tot deze openingsuren (8
uren in plaats van 24). Voorts zal het in het binnenland inklaren tot gevolg hebben, dat
vrachtwagens gedwongen zullen zijn douanekantoren aan te doen in veelal overvolle
steden. Gewezen wordt er voorts op dat het doen van aangiften ten invoer, gezien de
aantallen die er zijn te behandelen in het binnenland, veelal onvoldoende emplooi zal
bieden aan de douane-expediteurs, om zich daar te vestigen.
Een punt dat ten aanzien van deze problematiek vaak over het hoofd wordt gezien is,
dat als gevolg van leveringsvoorwaarden welke tussen partijen b i j een koopcontract
worden overeengekomen, de verplichting tot het vervullen van formaliteiten c.q. het
betalen van belasting öf op de verkoper öf op de koper rust. Leveringsvoorwaarden als
"af fabriek", "franko grens" en "franko inclusief rechten" brengen de verkoper en de
koper zodoende vaak in een positie waarin juist de inklaring aan de grens voor hen leidt
tot een duidelijke scheidslijn met betrekking tot de verplichtingen welke zij op zich
hebben genomen. Het inschakelen van een douane-expediteur kan in dat geval veelal
niet worden gemist.
Vereenvoudiging regelingen
De douane-expediteur zal b i j de afhandeling van de benodigde formaliteiten veelal diè
regeling toepassen die zo min mogelijk oponthoud voor het vervoer betekent. Daartoe
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kan h i j een aantal regelingen toepassen, die een vereenvoudiging inhouden. Deze
vereenvoudigingen zijn wederom in twee categorieën in te delen, te weten:
1. die welke betrekking hebben op het vervoer van de goederen;
2. die welke betrekking hebben op de invoer (het brengen van goederen in het vrije
verkeer).
ad 1. T o t deze regelingen behoren ondermeer de TIR-regeling (toepassing van de
Douane-overeenkomst inzake het internationaal vervoer van goederen onder dekking
van een carnet T I R ) voor vervoer van goederen naar niet-E.G.-landen en de reeds
eerder besproken regeling inzake communautair douanevervoer voor vervoer binnen
de E.G.
Wat betreft de laatste procedure moet worden gewezen op de vereenvoudigingsmogelijkheden die zijn neergelegd in een Uitvoeringsverordening van de Commissie [5]
waaronder o.a. de regelingen van "toegelaten afzender" en "toegelaten geadresseerde" zijn opgenomen.
ad 2. D e vereenvoudigingen b i j de invoer beogen alle versnelling in het goederenvervoer teweeg te brengen door toe te staan dat de goederen hun bestemming volgen
vóórdat de vereiste goederenaangiften zijn gedaan. A l deze vereenvoudigde procedures dragen ertoe b i j dat goederen sneller te bestemder plaatse aankomen.
I n dit verband kunnen onder meer worden genoemd:
a. D e regeling als bedoeld in artikel 23 van de Wet op de Omzetbelasting. Deze
regeling maakt het mogelijk dat de betaling van de omzetbelasting b i j invoer wordt
verschoven naar het moment van periodieke aangifte in het binnenland.
b. D e Benelux overeenkomst. Deze regelt onder meer dat aan de binnengrenzen van
de Benelux voor goederen uit het vrije verkeer van de Beneluxlanden kan worden
volstaan met een mondelinge aangifte, dan wel het inleveren van een factuur.
c. A r t i k e l 179 van het Besluit douane en accijnzen. Op grond van deze regeling kan
voor goederen uit E . G . en/of de zgn. E . V A . - l a n d e n eveneens worden volstaan met een
mondelinge aangifte, hetgeen vergezeld dient te gaan van inlevering van een kopiefactuur.
d. Ministeriële aanschrijvingen. Verschillende vereenvoudigde procedures maken het
mogelijk dat tot een zeer snelle vrijmaking van de goederen kan worden gekomen.
Bijvoorbeeld Aanschrijving B72/28468 ( D . A . A . 183) en B75/6357 ( D . A . A . 803).
Grensformaliteiten en controles verleggen naar het binnenland
Gesproken wordt steeds over belemmeringen b i j het goederenvervoer aan de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap. Belemmeringen die, zoals eerder uiteengezet,
worden veroorzaakt door het ontbreken van een algehele harmonisatie. Als gevolg
daarvan moeten er nog steeds formaliteiten en controles worden verricht, hetgeen
velen een doorn in het oog is, omdat ze aan de grenzen plaatsvinden tussen de
lid-staten. Gepleit wordt er dan ook voor deze formaliteiten en controles te doen
plaatsvinden in het binnenland. D i t zou oponthoud en de daarmede gepaard gaande
kosten verminderen. Niets is echter minder waar. Het zou slechts aanleiding geven tot
een verschuiving van de problematiek. Immers, de formaliteiten en controles moeten
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nog steeds worden verricht.
Inderdaad kan dat in het binnenland geschieden op speciaal daartoe ingerichte
terreinen waar dezelfde faciliteiten aanwezig zijn als thans aan de grenzen. Daarmede is
het oponthoud aan de grenzen wel verdwenen. De essentie van het probleem van het
oponthoud evenwel niet. I n het kader van de Europese Gemeenschap moeten de
douanekantoren aan de grenzen van de lid-staten dan ook worden aangemerkt als
binnenlandse kantoren. Dat deze kantoren op historische gronden met de benodigde
faciliteiten aan de grenzen tussen de lid-staten zijn gesitueerd, doet daaraan niets af.
Het uitsluitend op grond van politieke overwegingen tegen zeer hoge kosten verleggen
ervan zal geen enkele bijdrage leveren ter vermijding van oponthoud. Het zal de mate
van organisatie b i j het douanekantoor, waar ook gevestigd, zijn dat het oponthoud
bepaalt.
Het voorgaande betekent geenszins dat er voor wordt gepleit de inklaringsmogelijkheden in het binnenland te beperken. In die gevallen dat de nadelige factoren als
genoemd onder "de douane-expediteur en de inklaring" niet aanwezig zijn, kan het
voordeel bieden in het binnenland in te klaren. H i e r b i j valt te denken aan de bevoegde
secties in de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam, die alle faciliteiten bieden.
Indien belanghebbenden b i j het vervoer na afweging van de voor- en nadelen tot het
besluit komen dat in het binnenland wordt ingeklaard, zal dat veelal op dezelfde vlotte
wijze geschieden als aan de grens. Niettemin blijkt in de praktijk dat vaak de voorkeur
wordt gegeven aan inklaring aan de grens.
Samenvatting
Zolang in de Gemeenschap van een totale harmonisatie op velerlei gebied nog geen
sprake is, zullen er aan de binnengrenzen van de Gemeenschap formaliteiten en
controles moeten worden verricht. Deze zijn niet alle over één kam te scheren.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen formaliteiten en controles met betrekking
tot de goederen als gevolg van heffingsvoorschriften en die welke het vervoermiddel
betreffen. Tot de onder de eerste categorie vallende formaliteiten en controles behoren
die, welke moeten worden verricht in het kader van het communautair douanevervoer
en het in het vrije verkeer brengen van de goederen.
Door iedere beheerder van de goederen kan een goederenaangifte worden gedaan.
In de praktijk wordt als gevolg van de gecompliceerdheid van de vele toe te passen
regelingen dit veelal aan een deskundige overgelaten, te weten de douane-expediteur.
Door zijn kennis van de materie draagt hij b i j tot een beperking van het oponthoud aan
de grenzen. H i j zal, waar mogelijk, daarbij gebruik maken van speciale vereenvoudigde
regelingen.
Douanekantoren die zijn gevestigd aan de binnengrenzen van de lid-staat moeten in
het kader van de Gemeenschap als binnenlandse E.G.-douanekantoren worden aangemerkt. Verschuiving van formaliteiten en controles naar binnenlandse kantoren zal
veelal niet leiden tot vermindering van het oponthoud b i j het vervoer. Alleen een
optimale organisatie b i j de douanekantoren waar formaliteiten en controles plaatsvin-
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den, zal tot een versoepeling van het goederenvervoer in de Gemeenschap leiden. Ook
de douane-expediteur, als deskundige, zal daaraan een bijdrage kunnen leveren.

Noten
[1] zie ook Tijdschrift voor Vervoerswetenschappen. Prof. Dr. W.A.G. Blonk. Grensoponthouden in het goederenvervoer tussen E.G.-lid-staten. 17 (1981) 3/4, blz. 92.
[2] E.G.-Verordening no. 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende communautair douanevervoer. P.B. L 38 van 9 februari 1977.
[3] De Expediteur, Architect van het vervoer. Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, mei 1975
- katern 1 t/m 4.
[4] Bij de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties FENEX zijn aangesloten
1. Vakgroep Expediteursbedrijven der Scheepvaart Vereniging Noord te Amsterdam.,
2. Vereniging van Expediteurs te Rotterdam,
3. Vereniging van Landgrens-Expediteurs te Nijmegen en
4. Nederlandse Vereniging voor Luchttransport te Amsterdam.
[5] E.G.-Verordening no. 223/77 van de Commissie van 22 december 1976 behoudende uitvoeringsmaatregelen van de regeling voor communautair douanevervoer. P.B. L 38 van 9 februari 1977.

Hoe kijkt het Europese Parlement
tegen de grensproblemen aan?
W I M ALBERS

Lid Europese Parlement

Inleiding
Het nieuwe reglement van het Europese Parlement biedt aan de leden verschillende
mogelijkheden om ontwerp-resoluties in te dienen. De schriftelijke procedure volgens
artikel 49 is de moeilijkste, omdat tenminste de helft van de leden van het Parlement
moet hebben ondertekend, alvorens de ontwerp-resolutie aan de aangegeven instellingen wordt toegezonden.
Van deze procedure wordt door de leden veelvuldig gebruik gemaakt, echter slechts
zelden met het gewenste resultaat.
Een opvallende uitzondering hierop vormt de ontwerp-resolutie over de opening van
de interne grenzen van de Gemeenschap, die vlot 217 handtekeningen verkreeg.
Deze resolutie, die gepubliceerd werd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. C 104/40 d.d. 26.4.82 luidt als volgt:
Het Europese Parlement,
1. verlangt dat de thans nog aan de grenzen tussen de Lid-Staten van de Gemeenschap bestaande
personen- en goederencontroles naar het voorbeeld van de Benelux worden afgeschaft. Te dien
einde moeten gedurende de huidige zittingsperiode van het Europese Parlement nog belangrijke
etappes worden afgelegd,
2. draagt zijn Economische en Monetaire Commissie op, in nauwe samenwerking met zijn
Politieke Commissie en zijn Commissie voor vervoer, ten spoedigste een openbare hoorzitting te
houden met gezagdragers uit de Lid-Staten, technici en representatieve betrokkenen ter zake.
Deze hoorzitting moet de problemen signaleren die het vrije verkeer van personen en goederen
tussen de Lid-Staten nog in de weg staan, alsmede de geschikte oplossingen voor dit probleem op
de kortst mogelijke termijn,
3. verzoekt de Raad, zoals hij reeds lang had moeten doen, alle belastingvrije bedragen voor het
reizigersverkeer binnen de Gemeenschap aanzienlijk te verhogen, en wel eveneens voor medio
1984,
4. verzoekt voorts de Raad en de Commissie de aanstaande Europese Raad bovenbedoelde
problemen voor te leggen, zodat deze op beleidsniveau de beoogde doelstellingen bevestigt en
steunt,
5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie onmiddellijk te doen toekomen aan de Raad, de
Commissie, de regeringen en staatshoofden, alsmede aan de parlementen van de Lid-Staten.
Duidelijk brengt deze resolutie de politieke wil van het parlement tot uitdrukking om
een eind te maken aan de nog bestaande moeilijkheden b i j de binnengrenzen van de
Gemeenschap.
Het jaar 1984 speelt daarbij een belangrijke r o l . B i j de dan te houden nieuwe
verkiezingen voor het Europese Parlement zal blijken hoe groot het vertrouwen van de
bevolking is in de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging.
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De eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement in 1979
Tijdens de verkiezingsactie voor de eerste rechtstreekse verkiezingen in 1979 speelden
de problemen b i j de binnengrenzen van de Europese Gemeenschap een belangrijke
rol.
Steeds weer werd aan de kandidaten de vraag voorgelegd, waarom na meer dan 20
jaar gemeenschappelijke markt, die ontegenzeggelijk voordelen voor bedrijfsleven en
bevolking betekende, nog zoveel controles en tijdverlies aan de binnengrenzen noodzakelijk waren.
I n de grensregio's, waar men de bezwaren van de bestaande grenzen aan de lijve
ondervindt, bleek in het algemeen de belangstelling voor de verkiezingen verhoudingsgewijs groter, juist vanwege de vraag en de mogelijkheid om door rechtstreeks gekozen
volksvertegenwoordigers de omstandigheden te verbeteren! Voor de kandidaten betekende dit een aansporing om van deze grensproblematiek een politieke prioriteit te
maken.
Eenmaal gekozen zijnde vonden zij op hun schrijftafel het Verslag van de afgevaardigde in het oude, niet gekozen Parlement, Guillaume Schijns, burgemeester in het
Duitstalige, meest oostelijke grensgebied van België. Een deskundige op het ingewikkelde terrein van de grensformaliteiten. Z i j n verslag had vrijwel de volledige steun van
de 198 afgevaardigden verkregen tijdens de plenaire behandeling in het voorjaar 1979.
Het handelt over de moeilijkheden, die zich op het gebied van het reizigers- en
goederenvervoer over de weg aan de binnengrenzen van de Gemeenschap voordoen en
het werd uitgebracht namens de Commissie voor regionaal beleid, ruimtelijke ordening
en vervoer, die het op 22 februari 1979 met algemene stemmen goedkeurde.
De rapporteur verwijst naar het grote aantal schriftelijke en mondelinge vragen, die
ter zake aan de Raad en de Commissie werden gericht en concludeert daaruit, dat de
moeilijkheden b i j het overschrijden van de grenzen tot de punten behoort, die door het
Europese Parlement het meest aan de orde werden gesteld.
Uitgebreid worden in het Verslag de moeilijkheden van verschillende aard besproken. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
A . Belemmeringen van het grensoverschrijdende verkeer, die hun oorsprong vinden
buiten de verkeerssector, zoals:
1. Algemene douaneregelingen en -verplichtingen.
2. Fiscale en monetaire formaliteiten en controles.
3. Kwaliteits- en sanitaire controles.
4. Controles met politioneel karakter.
B . Belemmeringen ingevolge verkeerspolitieke bepalingen, zoals,
1. Formaliteiten en controles in verband met algemene verkeersbepalingen.
2. Formaliteiten en controles van fiscale aard.
3. Controles van technische aard.
4. Specifieke controles op het collectieve reizigersvervoer.
5. Specifieke controles op bestuurders.
C. Belemmeringen ingevolge ontoereikende infrastructuur aan de grensovergangen
en een onaangepaste organisatie van de douanediensten.
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In de conclusies wordt terecht opgemerkt, dat elke burger op het ogenblik van de
grensoverschrijding kan vaststellen, hoever de Europese éénwording is voortgeschreden. Het behoort dan tot de taken van de Europese Commissie om een constructieve
rol te vervullen en van het Europese Parlement om deze problematiek te blijven volgen
en desgewenst aanbevelingen te formuleren. Welnu, dat laatste is na de verkiezingen
van 1979 in ruime mate het geval geweest.
Acties in het rechtstreeks gekozen Europese Parlement na 1979
Tijdens plenaire vergaderingen werd vele malen over de grensproblematiek gesproken.
In het volgende niet volledige overzicht een aantal onderwerpen die behandeld werden:
Resolutie Von Wogau over harmonisatie van de regelingen voor het reizigersverkeer. Eerste debat over de douane-unie en handelsbelangen op 14 oktober 1980. (Handelingen blz. 107-119)
Verslag Von Alemann over de plaatsing van kerncentrales in grensgebieden. (Handelingen
18 nov. 1980 blz. 70-72 e.v.)
Op 19 december 1980 een kort debat naar aanleiding van de resolutie van de la Malène over de
vermindering van het aantal grensposten in Italië voor de inklaring van ijzer- en staalprodukten.
(Handelingen blz. 314)
Verslag Nyborg over vrijstelling BTW voor de invoer van bepaalde goederen. (Handelingen
febr. 1981 blz. 320-323)
Verslag Von Wogau over belastingvrije bedragen in in tra-communautair reizigersverkeer. (Handelingen febr. 1981 blz. 291 en 292)
Verslag Schinzel over goederen van reizigers of verpakt in kleine zendingen. (Handelingen mei
1981 blz. 145-147)
Verslag Moreland over goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten. (Handelingen mei
1981 blz. 193-196)
Verslag Von Wogau over de douane-unie. (Handelingen sept. 1981 blz. 147-157)
Verslag Von Wogau over communautair douanevervoer (nov. 1981 blz. 350-352), gevolgd door
een kort debat over bespoediging van grensformaliteiten voor vrachtwagens, (resolutie Publikatieblad C 327, blz. 136)
De belangstelling van de leden blijkt tevens uit de volgende schriftelijke vragen, die
over de grensproblematiek werden gesteld:
Nyborg, fraktie van democraten voor de vooruitgang, Denemarken (Vr. 289/79) informeert naar
de verscherpte identiteitscontrole aan de grenzen.
De Commissie acht zich niet bevoegd te antwoorden.
Tuckman, Europese Democratische Fractie, Verenigd Koninkrijk, vraagt of er controle is aan
de grens voor staatshoofden en regeringsleiders.
De Commissie antwoordt, dat daarvoor protocollaire regels gelden, die de Commissie niet kent.
(Vr. 461/79)
Albers, Socialistische Fractie, Nederland, informeert naar overlast in grensdorpen vanwege het
goederenvervoer.
Het Raadgevend Comité maakt een studie en de Commissie heeft al de nodige maatregelen genomen. (Vr. 1242/79)
Seeler, Socialistische Fractie, Bondsrepubliek Duitsland, vraagt naar soepelere douanecontrole.
Het uniform paspoort wil nog niet lukken, antwoordt de Commissie. Controle blijft nodig.
(Vr. 1712/79)
Mc.Cartin, Fractie van de Europese Volkspartij (EVP), Ierland, vraagt naar vrij verkeer van
goederen en diensten in Ierse grensgebieden.
De Commissie zal concrete klachten (opbreken van wegen door Britten) onderzoeken.
(Vr. 1668/79)
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Pottering, EVP, BRD, ziet mogelijkheden voor grensoverschrijdende fietspaden.
Een plaatselijke aangelegenheid, meent de Commissie. Voor zoiets heeft de Commissie geen tijd.
(Vr. 1796/79)
Tuckman, vraagt naar cijfers betreffende het reizigersverkeer.
Die statistieken zijn er niet, alleen voor het luchtvervoer. (Vr. 1841/79)
Nord en Berkhouwer, Liberale en Democratische Fractie, Nederland, brengen de problematiek
Rijsbergen ter sprake.
De beperking van bevoegdheden van nieuwe grenskantoren wil juist een vlotter grensverkeer
bewerkstelligen, zegt de Commissie. (Vr. 119/80)
Newton Dunn, EDF, Verenigd Koninkrijk, krijgt een uitgebreid antwoord op zijn vraag naar het
opheffen van grenscontroles.
De harmonisatie zal nog veel tijd vergen, aldus de Commissie. (Vr. 268/80)
Tuckman, vraagt of een douanecontroleur zich behoort te identificeren op verzoek.
De Commissie weet dat niet, maar denkt dat een uniform voldoende is. (Vr. 462/80)
Seefeld, Socialistische Fractie, BRD, vraagt de Raad naar de moeilijkheden voor mensen en
goederen aan de grenzen.
Er is het nodige gebeurd, zegt de Raad, voor wat betreft de goederen.
Voor het overige zijn w i j ermee bezig, zoals de paspoort-unie, tijdelijke invoer van
bepaalde transportmiddelen, vervolgens invoer persoonlijke goederen en verhoging
van contingenten, ( w i j n , koffie e.d.) Ook aan de harmonisatie van de veterinaire controle wordt gewerkt. ( V r . 1073, 80)
Von Wogau, EVP, BRD, vraagt de kleine grensposten 24 uur per dag open te houden.
Hoewel dit een bevoegdheid is van de Lid-Staten, wil de Commissie er nog wel eens bij de nationale regeringen op aandringen, o.a. in het belang van de grensarbeiders. (Vr. 1317/80)
Seefeld klaagt over de formaliteiten aan de Duits-Deense grens.
Tegen betaling van overuren kunnen de formaliteiten buiten de openingstijden worden afgewikkeld, luidt het antwoord. (Vr. 1393/80)
Von Alemann, Lib, BRD, informeert naar de autorijlessen in grensgebieden.
Volgens de Richtlijn van 4 dec. '80 moeten er geharmoniseerde normen voor autorijlessen komen. Het is aan de Lid-Staten om bi-laterale maatregelen te nemen voor de verkeersveiligheid in
grensgebieden. De Commissie is niet van plan voorstellen te doen voor wederzijdse erkenning
van diploma's van erkende rijschoolhouders. (Vr. 1707/80)
Von Wogau vraagt naar een geval van douane-controle, waarbij een omzetbelastingverklaring
moest worden afgegeven.
De Commissie verwijst naar andere vragen, het omzetbelastingrecht is de competentie van de afzonderlijke landen. (Vr. 2090/80)
Boot, EVP, Ned, vraagt naar grensoverschrijdende telefoonaansluiting in de Euregio.
De Commissie erkent het probleem, maar er moet een overeenkomst tussen beide landen gesloten worden. (Vr. 2254/80)
Drie Duitse EVP-ers noemen de kleine grensovergangen tussen Duitsland en Zwitserland.
Deze mogen buiten de openingstijden overschreden worden.
De Commissie zal zoiets elders steunen, maar het blijft de competentie van de Lid-Staten.
(Vr. 2256/80)
Seefeld vraagt de Raad, of de Richtlijn over vereenvoudiging van formaliteiten aan de grens is
overgenomen. (Vr. 2256/80)
Neen, antwoordt de Raad, vanwege de controle op de belastingheffing en belastingvrijdom van
reizigers. (Vr. 19/81)
Von Wogau informeert naar deviezencontroles aan de Italiaanse grens. De Commissie legt de
zaak verder uit en geeft aan, dat een aantal aspecten hiervan bij het Hof van Justitie in behandeling zijn. (Vr. 318/81)
Von Hossel en Müller Hermann, EVP, BRD, noemen het verschil in BTW voor auto's in Denemarken en Duitsland.
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De Commissie erkent het probleem en is met een onderzoek bezig. (Vr. 393/81)
Beyer de Ryke, Lib, België, vermeldt de voorstellen van grensregio's, maar het antwoord handelt
over infrastructuurproblemen in het algemeen. (Vr. 1195/81)
Doublet, DEP, Frankrijk, vraagt naar sanitaire en veterinaire controles.
Harmonisatie daarvan, zegt de Commissie, is alleen mogelijk door geleidelijke aanpassing en niet
door een alles omvattend besluit. (Vr. 464/81)
Patterson, ED, Verenigd Koninkrijk, laakt eveneens de wachttijden vanwege de pascontroles.
Naast verwijzing naar andere vragen herinnert de Commissie eraan de nationale overheden te
hebben aanbevolen slechts onder uitzonderlijke omstandigheden tot grenscontroles over te gaan.
(Vr. 481/81)
Cousté, DEP, Frankrijk, klaagt over een geval van Franse douanecontroles aan de Italiaanse
grens.
De Commissie heeft de Franse Regering hierover onthouden, maar die heeft verzekerd, dat deze
controles niet van systematische aard waren. (Vr. 500/81)
Nyborg, DEP, Denemarken, brengt de wachttijden bij Luxemburg (Wasserbillig) ter sprake.
Dat ligt waarschijnlijk niet aan de controles, maar aan het extra aanbod van auto's, antwoordt
de Commissie. (Vr. 812/81)
Moorehouse, ED, Verenigd Koninkrijk laakt de vertraging voor goederenvervoer over de weg te
Ventimiglia (Italië).
De Commissie weet hier niet van, maar wijst op het stelsel van communautair douanevervoer.
(Vr. 891/81)
Battersby, ED, Verenigd Koninkrijk, vraagt naar controles in treinen, als de grens als gepasseerd
is en binnenlandse passagiers zijn ingestapt.
De Commissie zegt niet bevoegd te zijn hier iets aan te doen. (Vr. 1194/81)
Boot, EVP, Nederland, vraagt naar het rapport grensbelemmeringen goederenvervoer, (beperking tankinhoud brandstof, veterinaire certificaten, openingstijden controleposten, enz.)
Het antwoord van de Commissie luidt:
Het voorstel om 100 1 tankinhoud vrij te laten, is nog niet door de Raad aangenomen, harmonisatie belastingstelsel in principe wel, harmonisatie veterinaire aspecten nog niet, over wachttijden
is nog overleg gaande. (Vr. 1275/81)
U i t deze bloemlezing van vragen uit de jaren 1979 tot 1982 b l i j k t de grote aandrang,
die vanuit het Europese Parlement wordt uitgeoefend voor een versoepeling van de
grenscontroles in het algemeen, daardoor een vermindering van de wachttijden, maar
vooral ook het tegengaan van herlevend protectionisme onder de druk van de moeilijke
economische omstandigheden.
Opvallend daarbij is, dat in sommige gevallen het optreden van de eigen nationale
douane-autoriteiten aan de kaak wordt gesteld.
De antwoorden van de Commissie zijn in de behandelde periode uitermate teleurstellend, ontwijkend en nietszeggend. Ter verontschuldiging daarvoor kan worden
aangevoerd, dat het rechtstreeks gekozen parlement zich in de eerste zittingsjaren heeft
uitgeleefd in een lawine van schriftelijke vragen, wat de beantwoording niet ten goede
is gekomen.
Het vervolg van het verhaal zal echter duidelijk maken, dat de vele vragen over de
grensproblemen en ook de andere acties ertoe hebben geleid, dat niet alleen de
Commissie maar ook de Raad het probleem meer centraal heeft gesteld en zelfs
prioriteit heeft verleend aan de oplossing van bepaalde grensproblemen.

290
Euregio's
Niet onvermeld mag blijven, dat vanuit de grensregio's voortdurend aandacht voor de
specifieke moeilijkheden werd gevraagd.
D i t had bijvoorbeeld tot gevolg, dat de afgevaardigde Jean Oehler uit Straatsburg
een uitgebreid onderzoek instelde naar de nadelen, die grensarbeiders ondervinden
door bestaande afwijkende regelingen betreffende de sociale zekerheid en door verschillen in belastingheffingen over het inkomen.
Ook koersfluctuaties kunnen tot gevolg hebben, dat in sommige gevallen verkregen
rechten, als pensioen- en invaliditeitsuitkeringen in waarde verminderen.
Juist door de groeiende werkloosheid in de Europese Gemeenschap, maar in het
bijzonder in de vaak minder ontwikkelde grensregio's, komt het vaker voor, dat
werknemers verplicht worden over de grens in een nabuurland te gaan werken. Het is
naar de mening van vele parlementsleden onjuist de risico's daarvan af te wentelen op
de zwakke schouders van de betrokken werknemers.
Daarom werd bepleit om in communautair verband met inschakeling van hetSociaal
Fonds deze werknemers een zekere bescherming te bieden. De Commissie heeft zich
ten aanzien van deze ideeën niet erg toeschietelijk getoond, maar heeft er toch door
voorstellen aan meegewerkt, dat er meer duidelijkheid komt over de rechtspositie van
de grensarbeiders in het thuisland en het werkland.
M

ozercommissie

Vooral vanuit de bekende Euregio met als kernen Enschede en Gronau werd herhaalde
malen benadrukt, dat de Europese integratie niet geloofwaardig is, zolang talloze
grensbelemmeringen blijven bestaan.
De samenwerking over de grens heen, is in deze regio vooral zover voortgeschreden,
omdat een tiental jaren de Mozercommissie, genoemd naar de vroegere kabinetschef
van Sicco Mansholt, wijlen A l f r e d Mozer, er baanbrekend werk heeft verricht.
In deze regio fungeert de z.g. Euregioraad met afgevaardigden van beide zijden van
de grens.
Er wordt gesignaleerd, dat de sociale en politieke contacten over de grens heen worden
benadeeld door het 's avonds vroeg sluiten van grensposten. Deelnemers aan vergaderingen moeten in sommige gevallen een omweg van 40 k m . maken om naar huis terug te
keren.
Het is niet mogelijk om over en weer gebruik te maken van de dichtst bijzijnde
dienstverlening voor de gezondheidszorg.
De arbeidsbemiddeling vindt éénzijdig plaats, ondanks de vaak procentueel hogere
werkloosheid dan in de meer centrale delen van de betrokken landen. Over het
algemeen wordt er geklaagd over te weinig belangstelling voor deze grensproblematiek
door de centrale overheden.
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Verslag Gerlach over het instellen van Euregio's

(1977/78)

Om tegemoet te komen aan al deze in grensregio's bestaande bezwaren, ging het
voorstel van Horst Gerlach erg ver door te pleiten voor een soort autonomie voor deze
regio's.
Het drong aan op het scheppen van een juridisch kader, zodat grensoverschrijdende
éénheden worden gevormd, waarbinnen autonome beslissingen op een beperkt terrein
kunnen worden genomen.
Helaas heeft dit Verslag, hoewel toegejuicht door het Parlement der 198 gedelegeerden en later ook vaak gememoreerd door de rechtstreeks gekozenen, niet de
gewenste positieve benadering van Commissie en Raad verkregen.
Veel nog steeds bestaande moeilijkheden in het kleine grensverkeer binnen de
Euregio's zouden door het verlenen van meer bevoegdheden aan de plaatselijke
autoriteiten tot een oplossing kunnen worden gebracht.
In de hoofdsteden toont men hiervoor weinig begrip en in Brussel neemt de Commissie nog steeds het standpunt in, dat bilateraal optreden van Lid-Staten hier meer voor
de hand ligt dan communautair ingrijpen. Jammer, want de bewoners van de grensgebieden hebben hun hoop op Brussel gevestigd.
Grensoverschrijdende

projecten

De grotere werkloosheid in de grensgebieden wordt voor een deel ook verklaard door
het ontbreken van een goede infrastructuur.
In een aantal resoluties hebben leden van het Europese Parlement gepleit voor het
behoud en het aanleggen van grensoverschrijdende verbindingen over de weg, de rail
en de binnenwateren.
In het kader van het Regionale Fonds vroegen zij tevens om financiële ondersteuning
van grensoverschrijdende projecten. In een enkel geval leidde dit tot succes, zoals in het
Eems-Dollartgebied.
Kentering in de jaren 1981-1982
B i j een terugblik moet worden geconstateerd, dat de vele acties van het Europese
Parlement in een reeks van jaren niet veel vooruitgang hebben opgeleverd.
Er zijn echter tekenen, die erop wijzen, dat er eindelijk kansen op verbeteringen
komen.
Het Nederlandse bedrijfsleven richtte zich met rapporten over de bestaande situatie
tot de Nederlandse regering en de Europese Instellingen.
De Commissie van overleg voor het goederenvervoer (C.O.G.) en de Algemene
verladers- en eigen vervoersorganisaties (E.V.O.) hebben in oktober 1981 een rapport
opgesteld over de grensbelemmeringen met een aantal suggesties voor de aanpak
daarvan.
Ook de Federatie van Nederlandse expediteursorganisaties heeft zich door middel
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van een memorandum tot de leden van het Europese Parlement gewend, waarin de
praktijk van de grensafhandelingen wordt beschreven.
Kenmerkend voor de gang van zaken is, dat een chauffeur in het goederenvervoer te
maken heeft met 35 documenten.
D e controle van de meeste van deze documenten aan de grenzen heeft oponthoud tot
gevolg, dat ook economisch niet geringe betekenis heeft.
Officieel wordt nu aangenomen, dat voor het wegvervoer alleen de transportkosten
door de wachttijden jaarlijks met 1 miljard Ecu worden verhoogd. ( 1 Ecu is ongeveer
ƒ2,60)
Geen wonder, dat ook het bedrijfsleven zich in de slechtere economische omstandigheden inspant de geesten b i j de nationale regeringen en communautaire instellingen te
wekken, om alles in het werk te stellen de zolang gewenste verbeteringen aan te
brengen. Klaarblijkelijk niet zonder succes.
Op 26 maart 1981 hechtte de Raad goedkeuring aan het behandelen bij voorrang van
de vergemakkelijking van de grensoverschrijding.
Het Europese Parlement had tijdens zijn maartzitting van dat jaar om maatregelen
op dit gebied verzocht.
Naar aanleiding van een uitvoerig verslag door onafhankelijke deskundigen over
moeilijkheden aan de grens bij het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren, heeft de Commissie op 20 april 1982 b i j de Raad een voorstel voor een richtlijn
ingediend betreffende het vergemakkelijken van de formaliteiten en controles b i j het
vervoer van goederen tussen de Lid-Staten.
De maatregelen, die voorgesteld worden zijn:
- centralisatie van de controles
- niet systematische controles
- wederzijdse erkenning van de controleresultaten
- samenwerking tussen de verschillende controle-instanties
- harmonisatie van de openingstijden van de controlepunten
- aanpassing van de personeelssterkte aan het verkeersvolume
- faciliteiten voor lege voertuigen en voertuigen die goederen onder een doorvoerregeling vervoeren
- voorlichting en kennisgeving via gemengde comités.
Laatste ontwikkelingen binnen het Europese Parlement met betrekking tot de
grensproblematiek
Ondertussen zit ook het Parlement niet stil. Ter uitvoering van de in het begin van dit
artikel genoemde resolutie werd op 12 juli 1982 de eerste hoorzitting gehouden over de
openstelling van de grenzen tussen de Lid-Staten. Naar aanleiding van een vragenlijst
over de volgende onderwerpen werden 5 deskundigen gehoord:
- administratieve belemmeringen voor handel en vervoer
- technische belemmeringen voor de handel
- vreemdelingenverkeer
- veiligheidsaspecten.
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Ondanks een terughoudende benadering van de zijde van enkele deskundigen bleven de parlementsleden pleiten voor bepaalde afschaffingen van de controles aan de
binnengrenzen van de Europese Gemeenschap.
Verwacht mag worden, dat bij de behandeling van het Commissievoorstel, het
Parlement verder zal willen gaan dan versoepeling van controles.
Het ontbreken van een gemeenschappelijk vervoerbeleid is er de oorzaak van dat
een aantal belemmeringen is blijven bestaan, die op grond van het EEG-Verdrag
opgeheven hadden moeten zijn.
De Vervoerscommissie stelt voor hiertegen stelling te nemen en een klacht in te
dienen b i j het H o f van Justitie in Luxemburg tegen de Raad wegens het niet nakomen
van Verdragsverplichtingen.
Spoedig zal blijken of de Raad bereid is zijn houding te wijzigen, of dat het gebrek
aan besluitvaardigheid zal blijven voortduren.
De Vervoerscommissie eist, dat de reeds jarenlang bestaande verstarring wordt
doorbroken. Het is onaanvaardbaar, dat een enkele Lid-Staat de besluitvorming in de
weg staat.
Eènparigheid van stemmen is voor een aantal belangrijke beslissingen niet haalbaar.
Met een gekwalificeerde meerderheid zou het mogelijk zijn de volgende besluiten te
nemen:
- harmonisatie van de motorrijtuigenbelasting
- harmonisatie van maten en gewichten van vrachtauto's
- uitbreiding van de communautaire vergunningen voor het wegtransport
- vrijstelling van rechten voor de brandstof aanwezig in het normale reservoir van een
bedrijfsvoertuig
- afschaffing BTW-heffingen en rijbelasting op het reizigersverkeer.
Deze besluitvorming zou een eind tegemoet komen aan de verlangens, die in het
bedrijfsleven en b i j de burgers in de Europese Gemeenschap leven.
Het zouden stappen in de goede richting zijn.
Maar om de binnengrenzen te doen verdwijnen is meer nodig.
Niet met harmonisatie op deelterreinen, of door verbetering van bureaucratische
methodes kan dat doel worden bereikt, maar slechts door een vergaande integratie van
de economische politiek der Lid-Staten.
Zolang dat niet het geval is, zullen de binnengrenzen in takt blijven, niet alleen als
lidtekens uit het verleden, maar ook als een schadelijke realiteit in het heden en de
toekomst van de Europese Gemeenschap.

De mogelijkheden en de beperkingen voor de overheid om
binnen de E . E . G . grensoponthoud te verminderen
IRENE ALBERS*

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Inleiding
Het Verdrag van Rome spreekt in Titel 1 over het " v r i j verkeer van goederen" als één
van de doelstellingen van de E E G . Toch worden op goederen die van de ene Lid-Staat
naar de andere worden vervoerd controles uitgeoefend, aan de grens maar ook wel op
andere plaatsen.
A a n de grens kunnen deze controles uren duren en soms zelfs tot dagen oponthoud
leiden. Betekent dit dat de overheden van de 10 Lid-Staten zich niet aan het E E G Verdrag houden? Kan de Commissie van de Gemeenschap hier niets aan doen?
In dit artikel zal ik trachten uiteen te zetten dat " v r i j verkeer van goederen" en
"controles" wel met elkaar verenigbaar kunnen zijn, maar " v r i j verkeer van goederen"
en "uren- of dagenlang oponthoud" niet.
Daartoe wordt eerst een schets gegeven van de redenen waarom de diverse soorten
controles op goederen en vaar- en voertuigen worden uitgevoerd. Aangegeven wordt
daarnaast op welke wijze de noodzaak voor de overheid om te controleren in een aantal
gevallen kan vervallen. Tenslotte wordt uiteengezet hoe, naar de mening van de
Commissie, de - n o o d z a k e l i j k e - controles zo efficiënt en snel mogelijk kunnen worden
uitgevoerd.
Het artikel betreft het "inland transport" d.w.z. vervoer van goederen over de weg,
per spoor en over de binnenwateren en beperkt zich tot intra-communautair vervoer.
Welke controles worden uitgevoerd en om welke redenen
Meest

voorkomende

controles

die de goederen

betreffen

Fiscaal
I n de eerste plaats is het noodzakelijk een beknopte schets te geven van het fiscale
systeem dat op goederen van toepassing is. Wanneer goederen in een bepaald land
* In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is mw. Albers bij het Directoraat-Generaal
Vervoer van de EG-Commissie voor een periode van 18 maanden werkzaam geweest en heeft daar o.a. aktief
meegewerkt aan de voorbereiding van het voorstel van de Commissie gericht op het verminderen van de formaliteiten en controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap. De in deze tekst opgenomen meningen
geven haar persoonlijke opvattingen weer en vallen derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de Europese Instellingen.
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gefabriceerd en geconsumeerd worden, betaalt de consument- afhankelijk van de aard
van de goederen - daarover B T W (luxe heffing), accijns (alcohol-suiker-tabak), geluidsheffing, luchtverontreinigingsheffing etc.
A l deze belastingen, zogenaamde verbruiksbelastingen, die in de prijs van het goed
zijn doorberekend, worden door de leverancier van de goederen van de klant ontvangen en afgedragen aan de overheid. Wanneer deze goederen nu uit het land waar ze
gefabriceerd zijn worden uitgevoerd, worden al de genoemde belastingen en heffingen
van de goederen afgehaald: ze worden immers niet binnen dat land geconsumeerd. De
belastingen en heffingen worden terugbetaald aan de exporteur. Deze doet daartoe een
aangifte ten uitvoer b i j de douane. De goederen dienen nauwkeurig omschreven en
gecodificeerd te worden; aan de hand hiervan worden de tarieven voor de teruggave
van de B T W , accijns en andere heffingen vastgesteld. Een aantal van de gegevens
wordt in een douanedocument vastgelegd; dit document vergezelt de goederen als een
soort identiteitsbewijs.
In het land waar de goederen ingevoerd en geconsumeerd worden, worden alle in dat
land van kracht zijnde heffingen e.d. weer op de goederen gelegd.
Voor goederen die van buiten de E E G komen dienen invoerrechten te worden
betaald. Deze kunnen verschillen naar gelang van de aard van de goederen en het land
waaruit ze afkomstig zijn.
De redenen voor deze zo op het eerste gezicht overbodige handelingen - een heffing
wordt eerst van een goed afgehaald om er even later weer te worden opgelegd - zijn
gelegen in het feit dat er binnen de E E G nog geen harmonisatie bestaat m.b.t. al deze
nationale heffingen en belastingen.
Z o variëren de tarieven van de B T W , die in elke Lid-Staat wordt geheven van 10% in
Luxemburg tot 33% in Frankrijk. Accijns wordt in de diverse Lid-Staten niet op
dezelfde goederen geheven en bovendien verschillen de percentages en heffingsgrondslagen. In Nederland wordt (al) wel een geluids- of luchtverontreinigingsheffing op
bepaalde goederen gelegd, in andere landen is men nog niet zover.
Nationale overheden, veelal de douane, dienen b i j iedere grensoverschrijdende
goederentransactie te interveniëren. De identiteit van de goederen moet aan de hand
van de documenten worden gecontroleerd, b i j twijfel moeten de goederen d.m.v. een
fysieke controle worden geverifieerd. Heffingen en belastingen dienen te worden geïnd
dan wel te worden terugbetaald. [1]
Het is duidelijk dat deze douane-interventie die plaatsvindt terwijl de goederen zich
in de vaar- en voertuigen bevinden, het vervoer ophoudt.
De kwaliteit

van de goederen:

- bederfelijke

waar en dieren

Aan de kwaliteit van producten worden eisen gesteld in Nederland en trouwens in
andere Lid-Staten ook.
In het belang van de bescherming van de gezondheid van mens en dier worden
strenge eisen gesteld wanneer het gaat om voedingsstoffen en levensmiddelen die voor
menselijke en dierlijke consumptie bestemd zijn. Veelal betreft het juist dieren die de
mens tot voedsel dienen. De keuringseisen worden gesteld bij de produktie en/of
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verwerking van de goederen. Wanneer het verse, gekoelde of diepgevroren produkten
betreft die de consument worden aangeboden, is er alle reden om hoge eisen te stellen.
Ook aan het vervoer van dergelijke produkten, worden extra eisen gesteld. Het zelfde
geldt b i j het vervoer van levende dieren. D e kwaliteits- en keuringseisen kunnen van
land tot land verschillen. Worden de goederen i n het land geconsumeerd waarin ze zijn
geproduceerd, dan geeft de verplaatsing daarvan geen aanleiding tot controles. [2]
Worden dergelijke goederen geëxporteerd naar een land waar andere eisen worden
gesteld, dan ligt het voor de hand dat de nationale autoriteiten willen controleren of de
goederen voldoen aan de nationaal geldende eisen. I n verband met eventueel besmettingsgevaar bestaat er aanleiding dit in een aantal gevallen direct op het moment van
grensoverschrijding te doen.
l n Nederland worden ook eisen gesteld in de Landbouwkwaliteitswet. Op grond
hiervan worden controles uitgevoerd aan de grens op het aanwezig zijn van nationale
certificaten.
I n het kader van het EEG-landbouwbeleid is een groot aantal kwaliteits- en keuringseisen geharmoniseerd. D i t houdt in dat in het land van export gecontroleerde
goederen worden voorzien van een certificaat dat in alle Lid-Staten wordt erkend. I n
dergelijke gevallen dient het feit van grensoverschrijding de nationale controleautoriteiten geen aanleiding te geven tot controle van de goederen over te gaan. D i t is
ook bevestigd door het H o f van Justitie van de E E G te Luxemburg. [3]
Een andere situatie doet zich voor wanneer in een bepaalde Lid-Staat een epidemie
of andere besmettelijke ziekte is uitgebroken; dan is er aanleiding aan de grens extra
controlemaatregelen te treffen, om te voorkomen dat de ziekte wordt overgebracht.
A r t i k e l 36 van het Verdrag geeft hiertoe ook de mogelijkheid.

Gevaarlijke

stoffen [4]

Een categorie goederen waaraan speciale eisen worden gesteld, is die van de zogenaamde gevaarlijke stoffen; ontvlambare, bijtende, explosieve etc. stoffen. Niet alleen
b i j de produktie daarvan worden speciale eisen gesteld maar vooral b i j de verpakking
en het vervoer ervan. De stoffen zijn ingedeeld in klassen waarvan er sommige wel en
andere niet tot het vervoer zijn toegelaten. In het kader van de Verenigde Naties zijn
uniforme voorschriften opgesteld voor de verpakking en het vervoer over de weg, en
per spoor. Door de Centrale Commissie van de R i j n [5] zijn regels gegeven voor het
vervoer over de binnenwateren.
De naam van de goederen, de klasse en de opsommingsregistratie moeten zijn
aangegeven op het document dat het voer- of vaartuig vergezelt, (meestal de vrachtbrief) Omdat de voorschriften internationaal zijn geharmoniseerd brengt dit met zich
mee dat het feit van grensoverschrijding geen grond oplevert voor fysieke controle van
de goederen. Identificatie van de goederen aan de hand van de vereiste documenten is
in het algemeen voldoende.
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Controles

die het vervoer

Controles

die verband

houden

betreffen
met de vaar- en

voertuigen

Kwaliteitseisen worden ook aan vaar- en voertuigen gesteld, zeker wanneer daarmee
goederen vervoerd worden die een speciale behandeling vereisen: bederfelijke waar,
levende dieren, gevaarlijke stoffen etc.
B i j het spoorvervoer is de verantwoordelijkheid voor het materieel gedelegeerd aan
de spoorwegmaatschappijen. B i j een internationaal traject is de verantwoordelijkheid
opgesplitst: b i j het overschrijden van de grens wordt ze overgenomen door de spoorweg van het land waar het aansluitende traject plaatsvindt. Controles van het materieel,
vooral de kwaliteit van de remmen, vinden aan de grens plaats.
Harmonisatie van de eisen is niet zodanig doorgevoerd dat elke fysieke controle
achterwege kan blijven.
B i j het wegvervoer bestaan in het kader van de Economische Commissie voor
Europa (ECE) van de Verenigde Naties geharmoniseerde voorschriften waaraan
vrachtwagens dienen te voldoen (Typekeuringen). Voor het vervoer van bederfelijke
goederen worden speciale eisen gesteld aan vrachtwagens. Deze zijn vastgelegd in het
zogenaamde A.T.P. Verdrag [6] op grond waarvan certificaten worden afgegeven aan
vrachtwagens die aan de voorschriften voldoen. De voertuigen ingericht tot het vervoer
van gevaarlijke stoffen moeten zijn voorzien van door de nationale overheid afgegeven
goedkeuringsdocumenten. De certificaten voor beide categorieën van vervoer zijn
internationaal erkend, zodat ten gevolge van grensoverschrijding geen fysieke controles van de vrachtwagens zouden behoeven plaats te vinden.
Ook in verband met de belading van vrachtwagens worden eisen, beter gezegd
grenzen, gesteld. Een overbeladen voertuig levert een gevaar op voor het verkeer en
brengt overantwoorde schade toe aan het wegdek.
De situatie is echter dat het maximaal toegestane totaal gewicht in de verschillende
Lid-Staten varieert: in het Verenigd Koninkrijk ligt de grens bij 32 ton, in Duitsland b i j
38 ton en in Nederland is 50 ton het maximum. [7] I n deze omstandigheid vinden
nationale controlerende instanties aanleiding b i j een aantal grenzen voertuigen, soms
stuk voor stuk, over een weegbrug te laten gaan.
In de binnenvaart dienen schepen voorzien te zijn van zogenaamde scheepsattesten
welke de technische gegevens van het schip vermelden. B i j het vervoer van gevaarlijke
stoffen in tankschepen moeten internationaal erkende certificaten aanwezig zijn.
De Raad van Ministers van de E E G heeft onlangs [8] een Richtlijn aangenomen op
grond waarvan de technische voorschriften van internationaal varende binnenschepen
worden geharmoniseerd. Kortom, grensoverschrijding is geen reden om fysieke controles uit te voeren.
Controles

die verband houden

met de ordening

van het

vervoer

Afgezien van de kwaliteitseisen die worden gesteld aan vervoermiddelen, bestaan er
vele andere regelingen op grond waarvan overheidsinterventie plaatsvindt. Z o is er een
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wettelijk kader waarin voor het wegvervoer en in bepaalde gevallen ook voor de
binnenvaart is bepaald dat de vervoerondernemer in het bezit dient te zijn van vergunningen voor het verrichten van nationaal en internationaal vervoer. Voor de binnenvaart
geldt deze eis alleen voor nationaal vervoer. Voor het wegvervoer bestaat in een aantal
relaties een ingewikkeld stelsel van tussen de Lid-Staten gesloten overeenkomsten op
grond waarvan de overheid van de ene Lid-Staat jaarlijks bepaalt hoeveel vergunningen worden afgegeven aan vervoerders uit een andere Lid-Staat. Zonder een dergelijke
vergunning kan geen vervoer van, naar en door eerst genoemde Lid-Staat plaats
vinden.
Voor iedere rit is een vergunning vereist. I n EEG-verband is ook een (geringe)
hoeveelheid vergunningen ingesteld waarmee vervoerders uit de Lid-Staten communautair vervoer kunnen verrichten, d.w.z. vervoer tussen andere Lid-Staten dan waarin
zij zijn geregistreerd.
. Het zal duidelijk zijn dat een dergelijk systeem van "toegangsbewijzen" de efficiëntie van het vervoer niet ten goede komt. I n de eerste plaats is er de jaarlijks terugkerende onzekerheid of er een voldoende aantal toegangsbewijzen zal worden afgegeven
door de overheden van de verschillende Lid-Staten. Daarnaast levert dit een extra
controle-noodzaak op die het oponthoud aan de grens vergroot.
Omtrent de werktijden van bemanningen
zijn eveneens regels opgesteld: voor het
wegvervoer bestaat er een geharmoniseerde regeling in EEG-verband. [9] Voor de
binnenvaart gelden alleen regels voor het vervoer over de R i j n , vastgelegd in de C.C.R.
Ook over de samenstelling van bemanningen zijn in de C.C.R. regels opgesteld. Ook
hier geldt weer dat voor geharmoniseerde voorschriften grensoverschrijding niet relevant is, d.w.z. geen aanleiding mag zijn om te gaan controleren.

Het innen van vervoer-

en andere belastingen

en

heffingen

In sommige gevallen moet b i j het overschrijden van de grens geld worden betaald. In
Duitsland en Frankrijk is nl. de vrij in te voeren brandstof die zich in de tanks van
vrachtwagens bevindt (of in de compressoren van koelmotoren e.d.), beperkt tot 50
liter.
Bevat de tank een grotere hoeveelheid brandstof dan moet hierover belasting worden betaald. Deze beperkingen zijn ooit ingevoerd toen er een aanmerkelijk verschil in
prijs was tussen de brandstof die in de bewuste Lid-Staten te koop was en die in de
andere Lid-Staten. Italië heeft een soortgelijke beperking ingevoerd, maar deze geldt
b i j het verlaten van het land.
V o o r de binnenvaart liggen de voornaamste problemen in België en Frankrijk. In
België geldt dat een garantie moet worden betaald over de in de tank aanwezige
brandstof welke niet voor het af te leggen traject in dat land zal worden gebruikt.
I n Frankrijk (uitgezonderd de R i j n en de "internationale" Moezel) is de gasolie
volledig belast.
A l deze beperkingen brengen een enorme rompslomp met zich mee: formulieren
moeten worden ingevuld, er moet worden gemeten, geld moet worden betaald, de
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controlerende instanties gaan opnieuw meten, de schipper moet zien dat h i j zijn
garantie terugkrijgt etc.
Door wegvervoerders uit Lid-Staten die geen bilaterale overeenkomst met Italië
hebben afgesloten moet aan de grens van dat land een belasting worden betaald voor
het gebruik dat men gaat maken van de infrastructuur van het bewuste land. I n de E E G
wordt al jaren gesproken over harmonisatie van de kosten van het gebruik van de weg.
Op grond van een dergelijke harmonisatie zou iedere (vracht)wagen voor die kosten
betalen i n het land waar h i j is geregistreerd; in alle overige Lid-Staten zou h i j zijn
vrijgesteld van betaling. D i t systeem is echter nog niet aanvaard met als gevolg dat aan
die ene grens extra oponthoud plaats vindt.
Aan welke beperkingen zijn overheden gebonden bij het opheffen van grensoponthoud
Hier dient te worden opgemerkt dat "grensoverschrijding" verschillende stadia kent.
In de eerste plaats vindt het passeren van de feitelijke grens tussen twee landen plaats.
Hier is het eerste contact tussen vervoerondernemer en douane. Gaat het om transitovervoer, dan b l i j f t normaal gesproken het contact hiertoe beperkt. B i j import van
goederen vindt een tweede fase plaats, er dient aangifte ten invoer te worden gedaan.
Hiervoor kan de keuze worden gemaakt tussen het douanekantoor aan de grens of een
kantoor in het binnenland.
In beide fasen kan sprake zijn van oponthoud. Men kan aan de grens zelf moeten
wachten en op het kantoor (al dan niet in het binnenland) kan sprake zijn van
oponthoud. Om die reden dient hier de vraag te worden gesteld welke controles aan de
grens zelf dienen plaats te vinden en welke b i j invoer; welke controles kunnen achterwege blijven of alleen steekproefsgewijs geschieden. Controles en ander overheidsingrijpen kunnen met het oog hierop worden ingedeeld in de volgende categorieën:
a. identiteitscontrole van personen en goederen.
b. kwaliteitscontrole van produkten en vaar- of voertuigen.
c. controles op grond van wettelijke regelingen die verband houden met de ordening
van het vervoer.
d. controles die plaats vinden in verband met het betreden van het grondgebied.
ad a.
Het is in een geordende maatschappij van belang dat de overheid in staat is te
onderkennen welke personen en goederen zich op het grondgebied van de staat
bevinden. B i j grensovergang kan er aanleiding zijn om personen en goederen te
identificeren. D i t kan gebeuren aan de hand van documenten, waarop - wat de goederen betreft - immers is af te lezen om welke goederen het gaat en welke douanetechnische behandeling zij hebben of zullen ondergaan. Noch bij grensovergang noch
bij de invoer van goederen is er voor de douane reden om over te gaan tot fysieke
controle, tenzij er vermoeden van fraude bestaat. Hetzelfde geldt ten aanzien van de
identiteitscontrole van personen, waarop hier niet verder wordt ingegaan.
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ad b.
Waar er binnen de E E G of in het ruimere verband van de E C E , geharmoniseerde eisen
bestaan m.b.t. de kwaliteit van produkten en vaar- of voertuigen, geeft het feit van
grensoverschrijding of dat van invoer van goederen geen aanleiding tot het controleren
daarvan. Immers wanneer er in alle Lid-Staten dezelfde eisen worden gesteld maakt het
geen verschil of goederen binnen één Lid-Staat worden vervoerd dan wel naar of door
een andere. H e t eerder genoemde arrest Simmenthal bevestigt deze stelling.
Z i j n er geen geharmoniseerde eisen dan kan er aanleiding zijn de goederen (aanvullend) op kwaliteit te controleren. Hiervoor is de plaats van invoer, dus niet noodzakelijkerwijs de grens, het meest aangewezen.
Een uitzondering kan in beide gevallen worden gemaakt voor situaties waarin de
bescherming van de gezondheid van mens en dier controles aan de grens rechtvaardigt.
( A r t i k e l 36 E E G )
ad c.
De regelingen die de ordening van het vervoer bewerkstelligen, wettigen geen controles aan de grens. Het controleren van de rijtijdenwetgeving voor het wegvervoer, de
belading van voertuigen, e.d. kan overal plaats vinden. De rijtijdenwetgeving is in de
E E G geharmoniseerd; grensoverschrijding geeft geen aanleiding tot controleren. De
beladingsmaxima verschillen, zoals hierboven is uiteengezet. Toch is er geen aanleiding
om buitenlandse voertuigen die op het grondgebied van een land rijden anders te
controleren dan de voertuigen van de eigen nationaliteit. Wanneer bij overtreding hoge
boetes worden gegeven, kan met steekproefsgewijze controles worden volstaan. Hetzelfde geldt voor de controle op de aanwezigheid van nationale en internationale vergunningen.
ad d.
Het controleren van de hoeveelheid brandstof die zich in de tank van een binnenkomend vaar- of voertuig bevindt en het betalen voor het gebruik van de infrastructuur,
zijn controles die alleen aan de feitelijke grens kunnen plaatsvinden, omdat het hier
gaat om voorschriften die verband houden met de toegang tot het land.
Grensoponthoud verenigbaar met vrij verkeer van goederen?
D i t is de plaats om terug te keren naar de vraagstelling uit de inleiding van dit artikel:
"controles zijn wel verenigbaar met vrij verkeer van goederen" maar "(uren of dagenlang) grensoponthoud" niet.
Het is interessant om de eerste Titel van het Tweede deel van het Verdrag, dat
betrekking heeft op het v r i j verkeer van goederen te lezen, in samenhang met datgene
wat in de memorie van Toelichting b i j de Goedkeuring van dit Verdrag - door de
Nederlandse Regering - is verklaard.
A r t i k e l 9 luidt: " D e Gemeenschap is gegrondvest op een douane-unie welke zich
uitstrekt over het gehele goederenverkeer en welke zowel het verbod meebrengt van
in- en uitvoerrechten en van alle heffingen van gelijke werking in het verkeer tussen de
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Lid-Staten onderling als de invoering van een gemeenschappelijk douane-tarief voor
hun betrekkingen met derde landen".
In de Memorie van Toelichting is hierover te lezen: "De grondslag van de Gemeenschap is dat in het onderling verkeer noch tarieven noch kwantitatieve restricties van
enige aard zullen mogen bestaan.
De in het onderling verkeer geheven invoerrechten worden gedurende de overgangsperiode geleidelijk afgeschaft.
Opheffing van kwantitatieve restricties dient te geschieden door jaarlijkse verruiming van de contingenten. Maatregelen met een soortgelijk effect als kwantitatieve
restricties (artikel 30) zullen eveneens geleidelijk gedurende de overgangsperiode
moeten worden opgeheven.
A r t i k e l 36 vermeldt de uitzonderingen welke uit hoofde van openbare orde en
veiligheid, gezondheid etc. zijn geoorloofd.
De vrijheid in het onderling verkeer brengt mee dat aan de buitengrens een gemeenschappelijk handelsregime moet bestaan met een gemeenschappelijk buitentarief. De
Gemeenschap omdat derhalve een Douane-unie. Het G A T T [10] stelt als voorwaarde
aan een dergelijke Unie onder meer de afbraak van alle onderlinge grensbelemmeringen".
Uit het bovengestelde kan worden afgeleid dat de bedoeling van het Verdrag is dat
goederen tussen de Lid-Staten vrij - zonder belemmerende grenzen - moeten kunnen
worden verhandeld, immers geen heffingen, geen kwantitatieve invoerbeperkingen en
geen maatregelen die een daarmee gelijke werking hebben (artikel 30). Het H o f van
Justitie [11] heeft dit artikel nader verklaard door te stellen dat "iedere handelsregeling
der Lid-Staten die de intra-communautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen is te beschouwen". De enige gronden waarop de Lid-Staten de
invoer, uitvoer en doorvoer mogen beperken, zijn opgesomd in artikel 36.
In zijn jurisprudentie [12] geeft het H o f wel enige uitbreiding aan deze gronden, doch
stelt hij hierbij "dat de door artikel 36 geoorloofde beperkingen, als uitzonderingen op
het fundamentele beginsel van het vrije verkeer van goederen, slechts zijn te rijmen
met het Verdrag, voorzover zij zijn gerechtvaardigd, dat wil zeggen noodzakelijk ter
bereiking van de doelstelling dezer bepalingen
Waar er sprake is van geharmoniseerde
voorschriften is de werking van artikel 36 in
dat zelfde arrest nog nader gepreciseerd, nl. dat in een dergelijk geval "systematische
grenskeuringen van de . . . bedoelde producten niet meer noodzakelijk en bijgevolg
niet meer gerechtvaardigd zijn in de zin van artikel 36 . . . " .
Artikel 36 geeft dus overheden de mogelijkheden om beperkingen - bijvoorbeeld
controles aan de grenzen - op te leggen, doch zij dienen daarbij zorgvuldig te overwegen of de bedoelde maatregelen in redelijkheid genomen kunnen worden en voor het
beoogde doel noodzakelijk zijn.
De vraag die zich voordoet is of overheden in overeenstemming met het hier gestelde
handelen nu zij allerlei, in Hoofdstuk I omschreven, controles aan de grens uitvoeren.
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A l deze controles die veelal uren duren en soms zelfs dagen, vormen een enorme
kostenpost en zijn een storing in het goederenvervoer.
Immers de in het Verdrag geformuleerde doelstellingen zijn niet alleen van toepassing op het handelsverkeer tussen de Lid-Staten. I n het zogenaamde Franse Zeelieden
arrest [13] heeft het H o f bepaald dat de doelstellingen van het Verdrag o.a. door middel van een gemeenschappelijk vervoerbeleid dienen te worden ten uitvoer gelegd en
door een gemeenschappelijk optreden dienen te worden aangevuld.
D i t houdt dus in dat ook de maatregelen op vervoergebied onder de hierboven
geformuleerde algemene beginselen vallen.
N u de overheden b i j de expliciet in het Verdrag genoemde uitzonderingen op het vrij
verkeer van goederen (artikel 36) de plicht hebben zeer zorgvuldig te overwegen of de
maatregelen met het beoogde doel in overeenstemming zijn, kan naar m i j n mening
worden gesteld dat zij deze plicht des te meer hebben in die gevallen dat zij maatregelen
nemen aan de grenzen (controles e.d.), die niet gebaseerd zijn op dit artikel.
Naar m i j n mening vindt geen afweging van belangen plaats bij de overheid op grond
waarvan - na zorgvuldige toetsing - wordt besloten dat het controleren van bepaalde
voorschriften van een hoger belang is dan de storing die wordt teweeg gebracht in het
vervoer: voor een groot aantal controles geldt dat er wordt gecontroleerd aan de grens,
omdat "daar nu eenmaal toch gestopt moet worden". [14]
Zoals onder de kop " A a n welke beperkingen zijn overheden gebonden b i j het opheffen van grensoponthoud" is gesteld, geldt slechts voor enkele controles dat zij perse
aan de grens moeten worden verricht.
Het " v r i j e verkeer van goederen" is een belang dat door nationale overheden niet
vaak in overweging wordt genomen. De kosten die worden veroorzaakt door grensoponthoud zijn nooit door nationale overheden berekend, terwijl toch de consument
voor deze kosten moet betalen. Deze betaalt de prijs voor een, vanwege grensoponthoud, inefficiënt verricht vervoer.
Naar m i j n mening dient geconcludeerd te worden dat "controles" in een aantal
gevallen zijn gerechtvaardigd, maar dat overheden in het algemeen b i j het instellen van
controles aan de grenzen niet de vereiste afweging van belangen doen plaatsvinden
zodat het belang van het " v r i j verkeer van goederen" geschaad wordt door niet te
rechtvaardigen grensoponthoud.
Een tweetal vragen dat ik in het kader van dit artikel niet verder behandel, maar die het
alleszins verdienen nader uitgediept te worden zijn de volgende:
- dienen grensoponthoud veroorzakende controles niet te worden aangemerkt als
"maatregelen van gelijke werking" genoemd in artikel 30 van het verdrag?
- levert het feit dat Lid-Staten jaarlijks vaststellen hoeveel vergunningen zullen worden ter beschikking gesteld voor vervoerders uit andere Lid-Staten geen strijd op met
de doelstelling van " v r i j verkeer van goederen".
Goederen mogen in de intra-communautaire handel niet gecontingenteerd worden,
mag vervoer dat wel?
Er van uitgaande dat in een groot aantal gevallen grensbelemmeringen niet te
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rechtvaardigen zijn, is het van belang aan te geven hoe overheden deze kunnen
wegnemen, althans verminderen.
Welke mogelijkheden hebben overheden om grensoponthoud te verminderen
Op lange termijn:

Harmonisatie

U i t het hiervoorafgaande blijkt dat waar binnen de E E G of het grotere kader van de
ECE geharmoniseerde voorschriften bestaan, de noodzaak tot controleren in verband
met grensovergang vervalt. Herinnerd wordt nogmaals aan de reeds vergevorderde
harmonisatie van kwaliteitseisen in het kader van de landbouwpolitiek van de E E G , de
veiligheidseisen t.a.v. vrachtwagens ingericht voor het vervoer van gevaarlijke en
bederfelijke goederen, de voorschriften voor r i j - en rusttijden voor chauffeurs etc.
Of in dergelijke gevallen het vervoer plaatsvindt van Groningen naar Maastricht, of
van Groningen naar M ü n c h e n , maakt wat de voorschriften betreft geen verschil.
Controles die worden verricht in het land van uitvoer dienen voldoende te zijn en niet
meer herhaald te worden, hoogstens steekproefsgewijs.
Gestreefd dient dus te worden naar een zo groot mogelijke harmonisatie. Het E.E.G.
Verdrag geeft hiertoe een uitstekend handvat: Titel I , Hoofdstuk I handelt over de
Douane-unie, Titel I I over de Landbouw en Titel I V over Vervoer. Gesteld kan worden
dat op douane- en landbouwgebied veel is gebeurd en een groot aantal maatregelen zijn
genomen die hebben geleid tot harmonisatie en dus tot vergemakkelijking van het
grensoverschrijdende vervoer.
Met het Vervoer is het minder gunstig gesteld.
De besluitvorming in het Verdrag is zo geregeld dat de Commissie voorstellen doet
voor Verordeningen, Richtlijnen, Besluiten en Resoluties. Z i j presenteert deze aan de
Raad van Ministers die, na raadpleging van het Parlement en het Economisch en
Sociaal Comité, over de voorstellen beslist. Met betrekking tot een groot aantal onderwerpen die met name het vervoer betreffen, liggen reeds enige t i j d en soms al jaren,
voorstellen van de Commissie op de tafel van de Raad. Zo kunnen als voorbeelden
daarvan worden genoemd: het voorstel tot harmonisatie van afmetingen en gewichten
van bedrijfsvoertuigen, het voorstel tot harmonisatie van de kosten van het gebruik van
de weg, voorstel tot wijziging van de bepalingen inzake de toegang met vrijdom van
recht van de brandstof die zich in de tanks van bedrijfsvoertuigen bevindt.
Zouden deze voorstellen door de Raad worden aanvaard dan vervalt daarmee de
noodzaak voor controles b i j grensovergang, zoals hierboven is aangetoond.

Op korte

termijn:

praktische

maatregelen

Naast de eerder geschetste mogelijkheden die eerst op lange termijn efffect sorteren,
hebben de overheden ook de mogelijkheid op korte termijn tot versnelling van een
grensafhandeling te komen.
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Commissievoorstel
ter vereenvoudiging
binnengrenzen
van de Gemeenschap

van de formaliteiten

en controles

aan de

D e Commissie heeft nl. een voorstel gedaan voor een Richtlijn van de Raad betreffende het vereenvoudigen van de formaliteiten en controles b i j het vervoer van
goederen tussen de Lid-Staten. [15] I n dit voorstel wordt niet gestreefd naar harmonisatie
van voorschriften die grensovergang betreffen. U i t het voorgaande moge blijken dat
deze voorschriften op zeer uiteenlopende terreinen liggen, die niet in één Commissievoorstel zijn te omvatten.
H e t betreffende voorstel stelt de overheden van de 10 Lid-Staten voor maatregelen
te nemen op grond waarvan de - op dit moment (nog) noodzakelijke - controles zo snel
en efficiënt als mogelijk is, kunnen worden afgewikkeld. Daartoe wordt uitgegaan van
de volgende principes:
1. Wederzijdse erkenning van de resultaten van reeds van te voren uitgevoerde controles.
Worden in de Lid-Staten verschillende eisen gesteld t.a.v. goederen en vaar- of voertuigen, dan zouden de controlerende instanties van een andere Lid-Staat dan waar het
vervoer is begonnen, de resultaten van de voorafgaande controles - neergelegd in
documenten en certificaten - dienen te erkennen. D i t voorkomt een nodeloze herhaling. Z i j n de eisen die worden gesteld in het land waar een nadere controle plaatsvindt,
zwaarder dan de in eerste instantie getoetste voorschriften, dan kunnen natuurlijk
aanvullende controles plaatsvinden.
2. Niet-systematische controles.
De Commissie gaat er van uit dat het niet noodzakelijk is systematisch te controleren
indien de overheden er zorg voor dragen dat bij niet voldoen aan de voorschriften hoge
boetes worden opgelegd. Wanneer de boetes hoog genoeg zijn heeft dat een duidelijke
preventieve werking: men past er wel voor op nogmaals een dergelijke overtreding te
begaan.
3. Centralisatie van de controles.
De vervoerder heeft de vrije keus waar h i j de aangifte tot invoer van de goederen wil
doen. H i j heeft daarvoor de keus tussen een grenskantoor of een kantoor in het
binnenland. Voorzover controles van andere instanties dan de douane dienen plaats te
vinden, dienen deze zoveel mogelijk gelijktijdig met de douanecontrole te gebeuren.
Dit voorkomt dubbel oponthoud.
4. Samenwerking tussen de verschillende controlerende instanties.
Het is duidelijk dat wanneer verschillende soorten controles op goederen en vaar- of
voertuigen dienen te worden uitgevoerd, de vervoerder het beste af is wanneer al deze
controles aansluitend kunnen geschieden. Het komt nogal eens voor dat veterinaire en
sanitaire keuringsinstanties slechts een beperkt aantal uren aanwezig zijn. Voor zover
dergelijke controles op grond van documenten kunnen worden uitgevoerd, zou de
bevoegdheid daartoe aan de op dat moment wel aanwezige instanties (meestal de
douane) kunnen worden overgedragen.
5. Vaststelling van openingstijden en van het beschikbare personeel in verhouding tot
de verkeersomvang.
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De Commissie is van mening dat de belangrijkste douanekantoren in de E . E . G . dag en
nacht geopend dienen te zijn. Deze kantoren zullen zich vooral aan de grens bevinden.
Ook de kantoren in het binnenland echter dienen openingstijden te hebben die rekening houden met de vraag van het vervoer. Het komt op bepaalde kantoren voor dat
bepaalde dagen in de week of bepaalde uren in een etmaal als pieken in het vervoeraanbod kunnen worden aangemerkt. D e Commissie is van oordeel dat de openingsuren en het personeel op deze kantoren aan deze situatie zouden moeten worden aangepast.
6. Speciale doorvoerstroken voor lege voertuigen en voertuigen die onder een doorvoerregeling vallen.
Het voordeel dat wordt verkregen op grond van het feit dat men goederen vervoert op
de eerder genoemde T-documenten (geen douane interventie aan de grens vereist),
gaat te niet wanneer men toch b i j de grens moet wachten op de afhandeling van andere
vervoerders die hun goederen niet onder een dergelijke regeling vervoeren. D i t geldt
met name ook voor lege voertuigen, waarvoor geen enkele overheidsinterventie noodzakelijk is. Door middel van een aparte doorvoerstrook op die posten die dit rechtvaardigen, voorkomt men een enorm tijdverlies.
7. Wederzijdse voorlichting van overheidsinstanties en gebruikers.
Wanneer gebruikers (vervoerders, expediteurs en verladers) tijdig worden ingelicht
over veranderde openingsuren, gewijzigde procedures of een wijziging in de infrastructuur van de douanepost en anderzijds de controlerende instanties op de hoogte zijn van
klachten of vragen van de gebruikers, ligt het voor de hand dat er minder wrijvingen
ontstaan en de afhandeling sneller kan plaatsvinden.
Conclusie
Het Verdrag van Rome heeft als één van de doelstellingen het vrij verkeer van
goederen. Controles op goederen en vaar- of voertuigen kunnen om redenen van
ordening van de markt, (verkeers)veiligheid en gezondheid noodzakelijk zijn. Deze
controles mogen er niet toe leiden dat er belemmeringen aan de grenzen ontstaan. D e
overheden van de 10 Lid-Staten dienen op basis van voorstellen van de Commissie te
streven naar harmonisatie van de wetgeving die tot controles aanleiding geeft. D i t zal
ertoe leiden dat de noodzaak om te controleren zo klein mogelijk wordt. Op korte
termijn dienen zij maatregelen te nemen om controles zo snel en efficiënt mogelijk uit
te voeren. Daartoe heeft de Commissie een voorstel aan de Raad voorgelegd.

Noten

[ 1] Hier wordt niet nader ingegaan op de procedure van de zogenaamde toegelaten verzender en geadresseerde, waarbij goederen, afgezien van het afgeven van de kennisgeving van doorgang, kunnen worden vervoerd zonder douane-interventie tijdens het vervoer.
[ 2] Op de controle van voertuigen ingericht tot het vervoer van gekoelde of diepgevroren goederen of tot het
vervoer van levende dieren, wordt later ingegaan.
[ 3] Arrest Simmenthal: 35/76. Hierop wordt nader ingegaan onder de kop "Grensoponthoud verenigbaar
met vrij verkeer van goederen?"
[ 4] In het kader van dit artikel worden over deze materie alleen de hoofdlijnen weergegeven.
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[ 5] Van de C.C.R. zijn lid: Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland en Engeland.
[ 6] Accord concernant les Transports périssables Genève, 1-9-1970.
[ 7] Hier wordt niet nader ingegaan op de verschillende maximaal toegestane asdruk op de afmetingen van de
voertuigen.
[ 8] 10 juni 1982.
[ 9] Vo. EEG, 543/69.
[10] General Agreement on Tariffs and Trade.
[11] Dassonville arrest, Zaak 8/74.
[12] Simmenthal arrest, Zaak 35/76.
[13] Zaak 167/73.
[14] In het de Peijper-arrest (zaak 104/75) geeft het Hof aan dat waar andere maatregelen dan belemmeringen
aan de grens kunnen worden getroffen, deze de voorkeur verdienen
[15] P.B. C 127 d.d. 18.5.1982.

Slotoverweging

Na lezing van de verschillende bijdragen zal men zich nauwelijks meer aan de indruk
kunnen onttrekken dat de problemen aan de grensovergangen in feite te lang niet
voldoende zijn onderkend. Het geeft toch wel te denken dat:
- in de internationale handel 5-7% van de totale waarde der verhandelde goederen
opgeslorpt wordt door "documentation" en papasserie,
- er binnen de E G niet minder dan 70 oorzaken konden worden gelokaliseerd die
aanleiding kunnen geven tot een grensoponthoud,
- er in het goederenvervoer over de weg 35-40 verschillende documenten " i n geb r u i k " zijn,
- de kosten verbonden aan de wachttijden aan de grenzen i n de E G voor het wegvervoer jaarlijks oplopen tot ± ƒ 2,7 miljard, waarvan 30-50% zondermeer als een
volledig zinloze verspilling moet worden aangemerkt en
- de wachttijden voor sanitaire, veterinaire en phyto-sanitaire controles alleen al b i j de
spoorwegen kosten veroorzaken in de orde van grootte van meerdere miljoenen
guldens per jaar.
De vervoerder b l i j f t geen andere keus dan de door de wachttijden aan de grenzen
ontstane kosten in zijn vervoerprijzen op te nemen. Daardoor worden de eindprijzen
van de vervoerde goederen duurder dan strikt noodzakelijk is. D i t houdt dan tevens in
dat de goederen die in het internationale handelsverkeer uitgewisseld worden in
verhouding met de goederen die in één en hetzelfde land worden geproduceerd en
verhandeld, een concurrentienadeel hebben. U i t communautair oogpunt moet daarom
dan ook worden vastgesteld dat de hindernissen aan de grenzen een optimale allocatie
van de schaarse productiefactoren danig in de weg staan.
Een en ander verklaart waarom alle auteurs die een bijdrage tot dit themanummer
hebben geschreven unaniem tot de conclusie komen dat het oponthoud aan de grenzen
weliswaar niet van vandaag op morgen kan worden opgelost, maar dat de wachttijden
toch op z'n minst tot redelijke proporties dienen te worden teruggebracht. Mevr.
Albers drukt dit treffend uit door te stellen dat " V r i j verkeer van goederen" en
"controles" kunnen wel met elkaar verenigbaar zijn, maar " v r i j verkeer van goederen"
en "uren- of dagenlang oponthoud" niet.
Wat zijn nu de mogelijkheden om het euvel van het grensoponthoud op effectieve
wijze aan te pakken?
Het meest voor de hand liggend zou zijn om iedere formaliteit of controle aan de
grens zondermeer af te schaffen. Voor de vervoerder zou dit uiteraard te mooi zijn om
waar te zijn. Mogelijke voorstellen van bijvoorbeeld de EG-Commissie i n een dergelijke richting zouden evenwel weinig kans van slagen hebben. D i t niet alleen omdat een
actie gericht op het opheffen van alle grenshindernissen een aangelegenheid is die
uitsluitend en alleen op een multidisciplinaire wijze kan worden aangepakt, hetgeen,
zoals de ervaring in het verleden reeds herhaalde malen heeft geleerd, met veel fricties
gepaard kan gaan. Daarnaast mag ook niet uit het oog worden verloren dat zolang er
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nog geen sprake is van een volledige integratie op economisch en monetair gebied
(waarvoor nog zeer veel geharmoniseerd zal moeten worden) er aan de grenzen nog
gecontroleerd zal moeten worden, al is het maar steeksproefsgewijze. Wanneer b i j voorbeeld in Westduitsland een T V met 13% B T W en in Frankrijk met 33% wordt
belast, zouden veel gegadigden bij het niet doorvoeren van controles aan de grens hun
T V in Westduitsland kopen alhoewel zij in Frankrijk belastingplichtig zijn.
Tegen de achtergrond van deze complicaties, die zich eerst op lange t e r m i j n laten
oplossen, dient gezocht te worden naar een andere benaderingswijze die het toelaat om
reeds op korte termijn effeètieve resultaten te ressorteren. Na raadpleging van de
verschillende betrokken gremien is de EG-Commissie tot de conclusie gekomen dat
korte-termijn resultaten haalbaar zijn, indien in een eerste fase het accent op de
verbetering van de doorvoering van de controles en formaliteiten kan worden gelegd.
Te dien aanzien werd in april 1982 een ontwerprichtlijn b i j de Raad ingediend die stoelt
op het invoeren (en toepassen!) van 7 principes, te weten:
- centralisatie van de controles
- niet-systematische controles
- wederzijdse erkenning van de resultaten van de controles
- samenwerking tussen de verschillende controlerende instanties
- vaststelling van de openingsuren en van het beschikbare personeel in verhouding tot
de verkeersomvang
- speciale faciliteiten voor lege voertuigen en voertuigen die goederen onder een
doorvoerregeling vervoeren
- procedures inzake voorlichting en kennisgeving.
Op het eerste gezicht wekt een dergelijk voorstel misschien een wat magere indruk.
Als men evenwel bedenkt dat doorvoering van deze principes voor de overheid mogel i j k is zonder dat hiervoor belangrijke financiële middelen moeten worden ingezet,
terwijl voor de vervoersector hierdoor in de E G jaarlijks kostenbesparingen in de orde
van grootte van ƒ ± 1,5 miljard mogelijk worden, dan zal men kunnen onderschrijven
dat de benaderingswijze van de kleine stapjes getuigt van een zin voor realiteit.

Europarubriek
De Europese Vervoerintegratie
1 mei 1982 - 1 augustus 1982
M r . J . G . W . SIMONS

Ten Geleide
"De Raad heeft geen concrete vorderingen gemaakt, ook al kwam het hier en daar tot
overeenstemming''; D i t is de mening van de Commissie voor Vervoer van het Europees
Parlement over het resultaat van de jongste Raad van Ministers van Vervoer van 10
juni. I n het algemeen hebben ook de beroepsorganisaties en andere instellingen, die
zich met de Europese vervoerpolitiek inlaten, nogal skeptisch, om het zacht uit te
drukken, getoond over het resultaat. Er zijn ook positieve berichten, zoals in het blad
EVO-visie, waar althans voor de inlandvervoertechnieken enige vooruitgang wordt
gesignaleerd naar een E.E.G.-vervoerbeleid:
E é n van de hoofdlijnen is de tendens tot bevordering van het gecombineerd vervoer,
met name het spoor/wegvervoer, met als achtergrond de zorgen over de ontwikkeling
van de financiële tekorten van de spoorwegen en de problemen in het wegvervoer.
Hoe het ook zij en hoe men uiteindelijk over een aantal besluiten, die toch ontegenzeglijk zijn genomen (het is weieens anders geweest!) denkt, een zaak die mijns inziens
een diepere strekking heeft dan alleen een technische regeling voor een bepaalde
vervoertechniek is de erkenning van een door een ander internationaal orgaan uitgegeven keuringspapier voor de binnenvaart in het onderling E.E.G.-verkeer. H e t is nog
niet zo lang geleden, dat de E.E.G.-instellingen zich niets van het oudste supranationale orgaan, dat w i j in Europa kennen namelijk de Centrale Rijnvaart Commissie
aantrokken, laat staan erkenden, een teken dat het E.E.G.-gebeuren - althans in de
vervoersector - realistischer gaat worden dan in het verleden. Het Europees Parlement
houdt het echter nog steeds op een passieve houding van de Raad. Deze houding moet
worden gelaakt via een proces wegens nalatigheid bij het H o f van Justitie. Ook het door
de Raad aangenomen pakket maatregelen tijdens de jongste Raadsvergadering voldoet niet aan het gestelde in het E.E.G.-verdrag omtrent een gemeenschappelijk
vervoerbeleid.
Commissaris Andriessen van de Europese Commissie liet desgevraagd weten, dat h i j
er geen voorstander van is om politieke geschillen via het H o f uit te vechten. D e
Europese Commissie zal die weg dan ook niet moeten bewandelen, daar de Commissie
een dergelijke politieke stap maar één of twee keer kan nemen, anders verdwijnt het
effect.
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Hoe teleurstellend ook voor de vervoerenthousiasten, volgens Andriessen moet het
dan ook om een zaak van essentiële betekenis gaan voor de Gemeenschap en één die de
brede bevolking aanspreekt.
I n een ander Europees gremium, nl. de CEMT-Ministerraad, kon eind mei geen
vermeldenswaardige beslissingen, die het transport in de E . E . G . gemakkelijker zouden
doen verlopen, worden genomen. Integendeel, zelfs het bescheiden CEMT-contingent
voor het wegvervoer kon geen verhoging lijden. Toch b l i j f t aandacht voor de ontwikkelingen niet alleen op het eigen vervoerterrein, doch ook op andere beleidsgebieden
geboden! Langzaam maar zeker schrijdt de integratie, soms ten nadele van het vervoergebeuren, voort.
Algemeen
Inhoudelijk kwam de Raad van Ministers van Vervoer op 10 juni 1982 tot de volgende
besluiten: een tweetal betreffende de bevordering van het gecombineerd vervoer; één
betreffende de prijsvorming in het internationale goederenvervoer per spoor; een
richtlijn tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen; een
richtlijn inzake de beperking van de geluidshinder door subsonische luchtvaartuigen;
een richtlijn inzake de bepaling op het gebied van de zomertijd in 1983,1984 en 1985;
een besluit inzake de goedkeuring van de ASOR-overeenkomst en tenslotte een besluit
waarbij de Commissie wordt gemachtigd voor het openen van onderhandelingen met
Joegoslavië op het gebied van het spoorwegvervoer van kolen en staal. De Raad zegt er
in ieder geval in zijn p e r s c o m m u n i q u é van, dat er op deze manier belangrijke vorderingen zijn gemaakt op het gebied van een gemeenschappelijk vervoerbeleid (sic!).
Er stonden ook nog andere onderwerpen op de Raadsagenda, waarover zonder
besluitvorming is beraadslaagd. Besluitvorming was niet nodig over het mondeling
verslag van de Voorzitter van de Raad over de ontmoeting met de Commissie voor
Vervoer van het Europees Parlement. B i j dit verslag bracht h i j de resolutie over het
gemeenschappelijk vervoerbeleid van het Europees Parlement ter sprake, hetgeen
weer verscheidene leden van de Raad en de Europese Commissie - waarschijnlijk om
zich in te dekken tegen de juridische aanvallen van het Europees Parlement - ertoe
bracht te wijzen op de belangen van wat reeds tot stand is gekomen. Ze gaven ook uiting
aan de politieke wil om etappegewijs voort te gaan met de uitvoering van het gemeenschappelijk vervoerbeleid.
D e ontwerp-richtlijn betreffende het gewicht en de afmetingen van voertuigen voor
het goederenvervoer over de weg kon nog niet worden aanvaard. Weliswaar zijn op
enkele kernvraagstukken de standpunten dichterbij elkaar gekomen, maar wederom
moet het C o m i t é van Permanente Vertegenwoordigers, in feite de werkgroep Vervoer
van de Raad, maar zien of en hoe het mogelijk is de uitspraak van de Voorzitter van
deze Raad te verwezenlijken, toen h i j na de bijeenkomst stelde, dat wellicht i n de
volgende of in de eerste raad van 1983 deze ontwerp-richtlijn zal worden aangenomen.
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Verder nam de Raad nota van het Commissie-voornemen om met ingang van
1 januari 1983 gegevens te verzamelen om de activiteiten van vervoerondernemingen,
die deelnemen aan het goederenvervoer over de weg op bepaalde verkeersverbindingen.
Hetzelfde deed ze ook met het voornemen van de lid-staten om ervoor te zorgen, dat
er in deze een nauwe samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten tot stand
komt. D e Raad zou jaarlijks met ingang van 1 juli 1984 een verslag over de opgedane
ervaringen en de conclusies willen ontvangen.
Bijstand voor projecten van communautair belang op het gebied van vervoerinfrastructuur kreeg uitvoerig de aandacht van de Raad. D e Commissie is verzocht binnen
drie maanden een experimenteel evenwichtig programma voor de komende drie tot v i j f
jaar met concrete infrastructuursprojecten voor te leggen met de wijze van uitvoering
en financiële consequenties. Van de zijde van de Commissie werd daarop nog niet
positief geantwoord, daar politieke en juridische punten enige vertraging kunnen
teweeg brengen b i j het opstellen en toezenden van een programma.
De hiervoor reeds genoemde twee besluiten betreffende het gecombineerde vervoer
zijn een aanvulling van richtlijn 75/130 (E.E.G.) houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd rail/wegvervoer.
N u zal het gecombineerde containervervoer over de binnenwateren tussen de lid-staten
ook onder de liberalisatieregeling gaan vallen.
Voor wegvoertuigen die aan het gecombineerd rail/wegvervoer deelnemen zal het
traject per spoor belastingvermindering opleveren. Er zijn ook belastingvrijstellingen
voorzien, overigens facultatief, voor voertuigen die uitsluitend de begin- of eindtrajecten van een gecombineerd vervoer verzorgen. Het deelnemen van vervoer voor eigen
rekening aan het kangeroevervoer wordt gemakkelijk gemaakt, terwijl de statistieken
betreffende dit vervoer zullen worden verbeterd.
Het tweede besluit betreft een verordening [1] ter aanvulling van verordening
1107/70 betreffende steunmaatregelen. A a n deze verordening werd de bepaling toegevoegd, dat lid-staten aan ondernemingen die in het gecombineerd vervoer actief zijn
een in de t i j d beperkte investeringssteun kunnen toekennen, teneinde deze ondernemingen in staat te stellen over afdoende infrastructuur en passend materiaal te beschikken.
Het besluit tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen
wordt door de Raad omschreven als de eerste belangrijke maatregel, die in de sector
binnenvaart is genomen. De richtlijn bevat technische normen betreffende de bouw en
uitrusting van schepen en bepalingen inzake hygiëne en veiligheid van bemanningsverblijven. Aangenomen is een communautair certificaat voor de binnenvaart, dat geldt
voor alle waterwegen met uitzondering van die waar de herziene Rijnvaartacte van
toepassing is. Ook omgekeerd is het certificaat van onderzoek krachtens artikel 22 van
de Acte van Mannheim geldig op alle waterwegen van de Gemeenschap (ofschoon in
sommige gevallen een aanvullend communautair certificaat noodzakelijk zal zijn).
Uiteraard zijn er diverse overgangsregelingen en uitzonderingsregelingen voor be-

312
paalde waterwegen en bepaalde typen schepen, terwijl de richtlijn pas op 1 januari
1985 in werking zal treden.
Het akkoord over de prijsvorming in het internationale goederenvervoer per spoor
in de vorm van een beschikking van de Raad geeft de spoorwegondernemingen nu ook
officieel de vrijheid om de prijzen en voorwaarden voor het internationale goederenvervoer tussen de lid-staten zelf volgens hun commerciële belangen, rekeninghoudend
met de kostprijs- en marktsituatie, te bepalen.
D e Commissie kwam met een mededeling betreffende een actieprogramma voor
internationale samenwerking op spoorweggebied. D e Raad verzocht zo spoedig mogel i j k met concrete voorstellen te komen ter versterking van de samenwerking.
De zomertijd kreeg een tweede richtlijn, waarbij de data van begin en eind van 1983
tot en met 1985 werden vastgesteld, met de afspraak om vóór 1984 te beslissen, wat na
1986 zal gebeuren en te bezien of er niet als einde van de zomertijd dezelfde datum in
alle lid-staten kan worden gevonden.
D e interregionale luchtdiensten - althans het voorstel voor een richtlijn - zijn niet
geheel van de Raadstafel verdwenen. D e bespreking is voortgezet, maar er kwamen
geen resultaten uit de Raad die openbaar konden worden.
Zelfs een tweede luchtvaartonderwerp hield de Raad bezig. Voor de eerste maal
werd er van gedachten gewisseld over het Commissie-voorstel inzake tarieven voor
geregeld vervoer tussen de lid-staten. Er blijken grote problemen te rijzen b i j dit
voorstel, maar het Comité van Permanente Vertegenwoordigers moet in de volgende
Vervoersraad in ieder geval verslag uitbrengen van de intussen op dit vlak ondernomen
werkzaamheden. Onder voorbehoud van het advies van het Europees Parlement is de
gemeenschappelijke beleidslijn bepaald met betrekking tot een richtlijn tot wijziging
van richtlijn 80/51/E.E.G. van 1979 inzake de beperking van geluidshinder door subsonische luchtvaartuigen. Hierdoor kan de eerdere richtlijn worden aangepast aan een
aantal technische wijzigingen, die in het Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart zijn aangebracht: zo zal het geluidscertificaat nodig worden voor luchtvaartuigen
met een maximum gewicht van minder dan 20 ton; in derde landen geregistreerde
toestellen zonder geluidscertificaat mogen slechts tot een bepaalde uiterste datum nog
in de Gemeenschap worden gebruikt, behoudens afwijkingen in specifieke gevallen.
Het besluit inzake de goedkeuring van de overeenkomst betreffende internationaal
ongeregeld personenvervoer over de weg met autobussen ( A S O R ) - overigens ook in
afwachting van het advies van het Europees Parlement-behelst een gemeenschappelijke beleidslijn betreffende de goedkeuring van het ASOR-verdrag namens de Europese Economische Gemeenschap. De overeenkomst heeft tot doel versoepeling van de
administratieve formaliteiten en vergemakkelijking van de controles door de invoering
van é é n enkel controledocument.
Z o nu en dan moeten de vervoerministers in de Raad b i j wijze van spreken, even van
pet verwisselen. De behandeling van een voorstel tot het openen van onderhandelingen
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met Joegoslavië op het gebied van het vervoer van kolen en staal per spoor moeten zij
doen in hun kwaliteit van vertegenwoordigers van de regeringen van de lid-staten van
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Er wordt altijd b i j gezegd: " i n het
kader van de Raad bijeen". I n deze hoedanigheid hebben zij de Commissie gemachtigd
tot het openen van onderhandelingen, teneinde directe internationale spoorwegtarieven voor de doorvoer via Joegoslavisch grondgebied te verkrijgen. Er was een soortgelijke overeenkomst al in 1956 en 1957 met Zwitserland en Oostenrijk gesloten; nu met
de toetreding van Griekenland was het wenselijk om ook de doorvoer door Joegoslavië
op soortgelijke wijze te regelen.
De Europese Commissie bracht vervolgens verslag uit over de stand van procedures
in de lid-staten betreffende bekrachtiging of toetreding tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Gedragscode voor Lijnvaartconferences.
De lid-staten en de Commissie hebben gezworen elkaar in te lichten over de stand
van de nationale procedures en zo gauw een lid-staat tot bekrachtiging of toetreding zal
overgaan, onderling overleg te plegen om te bezien, of gezamenlijke neerlegging van
deze akten mogelijk zou zijn.
Tenslotte zijn in de Raad verklaringen afgelegd op het gebied van energiebesparingen in het vervoer door de Nederlandse en Duitse delegatie, terwijl de Voorzitter over
de vereenvoudiging van de formaliteiten en de controles aan de grenzen b i j het
goederenvervoer tussen de lid-staten het woord heeft gevoerd. Dat deed hij ook inzake
de onderhandelingen met Oostenrijk
In het kader van de marktobservatie is de Europese Commissie uitgekomen met haar
analyse en vooruitzichten voor het jaar 1982. [2] D i t is één van de drie in het kader
regelmatig verschijnende publikaties. De andere hebben betrekking op enerzijds de
marktontwikkeling, die per kwartaal aangeeft de ontwikkelingen in de transportsector,
zoals activiteiten, capaciteitsgebruik, investeringen, werkgelegenheid voor de drie
inlandvervoertechnieken, anderzijds, als jaarlijks verslag, de lopende ontwikkelingen
in het vrachtvervoer b i j de weg en de binnenvaart tussen de lid-staten. Laatstgenoemde
publikatie zal in september 1982 verschijnen. Overigens is het Griekse cijfermateriaal
in de onderhavige studie niet ingebracht. De totale transportactiviteiten zouden voor
1981 met 2,7% zijn gedaald, voor 1982 wordt met een kleine groei (0,5%) rekening
gehouden. Er rest dan ook niet veel ruimte voor optimisme. Structureel zullen de hoge
groeipercentages niet spoedig terugkeren. Wel zijn er bij een modal split nogal verschillen: Het wegvervoer wordt geacht in 1982 te groeien met 1,9%, terwijl de binnenvaart
en het spoor (deze laatste zelfs met 1%) achteruit dreigen te gaan. D e binnenvaart zal
met - 0 , 1 % nagenoeg gelijk blijven. Gezien over een aantal jaren wint het wegvervoer
steeds meer terrein ten opzichte van de vrijwel constant blijvende binnenvaart, zodat
meer en meer een deel van de markt van de spoorwegen wordt afgenomen.
Verder wordt in het rapport behandeld de verwachtingen ten aanzien van het vervoer
van bepaalde onderscheiden goederen en de onderlinge verhoudingen tussen de landen.
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Vlak voor de vakantie, met name op 1 j u l i , deed de Commissie de Raad haar eerste
overwegingen voor een gemeenschappelijke politiek op het gebied van het toerisme
toekomen. [3] D i t document zou niet in het kader van deze (vervoer) Europarubriek
passen, ware het niet dat er ook een vervoerparagraaf in is opgenomen. Het raakvlak,
de mobiliteit, ligt voor de hand. Er wordt een overzicht gegeven van de diverse
regelingen, die reeds op het gebied van het vervoer van reizigers over de weg, zijn
genomen. Daar zijn werkelijk enige resultaten bereikt. Voor wat de spoorwegen
betreft, worden er een aantal regelingen genoemd, die echter niet op het conto van de
Europese Gemeenschap, maar op dat van de spoorwegen zelf moeten worden geschreven.
In de luchtvaart worden uiteraard de twee enige voorstellen opgesomd; betreffende
resp. interregionale luchtdiensten en tarieven.
Voor wat de infrastructuur betreft, verwijst men uiteraard naar de reeds bestaande
fondsen, die het Europese element in de infrastructuur kunnen brengen.
H e t is opmerkelijk dat hier, naast de Kanaaltunnel, wat overigens logisch is, ook de
autoroute die Duitsland met Griekenland via Oostenrijk en Joegoslavië verbindt,
wordt opgesomd. Tot concrete voorstellen wordt in dit Commissiedocument echter niet
gekomen.
In de paragraaf "Ten geleide" is reeds stilgestaan b i j het besluit van de Commissie
voor Vervoer van het Europees Parlement over de instelling van een beroep tegen de
Raad van de Europese Gemeenschappen wegens nalatigheid op het gebied van het
vervoer. Ook de juridische commissie van het Europees Parlement staat volledig achter
deze actie. Het is nu t i j d om de procedure, die zal worden gevolgd, te vermelden, daar
het toch menens dreigt te worden. Het besluit [4] zal eerst ter goedkeuring aan het
Parlement worden voorgelegd; als dit wordt aangenomen, zal het Parlement de Voorzitter verzoeken, op basis van artikel 175 van het E.E.G.-verdrag het desbetreffende
beroep tegen de Raad in te stellen. Maar eerst zal de Raad worden uitgenodigd binnen
twee maanden te reageren. Als de Raad dat niet doet of de reactie onbevredigend
wordt geacht, gaat de Voorzitter tot het instellen van het beroep over.
I n navolging van zijn collega Andriessen heeft de Europese commissaris Kontogeorgis tijdens de zitting van de Vervoerscommissie van het Parlement op 24 en 25 juni
geenszins de deelname van de Europese Commissie aan het proces toegezegd. H i j vindt
dit besluit van zodanige institutionele aard, dat het valt onder de bevoegdheid van het
gehele college van commissarissen, een wat onduidelijke uitspraak, omdat immers alle
besluiten van welke aard dan ook worden genomen door de Europese Commissie als
instituut en dus door het gehele college van commissarissen.
Ook intern voert de Commissie voor Vervoer van het Europees Parlement goed
strijd om het vervoerbeleid die aandacht te geven, die het zeker verdient.
A l l e leden van de Commissie voor Vervoer hebben een ontwerp-resolutie ingediend,
die weliswaar de nietszeggende titel "de prioriteiten voor de tweede helft van de
legislatuurperiode [ 5 ] " heeft, maar b l i j k t te gaan over het ontbreken van het gemeenschappelijke vervoerbeleid in het mandaat van 30 mei als één van de krachtig te
stimuleren communautaire beleidsgebieden.
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Op 9 juli is in het Parlement een resolutie aanvaard inzake de betrekkingen van de
Gemeenschap met de Comecon-landen op het gebied van het vervoerbeleid. Hierover
is reeds in een eerdere aflevering van deze rubriek uitvoerig bericht. [6] Ook heeft de
Commissie voor Vervoer van het Europees Parlement zich gebogen over de uitbreiding
van de Gemeenschap met Spanje en Portugal, met name over de vooruitzichten op het
gebied van het vervoer. Z i j hebben met als rapporteur de Heer Ripa di Meana [7] een
ontwerp-advies aan de parlementaire politieke commissie gemaakt. Het belangrijkste
uit dit advies is het verzoek om de nodige maatregelen te nemen om Spanje en Portugal
al vóór de toetreding te doordringen van de noodzaak van een gemeenschappelijk
vervoerbeleid, niet alleen via overleg tussen de paritaire, parlementaire delegatie
E.E.G./Spanje en E.E.G./Portugal, maar ook via directe contacten tussen de Commissie voor Vervoer van het Europees Parlement en de desbetreffende Spaanse en Portugese Commissie.
Tenslotte nog enige informatie over de CEMT-Vervoerministersconferentie van 25
en 26 mei j l . :
Allereerst is daar een resolutie over de spoorwegpolitiek aanvaard. D e spoorwegen
zouden al de mogelijkheden die zij hebben op het gebied van infrastructuur, installaties
en organisaties moeten uitbuiten. Daar nu eenmaal externe factoren, zoals de energiesituatie, op hen inwerken, moeten zij speciaal hun aandacht richten op het zo goed
mogelijk gebruiken van de combinatie van vervoertechnieken.
Daartoe zouden zij om haar internationale roeping te vervolmaken, een constante
dienstverlening tussen internationale terminals moeten blijven bieden, terwijl een
rationale coördinatie tussen de verschillende spoorwegsystemen tot stand zou moeten
komen. Ook zou er een gemeenschappelijke spoorwegpolitiek moeten komen betreffende tarieven en dienstverlening.
Als tweede punt werd een Belgisch rapport over het opheffen van moeilijkheden b i j
de liberalisatie behandeld. Daarover zullen de besprekingen nog worden voortgezet.
Vervolgens besprak men een technisch rapport over de rail/wegvervoerverbindingen. Het onderwerp milieu en vervoer dat door een Nederlandse rapporteur was
ingebracht, is, zij het terughoudend, besproken; met name kwam hier een tegenstelling
tussen de Noordeuropese en Mediterrane landen tot uiting. Een en ander heeft nog niet
tot een resolutie geleid. Tenslotte gaf een verkeersveiligheidsrapport met name b i j de
snelheidsbeperking te zien, dat Nederland met haar laagste maximale snelheid procentueel de hoogste score inzake overtredingen te zien geeft.
Parlementaire

vragen

Er resteert slechts een vraag en wel een schriftelijke (nr. 1851/81) van de Heer
Cousté aan de Commissie. [8] Het betreft vraagstukken, die door de vertegenwoordigers van de U N I C E (Europese industrie) tijdens de vergadering met de Europese
commissaris voor Vervoerbeleid in de Gemeenschap aan de orde zijn gesteld. U i t het
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antwoord b l i j k t , dat deze ontmoeting van 12 januari onder meer is gebruikt voor het
indienen van een memorandum [9] met beschouwingen van de gebruikers uit de
industriesector over het gemeenschappelijk vervoerbeleid. H e t is nog te vroeg om
antwoord te geven op de vraag welke initiatieven de Commissie eventueel op dit gebied
zou moeten nemen.
Infrastructuur
Zoals in de paragraaf "Algemeen" reeds vermeld, heeft de Raad de Europese Commissie gevraagd met een uitgewerkt programma te komen voor infrastructurele werken in
de Gemeenschap. Alhoewel het met vervoerszaken belaste l i d van de Commissie, de
Heer Kontogeorgis er op wees, dat een en ander sterk afhankelijk is van de wensen van
de lid-staten en de i n eerste instantie genoemde termijn van drie maanden veel te kort
is, is zes maanden toch wel mogelijk gebleken. Waar het geld vandaan moet komen, is
tussen de lid-staten nog niet uitgediscussieerd. Engeland, Italië, Nederland, Ierland en
Luxemburg voelen wel voor een nieuw communautair financiëringsinstrument, uitsluitend om de vervoerinfrastructuur, die van gemeenschappelijk belang is, te financieren.
D i t Fonds zou dan moeten worden gevoed uit de begrotingskredieten. D e andere
lid-staten Frankrijk, Duitsland, België (overigens waar is de Beneluxgedachte), Griekenland en Denemarken wijzen op de reeds bestaande instrumenten, zoals de Europese Investerings Bank en het Nieuwe Communautaire Instrument voor leningen, het
Regionale Fonds voor subsidies. [10] Maar de zaak is nog gecompliceerder. Zoals
bekend heeft het Europees Parlement een begrotingskrediet van 10 m i l j , rekeneenheden in de begroting van 1982 aangenomen. Er is nu de paradoxale situatie, dat er geen
basisreglementering is op grond waarvan deze gelden kunnen worden besteed. Tussen
de drie instellingen van de Gemeenschap is er evenwel pas een zg. "nieuwe gemeenschappelijke verklaring" afgesloten, die juist op dit punt uitsluitsel geeft. De verklaring
voorziet in een oplossing, nl. in de gevallen, waarbij b i j begrotingskredieten geen
basisverordening bestaat.
De Commissie dient een dergelijke verordening in de maand januari bij de Raad in,
de Raad zal zich echter inspannen om vóór eind mei dit voorstel te accepteren. N u zal
deze regeling gaan werken b i j de begroting 1983; doch analoog aan deze gemeenschappelijke verklaring is dit ook voor dit geval b i j de begroting voor 1982 voorstelbaar. Vandaar dat de Commissie b i j de Raad een voorstel heeft ingediend om de
10 m i l j . rekeneenheden op de begroting van 1982 aan een aantal infrastructuurprojecten van gemeenschappelijk belang te besteden. Het is een basisverordening, waarin
slechts de hoofdlijnen en de financieringsprocedures worden vastgesteld. A a n de Commissie wordt de beslissingsmacht overgelaten omtrent de keuze van de projecten. Er
wordt een tweetal criteria voor een dergelijke keuze genoemd: de projecten moeten op
zeer drukgebruikte nationale routes liggen, zoals bijv. de Transalpine spoorlijnen en
voorbereidende werkzaamheden behelzen, die ertoe zullen leiden dat de fase, dat men
werkelijk de projecten zal bouwen, sneller naderbij komt.
De lijst van projecten, die als voorbeeld is bijgevoegd, bevat de modernisering van
het rangeerstation van Domodossola; de voorbereidende werkzaamheden voor de
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constructie van een vaste oeververbinding van het Kanaal; het technische onderzoek
betreffende de wegverbinding Belfast-Dublin; in de grenszone van Griekenland, het
vervolmaken van de plannen omtrent de geografische inzichten ten behoeve van een
autoweg vanaf Volos in Griekenland teneinde uiteindelijk een geschikte verbinding
tussen Griekenland en de andere lid-staten te kunnen bouwen; de voorbereidende
technische werkzaamheden om de Straat van Messina met een vaste verbinding te
overbruggen en een onderzoek naar een nieuwe transportechniek, met magnetische
ondersteuning. Het bedrag van de financiële E.E.G.-steun zal de 20% van de kosten
van een project niet te boven mogen gaan.
Reeds was er sprake van de Kanaaltunnel, althans de Kanaalverbinding. Op 24 juni
heeft de British Steel Corporation aan Europese parlementariërs een door haar uitgedacht project gepresenteerd. D i t project, gebaseerd op bestaande technologieën en
standaardmaten, is als een Frans-Britse joint venture opgezet. Het omvat een dubbelsporige spoorwegtunnel (over de gehele lengte) en wegtunnels die als een gescheiden
vierbaansweg vanuit de Franse kust eerst over twee parallel lopende bruggen gaat naar
een zeven kilometer verder gelegen kunstmatig eiland, alwaar zij afdaalt in een verzonken tunnelbuis met een lengte van bijna 20 kilometer onder de scheepvaartroutes. Vlak
voor de kust van Engeland komt de we.g weer boven zeeniveau en gaat middels een brug
verder.
De Europese Commissie heeft overigens een verslag aangeboden over de mogelijkheden voor het verlenen van communautaire steun voor een vaste Kanaaloeververbinding tussen Frankrijk en het Verenigd K o n i n k r i j k . [11] Z i j komt daarin echt niet met
concrete uitspraken. Eerst zullen een aantal factoren, zoals de levensvatbaarheid van
het project, de beschikbaarheid van de financieringsmiddelen en de invloed van communautaire steun op concurrerende voorzieningen moeten worden bekeken. Ook een
volledige omschrijving van het communautaire belang zal voor handen moeten zijn, wil
met kennis van zaken een gemeenschappelijk besluit over een eventuele steunverlening worden genomen. Het communautaire belang van de aanleg van een vaste Kanaaloeververbinding staat evenwel vast. [12]
In het verslag wordt tot de conclusie gekomen, dat van de al eerder genoemde drie
financieringsbronnen ter beschikking van de Gemeenschap (Europese Investeringsbank, het Nieuw Communautair Instrument en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkelingen, deze laatste, die qua omvang ieder jaar in het kader van de algemene
begroting van de Gemeenschap wordt vastgesteld) niet in aanmerking komt, daar
Zuid-Engeland niet als steungebied is aangewezen.
De Middellandse Zeelanden proberen ook een graantje mee te pikken van de
gemeenschappelijke pot. Z i j presenteren, onder het mom van regionale planning en
doorgaande infrastructuur, onder het motto van "Hamburg tot aan de Adriatische Zee
langs Oostenrijk en de Italiaanse kust", het doortrekken van autoroutes in Italië en
Griekenland en verbetering van diverse havens aldaar, vooral om deze aan te passen
aan het containervervoer. [13] De Europese commissaris, verantwoordelijk voor de
regionale politiek, Giolitti, stond volgens zijn uitlatingen niet geheel afwijzend tegen-
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over dit streven naar Gemeenschapsmiddelen
studies.

voor de financiering van feasebility

D e verkeersverbindingen met Oostenrijk waren weer onderwerp van een ontwerpresolutie van o.a. de Heren Seefeld en Albers. [14] In de ontwerp-resolutie wordt
weliswaar toegejuicht, dat de Raad de Commissie een mandaat heeft verleend om
uitgebreide onderhandelingen met Oostenrijk te voeren, doch er is nog steeds geen
besluit genomen over het beginsel van een financiële bijdrage van de Gemeenschap aan
de aanleg van de Inn-Kreiz-Phyrnautoweg; wellicht zou hier etappegewijs de kwestie
kunnen worden aangepakt. Nog steeds zijn de onderhandelingen formeel nog niet
geopend. H e t doel van de resolutie is dan ook om erop te wijzen, dat het in het belang
van beide partijen is om zo spoedig mogelijk de noodzakelijke oplossingen in wederzijds overleg uit te werken.
Voorbeeld van een Gemeenschapsfinanciering zijn leningen van de Europese Investerings Bank (4V2 m i l j . rekeneenheden) aan Schotland, teneinde wegen en waterwerken, zowel zij die ten dienste staan van de industrie als van het toerisme te kunnen
verbeteren.
Het Parlement heeft een resolutie met bijbehorend verslag aanvaard betreffende de
knelpunten in de vervoerinfrastructuur en de verschillende mogelijke interventiemodaliteiten, alsmede betreffende de communautaire bijstand voor de vervoerinfrastructuur, n l . de evaluatie van het begrip "communautair belang".
In de vorige aflevering is daarover aan de hand van een ontwerp-verslag uitgebreid
gerapporteerd. [15]
Een zes bladzijden lange ontwerp-resolutie over de versterking van de haven- en
verkeersinfrastructuur van Liqurië en Piemonte in een Europees perspectief is in het
Europees Parlement door de Heer S. Pinifarina ingediend. Uiteraard wordt daarin om
grootscheepse actie van de Europese Gemeenschap ter financiering van de noodzakelijke projecten i n aanvulling op de activiteiten van de staten zelf verzocht. De lange lijst
van projecten in toch één van de rijkste gebieden van Italië doet het gehele ontwerp een
beetje lachwekkend overkomen.
Het Parlement zelf nam wel een resolutie aan over de financiering van het Gemeenschappelijk vervoerinfrastructuurbeleid uit de belasting op aardolie. [16]
Hierin wordt het voorstel om Europese opcenten te heffen op de aardoliebelasting
van de hand gewezen. Het instellen van bestemmingsgebonden belastingen of heffingen moet worden vermeden. De financiering van projecten behoort uit de eigen
middelen van de Gemeenschap te geschieden. Daarmede was de ontwerp-resolutie die
op 30 maart 1981 door de socialistische fractie van het Europees Parlement was
ingediend, 180° omgedraaid.
Parlementaire

vragen

Tolwegen interesseren L o r d O'Hagan, die met schriftelijke vraag nr. 147/82 aan de
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Commissie, het aspect concurrentievervalsing en verschillen in lasten naar voren
brengt. [17] De Commissie is van mening, dat tolwegen geen concurrentievervalsing
veroorzaken op voorwaarde, dat voertuigen van dezelfde categorie en ongeacht het
land van registratie, voor eenzelfde weggedeelte evenveel tol moeten betalen. Verschillen in motorbrandstofprijzen of motorvoertuigenbelastingen daarentegen scheppen
over het algemeen wel concurrentievervalsingen. De reeds in 1978 door de Raad in
principe aangenomen aanpassing van de nationale belastingstelsel is echter formeel nog
steeds niet aanvaard door het voorbehoud van één lid-staat.
De Heer Davern w i l via een omweg weten of een bepaald project in Ierland is
voorgedragen voor communautaire steunverlening (schriftelijke vraag nr. 493/82 inzake de Waterfordbrug). De Commissie ontloopt het antwoord, gezien de geheimhouding, die projectontwikkelaars verwachten: de Europese Investerings Bank maakt
slechts gegevens bekend, wanneer de leningsovereenkomst wordt ondertekend. E n dat
is blijkbaar hier nog niet het geval.
Wegvervoer
In het Publikatieblad [18] is verschenen het verzoek van de Nederlandse Raad van
State om een prejudiciële beslissing van het H o f van Justitie in het geding Smit
Transport B .V. tegen de Commissie grensoverschrijdend beroepsgoederenv ervoer van
de Stichting Nederlandsche Internationale Wegvervoer Organisatie ( N I W O ) , zaak
126/82. De casus spitst zich toe op de vraag, of het mogelijk is, dat een onderneming,
die voldoet aan terzake door de nationale wetgeving gestelde eisen als kredietwaardigheid en vakbekwaamheid voor wat betreft de toelating tot de markt, en daarbij toch een
vergunning heeft voor voldoende laadvermogen voor het binnenlands vervoer, geen
vergunning krijgt, omdat het nationale vergunningstelsel is gericht op beperking van
het inzetten van laadvermogen en daardoor de onderneming niet in staat is om zijn
grensoverschrijdend goederenvervoer over de weg uit te voeren. De ondernemer
beroept zich nu op de eerste richtlijn van de Raad inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten beroepsgoederenvervoer over de weg tussen
de lid-staten. De juridische vraag die zich hier voordoet is de toetsingstaak van de
nationale rechtelijke instantie, van de nationale wetgeving aan deze richtlijn. Indien dit
het geval is, kunnen de genoemde bepalingen dan zo worden uitgelegd dat de bevoegde
autoriteiten van de lid-staten de vrijheid toekomt het grensoverschrijdend goederenvervoer op bovenomschreven wijze te beperken. En mag daarvoor onderscheid worden
gemaakt tussen de i n het desbetreffende land of de in andere lid-staten gevestigde
ondernemingen.
D e Commissie heeft een beschikking [19] uitgevaardigd, waarbij de regering van
Ierland wordt gemachtigd om een afwijking toe te staan van de verordening nr. 543/69
van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van
sociale aard voor het wegvervoer. [2ÜJ
In de beschikking wordt het binnenlands vervoer van melk van de boerderij naar de
zuivelfabrieken en terug permanent uitgezonderd van de r i j - en rusttijden voor dit
soort vervoer, behoudens eventuele wijzigingen al naar gelang de omstandigheden over
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v i j f jaar. N u de nationale verkeersvoorschriften op deze vervoersector van toepassing
blijken, meent de Commissie deze permanente afwijking te kunnen toestaan, nu de
economische en sociale voordelen van een afwijking van de voorschriften van de
verordening inzake de r i j - en rusttijden, opwegen tegen de sociale voordelen van de
verordening, te meer daar concurrentie tussen de drie traditionele takken van vervoer
of binnen de sector van het wegvervoer in dit verband niet aan de orde is. Door de
Internationale ArbeidsConferentie zijn in 1979 een verdrag en aanbeveling aangenomen betreffende de arbeidstijd en rusttijden in het wegvervoer. D e Europese Gemeenschap kent een aantal verordeningen, waarin hetzelfde onderwerp wordt geregeld.
Teneinde een en ander in overeenstemming te brengen, zouden beide instrumenten
aan elkaar moeten worden aangepast. Het ligt voor de hand de Europese regelingen
aan die van de internationale arbeidsconferentie, welke een ruimere strekking hebben,
aan te passen. [21] Te dien einde heeft de Commissie aan de Raad een mededeling
doen toekomen [22] betreffende de raadpleging van de sociale partners door de lidstaten inzake eventuele, bovengenoemde aanpassing. H e t b l i j k t , dat alleen het begrip
"pauzes" aanpassing behoeft, t e r w i j l ook de definitie "week" in de communautaire
regeling en die van de Internationale ArbeidsConferentie verschillend zijn.
Na opheffing van de verschillen l i j k t de ratificatie van het verdrag en de aanbeveling
van de Internationale ArbeidsConferentie wenselijk, ter wille van de sociale vooruitgang, harmonisatie van de mededingingsvoorwaarden en de veiligheid op de weg.
I n de schoot van de Commissie is men diep aan het nadenken over een nieuw systeem
van prijsvorming in het wegvervoer tussen de lid-staten. H e t Directoraat-Generaal
Vervoer heeft i n juni daarover een aantal organisaties gehoord en in een document
haar i d e e ë n over een referentietarief neergelegd. [23] Het nieuwe systeem van referentietarieven zou weliswaar op een gemeenschappelijke basis moeten zijn gebaseerd,
maar hoeft niet noodzakelijkerwijs een absolute eenvormigheid in alle onderdelen
tussen de lid-staten te hebben. Rekeninghoudend met de tot nu toe verkregen ervaringen en economische noodzaak, zou er een referentietarievensysteem moeten komen
met de mogelijkheid, dat de lid-staten multi- of bilateraal verplichte minimumtarieven
instellen. Het referentietarief, dat gebaseerd zou zijn op het territorialiteitsbeginsel,
ongeacht de nationaliteit van de vervoerder, geeft qua prijs slechts een indicatie van wat
de marktsituatie en de kostprijs van het vervoer aan tarief zouden moeten hebben.
Indien twee of meer lid-staten ertoe overgaan om verplichte minimumtarieven in te
stellen, dan moeten zij daarvoor uiteraard ook de benodigde controlesystemen instellen en kan in geval van strijd de Commissie als arbiter optreden.
Het voorstel van de Commissie aan de Raad voor een besluit houdende het sluiten
van overeenkomsten betreffende het ongeregeld internationaal personenvervoer over
de weg met autobussen ( A S O R ) [24] heeft ook de goedkeuring gekregen van het
Europees Parlement. [25] D i t geschiedde ook met het voorstel van de Commissie aan
de Raad betreffende een beschikking inzake het verzamelen van gegevens over de
activiteiten van vervoerondernemingen, die deelnemen aan het goederenvervoer over
de weg van en naar bepaalde derde landen. [26] D i t voorstel is zoals in de paragraaf
"Algemeen" beschreven door de Raad van 10 juni j l . aanvaard. N u ook het Europees
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Parlement een gunstig advies heeft uitgegeven, staat niets meer de inwerkingtreding
van deze beschikking in de weg. [27]
Parlementaire

vragen

In deze perioden zijn er over de wegvervoertechniek slechts een drietal schriftelijke
vragen, doch een hele reeks mondelinge vragen gesteld. De Heer Cecovini vestigt met
schriftelijke vraag nr. 1767/81 de aandacht van de Commissie op de extra belastingheffing in Frankrijk op voertuigen van meer dan 16 pk, waardoor, omdat deze nauwelijks
in Frankrijk worden geproduceerd, een zijdelingse bescherming van Franse voertuigen
wordt bewerkstelligd. D e Commissie is reeds met artikel 95 van het E.E.G.-verdrag in
de hand naar de Franse autoriteiten getogen en verdere stappen zullen volgen.
Schriftelijke vraag nr. 1801/81 van de Heer Pattison neemt de kwaliteitsanalyse van
de vervoerdienst over het communautaire wegennet onder de loep; met name of daarin
bepaalde verbindingen in Ierland zijn opgenomen. Dat is het geval, volgens het antwoord van de Commissie, omdat deze verbindingen zijn opgenomen i n een verslag over
de vervoerknelpunten aan de Raad, waarin de infrastructuurlacunes op de voornaamste verbindingen binnen de Gemeenschap zijn aangegeven. [28]
Tenslotte w i l de Heer Beyer de Ryke wellicht in de toekomst wat sneller tussen
Brussel, Luxemburg en Straatsburg verkeren, omdat h i j , gezien zijn vraagstelling,
(schriftelijke vraag nr. 1682/81) de werkzaamheden aan de route eerder dan j u l i 1983
gereed zou willen hebben. B i j dit soort vragen is de Commissie altijd snel in het
verwijzen naar het ingestelde Comité voor de infrastructuur. [29] Een ander drietal
schriftelijke vragen (nr. 341/82; nr. 447/82; nr. 523/82) [30] waarin enige technische
eisen van voertuigen zoals mistachterlichten, remlichten, achteruitkijkspiegels en het
gebruik van parkeerlichten in Frankrijk worden behandeld, worden hier slechts volledigheidshalve vermeld.
Inhoudelijker voor de vervoerpolitiek zijn de mondelinge vragen, zoals over het
communautaire contingent in het wegvervoer van de Heer Moreland, [31] dat een innig
debatje omtrent de inhoudelijke beoordeling van de adviezen van het Parlement met
de fungerend voorzitter van de Raad veroorzaakte. De voorzitter van de Raad kon
uiteraard niet verder gaan dan alleen te herhalen, dat de Raad had besloten het communautaire contingent voor acht lid-staten met 5% te verhogen. Verdient de mondelinge vraag van de Heer Israël (H-31-82) [32] betreffende de vervoeromstandigheden
van de voedselhulp aan Polen uit menselijk oogpunt alle aandacht, vervoerpolitiek
gezien is de vraag van de Heer V o n Wogau (H-762/81) [33] belangrijker, omdat in het
antwoord naar voren komt, dat weliswaar in Duitsland de belastingvrije invoer van
dieselolie tot een volume van 50 liter via een desbetreffend certificaat verloopt, wat op
zich voor de chauffeur gemakkelijker is dan zonder certificaat. W e l wordt hiervan
gezegd, dat de 50-literbeperking op zich een regel is, die eigenlijk zou moeten verdwijnen. In Italië is de zaak juist omgekeerd, omdat daar de wettelijke wederuitvoer van
dieselolie beperkt is tot 150 liter met een desbetreffend certificaat. Aangezien Italië
daarmee de export van dieselolie beperkt, schendt de Italiaanse regering artikel 34 van
het Verdrag. Het nieuwtje in de beantwoording van de vraag zit hem dan i n de
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aanduiding, dat de laatste ontwikkelingen erop wijzen, dat de Italiaanse autoriteiten
spoedig van deze maatregel zullen afzien.
D e grensovergang was ook het onderwerp van een mondelinge vraag
(H-181/82) [34] van de Heer Berkhouwer, waarbij door hem nogeens een keer wordt
gelaakt, dat aangehouden worden aan de grens in de douane-unie eigenlijk belachelijk
is.
Eigenlijk zou er geen douane-controle meer moeten plaatsvinden. De Heer Minne
haalt b i j interruptie nog een voorbeeld aan van een beboete Europeaan die 300 gram
k o f f i e teveel in zijn auto had.
Tenslotte zal ik u helaas de finesses van het antwoord op een mondelinge vraag
(H-145/82) [35] van Mevrouw Ewing moeten onthouden. D e Heer Kontogeorgis staat
in dit verslag in het nieuw-Grieks vermeld en met oud-Grieks k o m je tegenwoordig niet
ver meer. V o o r zover begrepen ging het over het al dan niet karakteriseren van
autowegen in Schotland als A - w e g met een zekere kwaliteit, welke de desbetreffende
weg op het ogenblik niet bezit.
Binnenvaart
Werd in de vorige aflevering nog vermeld, dat het, wat de binnenscheepvaart betreft,
wachten is op het aannemen door de Raad van een verordening op het gebied van
technische voorschriften voor binnenschepen, nu kan worden gezegd, dat de aanvaarding (zie paragraaf Algemeen) zo ver is. De tekst zelf is nog niet gepubliceerd, maar in
aanvulling op hetgeen reeds in de paragraaf Algemeen over de regeling is gesteld, kan
worden vermeld, dat een aantal Franse eisen is ingewilligd, zoals het verschuiven van de
datum van inwerkingtreding van de richtlijn naar 1-1-1985 en een mogelijkheid tot
overgangstermijnen, waarbinnen de bestaande vloot in de lid-staten in overeenstemming met de richtlijn moet worden gebracht, voor zowel nationaal als internationaal
varende schepen. D i t is uiteindelijk 12V2 jaar verlengen geworden en niet, zoals de
Fransen oorspronkelijk wilden tot het jaar 2005. Ook is hun eis van uitzonderingen
voor internationaal varende schepen niet overgenomen, maar beperkt tot nationaal
varende schepen, die voor 1950 zijn gebouwd.
D e Centrale Rijnvaart Commissie heeft in haar jaarverslag van 1981 moeten schrijven dat het gebruik van de Rijnvloot wederom is verminderd; nu tot 270 m i l j . ton, een
teruggang van 4,6% vergeleken met vorig jaar.
Het hoofdprobleem op de R i j n is nog steeds de overcapaciteit; het geldt overigens
voor de gehele Westeuropese binnenvaart. Daarom wil de Centrale Rijnvaart Commissie dan ook een nauwe samenwerking met de Europese Gemeenschap. Ook wordt in
het jaarverslag nog eens gewezen op de actie die de Centrale Rijnvaart Commissie b i j
de Raad van de E.E.G. en de Commissie heeft ondernomen betreffende de fiscale
problemen, met name die welke de zesde richtlijn betreffende de B . T . W . oproepen. D e
Centrale Rijnvaart Commissie herhaalt, dat de problemen via een Europese wetgeving
moeten worden opgelost met inachtneming van de Acte van Mannheim. Voor wat de
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sloopregelingen betreft, bevat het jaarverslag het volgende cijfermateriaal. I n de
periode van 1969 tot en met 1981 zijn in West-Duitsland 2 m i l j . ton, in Nederland
1,3 m i l j . ton en in België 200.000 ton ladingcapaciteit gesloopt.
D e Unie van Rijnkamers, een organisatie waarin 83 Kamers van Koophandel uit
zeven landen, waaronder Oostenrijk en Zwitserland, zijn samengebundeld, hebben
middels een resolutie uitgedragen, dat het Rijn-Main-Donaukanaal zal moeten worden
voltooid.
Het niet voltooien van de werkzaamheden zal veel meer kosten dan het voortzetten
van de werkzaamheden, terwijl de Kamers ook het gevoel hebben, dat de huidige
prognoses uiteindelijk veel hoger zullen uitkomen dan op dit moment wordt ingeschat. [36]
Het Rijn-Main-Donaukanaal was ook onderdeel van de beraadslagingen in het
Europees Parlement. B i j een resolutie inzake de binnenvaart in de Gemeenschap [37]
bleef met 27 stemmen vóór, 21 tegen en 3 onthoudingen, het Rijn-Main-Donaukanaal
tussen de drie voornaamste vaarwegstructuren staan die op korte termijn voltooid
moeten worden, teneinde de twee hoofdassen Noordzee-Middellandse en de A t l a n t i sche Oceaan-Zwarte Zee met elkaar te kunnen verbinden. Naast het R i j n - M a i n - D o naukanaal wordt dan de R i j n - R h ö n e v e r b i n d i n g alsmede een aantal Italiaanse projecten zoals de Po tot in Milaan, de uitbreiding van de Litoranea Veneta en de waterweg
Isonzo-Save-Donau, genoemd. Vooral in de discussie over wel of geen voltooiing van
het Rijn-Main-Donaukanaal is het gegeven, dat het Parlement in deze heeft uitgezocht,
dat i n de waterstaatsgeschiedenis er zowel sprake is van een duidelijke onderschatting
bijv. de Moezelkanalisatie, als van een duidelijke overschatting bijv. Elbeseitekanaal,
van het te verwachten vervoeraanbod.
Voor wat de waterwegen in Engeland betreft, zouden door gebruikmaking van het
kangeroeschip de verbinding met het vasteland van Europa kunnen worden verbeterd.
Uiteraard wordt de Commissie opgeroepen systemen voor financiële bijdrage van de
Gemeenschap te bedenken. Opmerkelijk is het, dat het Parlement expliciet tot uitdrukking brengt, dat ook zij voor een gezonde concurrentie tussen de drie vervoertechnieken is en derhalve geenszins de spoorwegen willen voortrekken. Z i j verzoekt
immers de Commissie en de lid-staten er zorg voor te dragen, dat de overheidssteun van
de lid-staten voor de verschillende vervoertakken geen benadeling van de binnenwaterwegen tot gevolg heeft. I n de toelichting bij het verslag over de binnenwaterwegen in
de Gemeenschap [38] staat wat uitgebreider vermeld hoe men komt tot het handhaven
van de stelling "de vrije keuze van de verlader tussen de drie vervoertechnieken"; ook
al is de verhouding spoorwegen-binnenvaart nog niet geregeld en w i l Duitsland de
investeringen in de binnenvaart daarom beperken, het Parlement is van mening, dat
voorgestelde verliezen van de spoorwegmaatschappijen b i j de openstelling van de
nieuwe waterwegen ontstaan niet alleen door gederfde inkomsten als gevolg van een
verschuiving in het vervoerpatroon maar ook door gederfde inkomsten als gevolg van
de toepassing van concurrerende prijzen die op hun beurt weer noodzakelijk zijn
wegens het ontbreken van de regeling voor de toerekening van de kosten van de weg.
Ondanks bestaande dissorties in de mededinging zal men b i j de beoordeling van het
vervoereconomisch nut van de infrastructuurprojecten op het gebied van de binnen-
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vaart - uitgaande van het door de Commissie van Vervoer bepleite beginsel van
beleidsneutraliteit tussen spoorwegen en binnenvaart, criteria moeten hanteren die
met deze uiteenlopende uitgangssituaties rekening houden.
Er worden in de toelichting een aantal criteria voor beslissingen over infrastructuurmaatregelen genoemd. D a a r b i j moet men niet alleen met vervoereconomische overwegingen rekening houden, doch er moet - en meestal verwacht men dat op korte
t e r m i j n - een gunstig effect op de werkgelegenheid zijn, op de lange termijn aanzienl i j k e voordelen op regionaal- en ontwikkelingsgebied naast de waterhuishoudkundige
factoren en energiefactoren bijv. door elektriciteitscentrales. Deze moeten dan weer
worden afgewogen tegen de aanleg- en onderhoudskosten, de afbreuk aan het landschap en eventuele schadelijke gevolgen voor het milieu. Op het ogenblik zijn de
criteria op grond waarvan projecten in de verschillende lid-staten worden beoordeeld,
niet uniform. Vaak worden er kosten/baten-analyses opgesteld. D i t zijn echter zeer
twijfelachtige hulpmiddelen b i j de besluitvorming - althans volgens het Parlement - ,
niet alleen omdat de mogelijkheid bestaat dat de kostenramingen worden overschreden, maar vooral ook vanwege de onzekerheidsmarge in de ramingen met betrekking
tot het toekomstige vervoervolume. D e meeste lid-staten richten daarom hun beleid
tevens op algemene economische overwegingen, gezichtspunten van regionaal- en
ontwikkelingsbeleid en overweging van waterbouwkundige of energiepolitieke aard,
terwijl de laatste t i j d ook steeds meer rekening wordt gehouden met milieu-aspecten.
Het is nogal typisch, dat dit r i j t j e precies overeenkomt met de zoëven gestelde criteria,
die het Parlement opsomt. M e n zou dan ook zeggen, dat de meeste lid-staten het keurig
netjes volgens de wil van het Parlement doen. I n de toelichting wordt ten aanzien van
het Rijn-Main-Donaukanaal geconcludeerd, dat de voorzichtigste ramingen b i j
3,4 m i l j . per jaar ligt. Een kosten/batenanalyse op deze raming gebaseerd, waarbij nog
geen rekening wordt gehouden met voordelen op het stuk van regionaal en ontwikkelingsbeleid, maar wel met het inkomstenverlies van de spoorwegen, gaf een baten/kosverhouding van 2 : 1 . Indien de ontwikkelingen van het vrachtvervoer gunstiger zullen
uitvallen is niet onwaarschijnlijk dat deze verhouding nog beter zal zijn.
Een snellere voltooiing van het Main-Donaukanaal wordt dan ook bepleit; indien
financiële problemen dit in de weg zouden staan moet de Gemeenschap een passende
financiële bijdrage leveren.
Zo doet het beginsel van beleidsneutraliteit pleiten voor het R i j n - R h ö n e k a n a a l .
Volgens het Parlement is het vervoereconomisch nut van het R i j n - R h ö n e k a n a a l
groot. Ook wanneer men terecht wat skeptisch staat tegenover de optimistische ramingen aangaande het toekomstige vervoervolume, moet men gezien de voortdurende
toenemende betekenis van het Middellandse Zeegebied voor de Gemeenschap toch
erkennen, dat de aanleg van deze waterverbinding aan een vervoerpolitieke behoefte
beantwoordt. Vanuit communautair standpunt moet daarom aan dit kanaal, zelfs
boven dat van de verbindingen Seine-Nord en Seine-Est de voorkeur worden gegeven.
Het Parlement pleit dan ook voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap ter
bespoediging van de desbetreffende werkzaamheden.
Tenslotte worden in de toelichting per land zeer gedetailleerde gegevens geleverd
over het lokale binnenvaartnet.
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Spoorwegen
De richtlijn van de Raad [39] tot wijziging van de richtlijn 75/130 E . E . G . houdende de
vaststelling van gemeenschappelijke vervoervoorschriften voor bepaalde vormen van
gecombineerd rail/wegvervoer van goederen tussen de lid-staten, aangenomen op de
ministerraad van 10 j u n i (zie daarvoor ook de paragraaf Algemeen), regelt, in aanvulling op hetgeen reeds in een eerdere aflevering is geschreven, [40] dat naast het
rail/wegvervoer de regeling ook b i j de binnenvaart en met name de R i j n - althans daar
verwacht men de grootste ontwikkeling - kan worden toegepast. Het betreft hier het
gecombineerd vervoer dat dan gedefinieerd wordt als het vervoer van containers van 20
voet en meer over de binnenwateren. Bedrijfsvoertuigen die uitsluitend worden gebezigd voor de begin- en eindtrajecten van het gecombineerde vervoer kunnen worden
vrijgesteld van de diverse belastingen, zoals verkeersbelasting en motorrijtuigenbelasting. D i t geldt ook voor het per spoor of binnenvaart afgelegde traject. Ook de
opleggers en aanhangwagens die voor een onderneming voor eigen rekening gecombineerd vervoer verrichten, d.w.z. op het eindtraject worden gesleept door een trekker,
toebehorende aan een onderneming die beroepsvervoer verricht, wordt dit vervoer
toch vrijgesteld van de desbetreffende documenten. Wel moet uit een ander document
blijken, dat er per spoor een traject is afgelegd.
Tenslotte zal de Raad voor 31 december 1984 op voorstel van de Commissie de
nodige maatregelen voorstellen om een net van spoorlijnen en overslagcentra een
communautair belang vast te stellen, dit alles gericht op de ontwikkeling van het
gecombineerd vervoer.
D e beschikking van de Raad betreffende de prijsvorming in het internationale
goederenvervoer per spoor die ook op 10 juni is aangenomen, is reeds gepubliceerd. [41] Daarin worden de lid-staten gevraagd de nodige maatregelen te treffen
opdat de spoorwegondernemingen overeenkomstig hun commerciële belangen de
prijzen en voorwaarden voor het internationale goederenvervoer tussen de lid-staten,
daarbij rekeninghoudend met de kostprijs en de marktsituatie in de vorm van ondernemingstarieven zelf kunnen vaststellen. O m b i j te dragen tot het bereiken van de
doeleinden van de spoorwegondernemingen moeten de tarieven de lasten, die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan het onder deze beschikking vallend vervoer,
dekken. Ook moeten ze bijdragen tot het dekken van de gemeenschappelijke lasten.
Na v i j f jaar brengt de Commissie verslag uit over de toepassing. De Raad neemt dan
met gekwalificeerde meerderheid van de stemmen een passend besluit.
Ondernemingstarieven zijn aanbiedingen aan de cliëntele, die op bepaalde manieren
kunnen worden vastgesteld. Wel moeten ze zodanig zijn, dat voor de prestaties i n
totaal, de hoogste vergoeding wordt verkregen, die b i j de marktsituatie mogelijk is en
de spoorwegondernemingen aldus zo gunstig mogelijke financiële resultaten boeken.
D e internationale tarieven behoeven geenszins aan te sluiten b i j de prijzen, die
worden verkregen door optelling van de prijzen van de nationale tarieven. Samenwerking tussen de spoorwegondernemingen behoort tot de nodige commerciële autonomie
en z i j kunnen dan ook v r i j e l i j k doen, zelfs poolen en delegeren van bevoegdheden
onderling.
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Bijzondere overeenkomsten mogen worden afgesloten met, met name genoemde
cliëntele. Z i j behelzen prijzen, die rekening houden met de technische en commerciële
voorwaarden, die gelden voor het betrokken vervoer. Voor de andere onderwerpen,
die op spoorweggebied door de Raad van 10 juni z i j n aangenomen, moge worden
verwezen naar de paragraaf Algemeen.
D e Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft aan de Raad mededeling
gedaan betreffende een actieprogramma voor internationale samenwerking op spoorweggebied. [42]
D e Raad heeft in zijn resolutie van 15 december 1981, na de hoofdlijnen van het
spoorwegbeleid op communautair gebied te hebben aangegeven, de Commissie verzocht v ó ó r j u l i 1982 een verslag voor te leggen met voorstellen ter bevordering van de
samenwerking. D i t verslag nu, is gegoten in de vorm van een actieprogramma voor
internationale samenwerking; een aantal hindernissen, die een versterking van de
samenwerking in de weg staan, moet worden geslecht. Z o zouden door regeringen
sommige bepalingen van de statuten van de spoorwegondernemingen moeten worden
veranderd. Het desbetreffende voorstel zal de Commissie in het eerste halfjaar van
1983 uitbrengen. Medio 1983 zouden dan voorstellen moeten komen om een efficiëntere samenwerking tussen de spoorwegondernemingen in het internationale verkeer
tot stand te laten komen, waarbij een aantal maatregelen moet worden genomen, zoals
concentratie van de produktie op de rendabele diensten, uitbreiding van de commerciële inspanningen en een sectoriële verantwoordelijkheid van het management voor
deze activiteit. Intern zou er een betere motivering en voorbereiding van het personeel,
bijv. door uitwisseling van personeel, kunnen komen.
Daarnaast worden ook externe hindernissen b i j grensoverschrijding genoemd,
waaraan ook regeringen veel zouden kunnen doen. Verwezen wordt hierbij naar de
richtlijn betreffende de vergemakkelijking van de formaliteiten en controles b i j het
goederenvervoer tussen de lid-staten. [43] De spoorwegondernemingen kunnen zelf
ook nog veel doen aan de hindernissen b i j grensoverschrijding, zoals het opstellen van
remmenstaatjes, de doorzending van begeleidende documenten en de uitwisseling van
krachtvoertuigen aan de grens. D i t alles zou in 1983 zijn beslag moeten krijgen. B i j het
reizigersvervoer worden op het gebied van de technische exploitatie een aantal maatregelen genoemd, zoals de TEE-organisatie en een nieuw intercity-concept. Ook de
commerciële bedrijfsvoering en de sociale tarieven met door regeringen en door de
spoorwegondernemingen te nemen maatregelen, komen eveneens ter sprake. B i j het
goederenvervoer zien w i j eenzelfde indeling: b i j de technische exploitatie een aantal
door de spoorwegen te nemen maatregelen, zoals vergroting van de snelheid, verbetering van de Europese wagenpool, uitoefening van toezicht op terreinen etc. Ook b i j de
commerciële actie zouden de spoorwegen een aantal maatregelen kunnen nemen, zoals
gemeenschappelijke marketingdiensten, het opzetten van reclamecampagnes en de
invoering van een internationaal tariefstelsel voor stukgoedverkeer. De regeringen
hebben, nu ze de beschikking betreffende de prijsvorming in het internationale goederenvervoer hebben aanvaard, zelf hier geen taak meer.
B i j het rail/wegvervoer voorziet de Commissie, dat de regeringen een aantal maatre-
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gelen kunnen nemen, t e r w i j l b i j het containervervoer vooral de spoorwegondernemingen de hindernissen kunnen beslechten.
Na een passage over het net van spoorwegverbindingen en overslagcentra komt
de Commissie met het voorstel om een tripartite commissie voor samenwerking op
spoorweggebied op te richten. D i t C o m i t é zou zich over verdere acties moeten beraden
en b i j de uitvoering van het programma moeten helpen.
Tenslotte verzoekt de Commissie de Raad zich over dit actieprogramma uit te
spreken.
Parlementaire

vragen

In tegenstelling tot schriftelijke vraag nr. 167/82 van Mevrouw Lizin [44] aan de Raad
van de Gemeenschappen over een spoorlijn in Z a ï r e en Zambia als Gemeenschapsproject is schriftelijke vraag 327/81 van de Heer Beyer de Ryke betreffende de Europole,
zijnde de verbeteringen van het vervoer tussen Brussel, Luxemburg en Straatsburg, [45] meer de moeite en het papier waard om hier te worden vermeld. H e t betreft
een project, dat beoogt een ultrasnelle verbinding over land (per trein) tussen de drie
genoemde steden tot stand te brengen. De Gemeenschap zou onlangs gelden hebben
verstrekt voor een studie betreffende deze verbinding. I n het antwoord van de Commissie komt tot uiting, dat bedoelde studie drie delen omvat: een analyse van de huidige
situatie en van de recente ontwikkelingen in het desbetreffende verkeer; een raming
van het in de toekomst voor deze verbinding te verwachten verkeer alsmede het
onderzoek naar de factoren die de verdeling van dit verkeer over de aangeboden
vervoerswijze kunnen beïnvloeden; tenslotte een algemeen onderzoek naar mogelijke
verbeteringsvarianten.
Nieuwe systemen voor geleid vervoer met hoge snelheid zullen, met name wat betreft
hun bijzondere infrastructuurkosten, in deze studie niet in bijzonderheden kunnen
worden beoordeeld.
Tenslotte vroeg de Heer Tyrrell mondeling (H-10/82), [46] of de Commissie iets
ging ondernemen tegen een advertentie voor Frans personeel b i j de Franse spoorwegen.
D e desbetreffende commissaris verwijst in eerste instantie naar de zaak [47] die de
Commissie tegen België b i j het H o f van Justitie heeft lopen en waarover binnenkort
een definitieve uitspraak zal komen. De Commissie zal het door het Parlementslid
gesignaleerde geval in dezelfde trant onderzoeken.
Zeevaart
De Raad heeft het voorstel van de Commissie voor een besluit tot vaststelling van een
g e c o ö r d i n e e r d e actie van de E.E.G. op het gebied van te land gestationeerde hulpsystemen voor de zeescheepvaart goedgekeurd. I n de vorige aflevering is daarvan reeds
een korte inhoud gegeven. [48] Ook het Parlement heeft met enige wijzigingen dit
besluit goedgekeurd. [49]
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I n een eerdere aflevering kon ten aanzien van de toepassing op het zeevervoer van de
concurrentieregels art ex 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag slechts worden gemeld, dat
het Europees Parlement zich via het tiende verslag van de Commissie over het mededingingsbeleid over dit specifieke onderwerp heeft kunnen uitlaten. [50] Op dit moment is een ontwerp-advies van de Juridische Commissie bekend, dat zal worden
ingebracht b i j de Economisch Monetaire Commissie van het Parlement. Rapporteur is
de Heer A . Turner. [51] Het juridische probleem is een mogelijke aanleiding tot
conflicten tussen het Verdrag van Rome en de overeenkomst van de Verenigde Naties
inzake een gedragscode voor lijnvaartconferences.
A l in verordening E . E . G . nr. 954/79 van de Raad is bepaald, dat lid-staten , wanneer
zij de Gedragscode van de Verenigde Naties ratificeren, een voorbehoud moeten maken, met name ten aanzien van de vrachtverdeling ten opzichte van onderontwikkelde
landen, hetgeen weer inhoudt, dat een reder uit een lid-staat niet automatisch het recht
heeft deel te nemen in een scheepvaartlijn, die deel uitmaakt van een conference,
varend op havens van een andere lid-staat. Hiermee wordt voorkomen, dat de Gemeenschap, wat betreft de Gedragscode van de Verenigde Naties, als één enkel land
zou worden beschouwd.
Maar tot een voorbehoud over de mededingingsregelingen komt de Juridische
Commissie niet. Integendeel, nu als rechtsgrondslag voor de ontwerp-verordening art.
87 van het Verdrag is gekozen, zou de Juridische Commissie van het Europees Parlement het voorstel weliswaar willen goedkeuren, maar daarbij de Raad verzoeken te
waarborgen, dat art. 87, en met name de tweede alinea van l i d 1 (aanneming van het
voorstel gekwalificeerde meerderheid), in acht wordt genomen, indien binnen een
redelijke termijn geen eenparigheid kan worden bereikt. Wat betreft de geschillenprocedure in de Code van de Verenigde Naties, komt rapporteur tot de conclusie, dat een
aanbeveling, die strijdig is met art. 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag, voor procesvoerende partijen i n een geschillenprocedure niet bindend is. Ook is een aanbeveling voor
de communautaire overheid of voor de overheden in de staten die de V.N.-code
ondertekenen, hoezeer zij voor partijen ook mag gelden in geen geval bindend. Z o mag
de Commissie haar eigen procedure voor collectieve vrijstelling ex art. 85 laten prevaleren boven die van de V.N.-code uiteraard wanneer deze door de lid-staten is ondertekend. Ten aanzien van de expliciete wetgeving in de V.N.-code inzake mededinging,
adviseert de Juridische Commissie er de nadruk op te leggen, dat lijnvaartconferences
in het kader van de bepalingen van het E.E.G.-verdrag als wenselijk moeten worden
beschouwd.
Een aantal bepalingen, zoals de voorwaarden voor het lidmaatschap en de rechten
van de conferences, het recht van conference-ledenverladers op de handel, de getrouwheidsovereenkomsten, vrachtquota's, vrachttarieven, toeslagen en koersverschillen zijn alle expliciet genoemd in de V.N.-code en moeten worden vergeleken met de
onderhavige ontwerp-verordening. M e t name wat de vrachttarieven betreft is de
rapporteur van de Juridische Commissie van het Parlement van mening, dat vrachtverschillen, die nadeel berokkenen aan bepaalde havens, verladers, vervoerders of tussenpersonen, wel mogelijk moeten zijn, wanneer z i j door economische factoren worden
gemotiveerd.
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Tenslotte wijst de rapporteur erop, dat de harmonie tussen de V.N.-code en de
communautaire wetgeving niet zodanig moet zijn, dat de mededinging wordt gekortwiekt door een verordening die de grenzen van art. 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag
overschrijdt. Indien de huidige aanpak van de koersverschillen door de lijnvaartconferences indruist tegen art. 4 lid 1 van de verordening, moet worden overwogen de
voorstellen uit te breiden tot een specifieke aanpak van de differentiële koersaanpassing (beter bekend onder de naam Currency Adjustment Factor), die uitvoerbaar en in
overeenstemming met de V.N.-code is.
Ook het C o m i t é van Redersverenigingen i n de Europese Gemeenschap vindt, dat
het huidige voorstel in strijd is met de Gedragscode van de Verenigde Naties. [52] Het
is niet logisch een unilaterale wetgeving voor te stellen, die in strijd is met dit internationale V.N.-verdrag aanpassing op strijdige punten is dan ook geboden.
Ook zou de buiten-territoriale werking van de verordening wel eens juridictieproblemen kunnen opleveren, met name wanneer de Commissie consultatie met derde
landen voorstelt, die het risico inhouden, dat er verschillende mededingingsverordeningen komen. Ook zou de Europese Commissie teveel vrijheid krijgen om b i j k o mende voorwaarden te stellen, wanneer de omstandigheden dat zouden vragen.
Parlementaire

vragen

Er rest, voor wat de zeevaart betreft, een tweetal schriftelijke vragen. Nr. 299/82 van
Mevrouw Quin, betreft de subsidie aan reders i n de lid-staten. [53] Alhoewel het hier
industriële subsidies voor nieuwbouwschepen betreft, is het toch goed erop te wijzen
dat - zoals het antwoord van de Commissie luidt - alle zeevarende lid-staten, teneinde
modernisering van de vloot te ondersteunen, regelingen hebben getroffen voor steun
aan hun reders. I n richtlijn 81/363/E.E.G. wordt bepaald, [54] dat aan reders i n verband met de aankoop van nieuwe schepen verleende steun niet tot mededingingsdistorsies tussen scheepswerven in de Gemeenschap mag leiden.
Indien de Commissie kennis krijgt van steun aan reders, teneinde hen aan te moedigen om orders voor nieuwe schepen in eigen land te plaatsen, dan is de Commissie
verplicht op te treden, aangezien zij in strijd zijn met de non-discriminatie op het punt
van de mededinging.
D e Heer Davern (schriftelijke vraag nr. 495/82) vraagt naar het stemrecht voor
zeelieden der koopvaardij. [55]
De, in verband met de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement
geldende, wetten in de lid-staten bevatten doorgaans geen specifieke bepalingen voor
zeelieden der koopvaardij. De gewone voorschriften inzake woonplaats en het recht
om per brief te stemmen zijn van toepassing.
Luchtvaart
In het recente verleden heeft over de kwestie van het Europese luchtcontrolesysteem
de Heer Janssen van Raay in het Europees Parlement enkele resoluties ingediend.
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Medio j u n i was het aan een andere Nederlander, de Heer Albers om vanuit de
vervoerscommissie van het Parlement deze zaak voor te dragen. Aanleiding tot het
indienen van een verslag [56] was het voornemen van een aantal E.E.G.-lid-staten om
het bestaande Eurocontroleverdrag per 1983 te vervangen. I n de ogen van het gehele
Parlement komt dit neer op uitholling van het Gemeenschappelijke luchtverkeersleidingssysteem. Massaal verzet van het Parlement hiertegen deed een oproep aan de
Ministerraad en de nationale parlementen uitgaans om van de verdragswijziging af te
zien. I n de toelichting wordt erop gewezen, dat zowel de Duitse Bondsdag als de
Nederlandse Tweede Kamer zich duidelijk hebben uitgesproken voor een europanisering van de luchtcontrole. Er is een studie verricht naar alle mogelijkheden om de
luchtverkeersleiding te regelen. V a n de v i j f oplossingen, uiteenlopend van totale
hernationalisatie tot een volledig Europees systeem, b l i j k t de Nederlandse regering nu
de voorkeur te geven aan europanisering; de Duitsers zijn i n vergaande mate voor algehele nationalisering, terwijl Luxemburg en België nog geen duidelijk standpunt
hebben ingenomen. D e Vervoerscommissie van het Parlement kiest voor een Europese
oplossing.
Overigens zal de Ministerraad in november a.s. de definitieve beslissing over de
toekomst van het luchtverkeersbegeleidingscentrum van Eurocontrole in Beek moeten
nemen. D i t bleek na afloop van de halfjaarlijkse vergadering van de permanente
commissie van Eurocontrol van 29 j u l i . [57] Het Europees Parlement heeft zich ook
definitief uitgesproken over het voorstel van de Commissie [58] voor een verordening
tot vaststelling van de wijze van toepassing van art. 85 en 86 van het E.E.G.-verdrag bij
het luchtvervoer; korter gezegd: de mededingingsregels voor luchtvaartondernemingen. Het deed dit aan de hand van een ontwerp-resolutie en een verslag, overigens
namens de economische en monetaire commissie met als rapporteur de Heer Schwartzenberg. [59] D i t verslag is overigens tot stand gekomen via een tweetal adviezen, nl.
die van de juridische commissie (rapporteur de Heer Janssen van Raay) en van de
Commissie voor Vervoer (rapporteur de Heer Moorehouse). I n zijn resolutie wijst het
Parlement allereerst op de noodzaak van een geleidelijke en evenwichtige uitbreiding
van de concurrentie in het luchtvervoer met inachtneming van de specifieke kenmerken
van deze sector. Door dit voorstel kan de Commissie de bevoegdheid krijgen - de
mededingingsregels van het verdrag - die, zo heeft het H o f van Justitie bepaald ook van
toepassing zijn, autonoom ten uitvoer te leggen en zodoende het benodigde instrument
verschaft om toe te zien op strikte toepassing van de mededingingsregels in het
luchtvervoer.
Het Parlement merkt evenwel op, dat het slechts een beperkt toepassingsgebied is en
niet meer dan een eerste stap vormt. Het roept de Commissie dan ook op, alle nodige
voorstellen te doen om structurele concurrentievoorwaarden te scheppen. De Commissie moet ook duidelijk vermelden, welke afspraken en onderling afgestemde feitelijke
verdragingen onder de verordening vallen. Net als b i j de zeevaart roept het Parlement
de Raad op o m de verordening zonodig met gekwalificeerde meerderheid vast te
stellen.
Het Parlement heeft ook het reeds door de Raad aangenomen Commissie-voorstel
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inzake de beperking van geluidshinder door subsonische luchtvaartuigen [60] goedgekeurd; Het Parlement roept de lid-staten die de technische amendementen van de
Organisatie voor de Burgerluchtvaart ( I S A O ) nog niet hebben overgenomen op, zich
zo spoedig mogelijk aan deze richtlijn aan te passen. U i t de toelichting b l i j k t , dat dit
Italië, Luxemburg en Griekenland zijn. Ondersteund door de adviezen van de meeadviserende Commissie voor Vervoer van het Parlement en het Economisch en Sociaal
C o m i t é komt de voor het verslag uiteindelijk verantwoordelijke Commissie van het
Parlement (Milieu en Beheer Volksgezondheid en Consumentenbescherming) tot de
oproep, dat de werkzaamheden, die op het grondgebied van de Gemeenschap worden
uitgevoerd voor het onderhoud vanuit derde landen en vooral uit ontwikkelingslanden
afkomstige luchtvaartuigen, niet in geding worden gebracht.
D e Commissie dient ook de mogelijkheid na te gaan om bepalingen op te nemen, die
niet alleen de geluidshinder aan de bron treffen, maar ook het lawaai dat de bedieners
van de betrokken luchtvaartuigen en de omwonenden horen. D e Commissie zou
tenslotte een kaderrichtlijn die de werknemers tegen de onherroepelijke gevolgen van
lawaai beschermt, moeten uitvaardigen tegen geluidshinder op de plaats van arbeid.
Een aantal Italiaanse parlementsleden pleit in hun ontwerpresolutie voor een vliegveld
bij Florence. [61]
Gezien de steeds groter wordende culturele, commerciële en economische taken van
Florence, moet de Commissie er b i j de Italiaanse regeringen op aandringen, een
definitief besluit voor het aanleggen van een vliegveld te nemen, terwijl de bevoegde
communautaire instanties een studie moeten uitvoeren en eventuele middelen uit een
communautair fonds voor de financiering van dit vliegveld beschikbaar zouden moeten
stellen.
D e Brit Key heeft in een brief aan de voorzitter van het Parlement geprotesteerd
tegen de manier, waarop de verplaatsing per vliegtuig wordt betaald. M e n krijgt
immers een schadevergoeding per afgelegde kilometer, onafhankelijk van de prijs, die
uiteindelijk is betaald. N u kan men als p a r l e m e n t a r i ë r aan deze reizen veel verdienen
en kunnen er geen goedkopere tarieven worden bemachtigd. Winsten van 130£ (Edinburgh 160£ (Birmingham) zijn als voorbeelden voor reizen vanuit de desbetreffende
stad naar Brussel door hem genoemd.
Ook de Raad van Europa, althans het Parlement daarvan, heeft zich in een resolutie
over het Europese luchtvaartbeleid uitgesproken. [62J Met verwijzing naar een tweetal
eerdere resoluties (nr. 741 van 1980 en nr. 775 van 1981 resp. over het luchtvaartbeleid
ten aanzien van de Noordatlantische route) komt het Parlement van de Raad van
Europa tot het inzicht, dat er nog steeds ruimte is om de mededinging en produktiviteit
van de Europese luchtvaartlijnen te vergroten.
Ook zou de doorzichtigheid van de luchtvaarttarieven voor de gebruikers kunnen
worden vergroot. Daarom worden de regeringen van de Raad van Europa opgeroepen
om rationeler gebruik van het luchtruim te maken door internationale samenwerking,
ook op het gebied van de luchtcontrolesystemen, met name die van Eurocontrol.
E r zou een stabiel tariefregime moeten gaan gelden voor de route over de N o o r d Atlantic, terwijl de E C A V haar studie over de mededinging tussen Europese lucht-
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vaartdiensten zo spoedig mogelijk moet voltooien. D i t zou moeten worden vervolgd
met een aantal concrete maatregelen, waarbij aandacht kan worden geschonken aan de
positieve en negatieve gevolgen van de bestaande poolovereenkomsten om discriminatie tussen passagiers uit te sluiten. Ook roept het Parlement op tot het doen ontstaan
van meer directe, interregionale luchtdiensten door juist de vergunningsverlening meer
flexibel te maken.
Tenslotte z i j hier vermeld, dat het gloednieuwe Europees Instituut voor Openbaar
Bestuur te Maastricht eind september een colloquim organiseert over de Europese
luchtvaartpolitiek. D e gevolgen van regulering en deregulering, een probleem i n het
Europese luchtruim, zullen uitgebreid aan bod komen.
Parlementaire

vragen

D e tarieven in luchtvaartzaken maken ook onderdeel uit van de parlementaire vragen.
I n schriftelijke vraag nr. 1441/81 vraagt Mevrouw Clwyd aan de Commissie naar
communautaire maatregel ter doorbreking van het Europese luchtvaartkartel. [63] De
Commissie wijst op de verschillende initiatieven, die zij heeft ontwikkeld op het gebied
van de prijzen van het luchtvervoer. Op het ogenblik onderzoekt z i j , waar de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vaststelling van de passagetarieven voor luchtreizigers ligt, zodat zij kan bekijken, of de bestaande situatie in overeenstemming is met
art. 90 en of 85 van het E.E.G.-verdrag. Als de Raad van Ministers en mededingingsverordening goedkeurt, heeft de Commissie ruimere mogelijkheden om een onderzoek
in te stellen naar vermoedelijke overtredingen, zo ook die ten aanzien van de tarieven.
Tenslotte wijst zij op het voorstel van een richtlijn juist met betrekking tot de tarieven,
waarin criteria en soepelere procedures voor de goedkeuring door de regeringen zijn
vervat. [64]
I n een mondelinge vraag (H-836/81) informeert de Heer Nielsen naar concurrentievervalsing door het tussen landen discriminerende zg. "Snowflake"-tarief voor passagiers die een reis aanvangen in Londen en naar Kastrup vliegen. [65]
De Commissie vindt niet dat het reclametarief, ingevoerd door de Deense SAS en
British Airways en door de desbetreffende burgerluchtvaartautoriteiten goedgekeurd,
tot gevolg heeft dat, nu dit op commerciële gronden is ondernomen, de gemeenschappelijke markt in nationale eenheden wordt opgesplitst. Z i j zal dan ook niets tegen deze
zaak ondernemen, te meer daar dit soort tarieven reeds is voorzien in de ontwerprichtlijn betreffende de luchtvaarttarieven.
Wellicht is een etappegewijze bundeling van luchtvaartmaatschappijen, de oplossing
voor de toenemende moeilijkheden zo vraagt de Heer Habsburg in een schriftelijke
vraag (nr. 479/82) aan de Commissie [66] zich af. N u de negatieve resultaten voor
sommige luchtvaartmaatschappijen uit de huidige economische toestand in het algemeen, voortvloeien, zou een grotere samenwerking eventueel de weg kunnen effenen
voor fusies of bepaalde vormen van gedeeltelijke integratie. Men moet dan evenwel beducht zijn voor situaties, strijdig met het E.E.G.-verdrag of die ongunstige gevolgen,
zoals banenverlies, voor de Gemeenschap hebben.
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Ook de ervaringen met fusies in Europa en de Verenigde Staten zijn weinig bemoedigend geweest. Het is derhalve aan de luchtvaartmaatschappijen zelf om te onderzoeken, welke voordelen eventuele fusies kunnen opleveren.
Dat het b i j Eurocontrol niet alles koek en ei is, komt ook tot uiting in een schriftelijke
vraag nr. 643/82 van de Heren Moorehouse en Normanton aan de Commissie over de
door Eurocontrol berekenende "en route" posten en het midden- en kleinbedrijf, dat
van het luchtvervoer gebruik maakt.
De Commissie kan op de vraag, dat de sterk gestegen kosten, welke een niet
onaanzienlijk deel uitmaken van de bedrijfskosten van kleinere vliegtuigen, nogal sterk
zijn gestegen, terwijl de kosten per kilometer in het Verenigd K o n i n k r i j k veel hoger
zijn dan op het vasteland van Europa, niet antwoorden, want zij moet de benodigde
gegevens nog verzamelen.
Tenslotte valt nog te vermelden, dat de bouw van een nieuwe luchthaven te Point
Salines op het eiland de Heer Brok nogal zorgen baart, gezien zijn schriftelijke vraag
. 414/82 aan de Commissie. Met name de steun van 2 m i l j . rekeneenheden, die de
Europese Gemeenschap verleent voor een luchthaven, die voor militaire doeleinden,
en met name Cubaanse en Russische militaire vliegtuigen, kan worden gebruikt. D e
Commissie laat weten weliswaar een verzoek te hebben ontvangen, maar over deze
aanvraag nog geen besluit te hebben genomen.
n r

Diversen
Vereenvoudiging

vrije

verkeer

In het Publikatieblad is verschenen een voorstel voor een richtlijn van de Raad
betreffende het vereenvoudigen van de formaliteiten en controles b i j het vervoer van
goederen tussen lid-staten. [67] Reeds in de vorige afleveringen is melding gemaakt
van de werkzaamheden ter voorbereiding van het nieuwe uitgekomen voorstel. [68]
Het voorstel verdient echter een uitgebreider behandeling dan tot nu toe op grond van
niet officiële informatie kon worden gegeven. Aanleiding tot het onderhavige voorstel
was de b i j herhaling door de Europese Raad onderstreepte noodzaak [69] om de
interne markt te versterken en verder te ontwikkelen; in dit verband zouden krachtsinspanningen moeten worden ondernomen, teneinde de formaliteiten en controles aan
de binnengrenzen tot een minimum te beperken.
Ook stond de vergemakkelijking van de grensoverschrijding als één van de tien
prioriteiten vermeld op de in de Raad van Ministers op 26 maart 1981 aangenomen
lijst, die de werkzaamheden bevat tot 1983. D e richtlijn zal een toepassing zijn op
formaliteiten en controles met een nadelige invloed op de doorstroming van goederen
over de binnengrens van de Gemeenschap of een buitengrens, indien het vervoer tussen
lid-staten via een derde land betreft, ongeacht de tak van vervoer of de gebruikte
vervoertechniek. Verder moeten de lid-staten de nodige maatregelen nemen om verschillende controles zoveel mogelijk tegelijk en op dezelfde plaats uit te voeren en wel
zodanig, dat zoveel mogelijk een systematische controle wordt vermeden: derhalve
meer steekproefsgewijze controle, terwijl ook de conform nationale overeenkomsten
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en voorschriften opgestelde certificaten of de modellen van de nationale controle-documenten door de andere lid-staten als feiten moeten worden erkend. Er zal via
bilaterale contacten een doeltreffende samenwerking tussen de controlediensten moeten komen, waarbij door harmonisatie van de werktijden en de inrichting van de
grensposten, een en ander zijn beslag kan krijgen. De belangrijkste grensovergangen
moeten open blijven van 08.00 tot 18.00 uur met een mogelijkheid om ook buiten die
uren tot bepaalde controles te kunnen overgaan. D e lid-staten verbinden zich het
personeel en werktijden aan periodieke schommelingen van de verkeersomgang aan te
passen, t e r w i j l doorrijstroken de snelle doorgang voor lege voertuigen en andere
voertuigen, die van een doorvoerregeling gebruik maken, verzekeren. In gemengde
bilaterale comité's of nationale comité's zullen, naast controlediensten, ook vervoerders, douane-agenten, expediteurs en verladers zitting hebben. Tenslotte is een heel
belangrijk artikel, dat de lid-staten er op toezien, dat maatregelen, met het oog op de
invoering van nieuwe controles of formaliteiten hun uitwerking verliezen.
Zomertijd
Volgens het besluit van de Vervoersministerraad van 10 juni zal in de eerstkomende
jaren in alle landen van de Europese Gemeenschap de zomertijd in de nacht aansluitend aan de laatste zondag van maart beginnen. Er zal echter geen gelijke einddatum
van de zomertijd zijn. G r o o t - B r i t t a n n i ë en Ierland willen op wens van de agrarische
bevolking de zomertijd langer laten duren dan op het vasteland. Daarom zal er in de
jaren 1983, 1984 en 1985 de zomertijd dan nog een maand langer duren; beëindiging
zal plaatsvinden op 23 oktober, het jaar daarop zal dat 28 oktober zijn en vervolgens in
1985 27 oktober. Op het vasteland is dat resp. 25, 30 en 29 september.
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Statistische rubriek
J. VOORDOUW

Goederenvervoer tussen Nederland en België/Luxemburg
Reeds eerder werd in dit blad aandacht geschonken aan het goederenvervoer tussen
Nederland en B e l g i ë / L u x e m b u r g (Jaargang 1980-1). Opnieuw heeft het C.B.S. hierover gepubliceerd in de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, in een artikel over de i n en uitvoer van goederen vanuit en naar België en Luxemburg. (Maandstatistiek Verkeer en Vervoer, juli 1982)
Werd eerder uitsluitend het wegvervoer met de zuidelijke buurlanden besproken,
thans worden alle verkeerstakken in beschouwing genomen. Ook is er verschil in de
aard van de goederenbeweging. I n het artikel in de jaargang 1980 hadden de gegevens
betrekking op goederen, die in België geladen en gelost werden (kortheidshalve wordt
Luxemburg verder weggelaten), thans hebben de cijfers betrekking op goederen die
België als herkomst of bestemming hebben.
Als zodanig sluiten de thans gepresenteerde cijfers aan op de CBS-statistieken van
het internationaal goederenvervoer, die worden samengesteld uit douane-documenten
van invoer, uitvoer, doorvoer en entrepotverkeer.
Zoals bekend ontbreekt sinds 1971 in deze statistieken de invoer uit en de uitvoer
naar België. I n deze publikaties vindt men dan ook steeds de aanduiding "excl. invoer
uit en uitvoer naar België en Luxemburg".
N u is het CBS voor haar vervoerstatistieken niet uitsluitend afhankelijk van
douane-documenten. Met betrekking tot het goederenvervoer over zee verschaft de
Statistiek van de Zeevaart informatie over de geloste en geladen goederen op basis van
generale verklaringen en akten van uitklaring.
D e internationale binnenvaart wordt waargenomen b i j grensovergangen door sluispersoneel en grensexpediteurs.
Over het grensoverschrijdende vervoer per spoor worden statistieken samengesteld
uit gegevens, die de Nederlandse Spoorwegen ter beschikking stellen.
B i j het wegvervoer ontbreekt echter een soortgelijke statistiek en juist daar doet zich
het ontbreken van gegevens over het vervoer met België gevoelen, vooral omdat er een
aanzienlijke hoeveelheid goederen over de weg tussen Nederland en België wordt
getransporteerd.
I n de genoemde maandstatistiek wordt een methode beschreven, die uitgaat van de
C B S - e n q u ê t e over de intra-Benelux handel. H i e r b i j worden alle ondernemingen die
importeren uit en exporteren naar België enkele gegevens gevraagd over hun handelsverkeer.
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 18/3: 336-339 (1982)
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De aldus verkregen cijfers worden aangepast aan de goederenindeling van de vervoerstatistieken en aan de in deze statistieken gebruikelijke gewichtscriteria. Daarna
werden de hoeveelheden verdeeld over vervoerwijzen met behulp van informatie van
het Nationaal Instituut voor de Statistiek te Brussel.
De uitkomsten van de berekeningen zijn vermeld in tabel 1, welke een samenvatting
is van de gepubliceerde gegevens.
Tabel 1 - In- en uitvoer met België en Luxemburg
1

Uitvoer uit Nederland

Invoer in Nederland

TOTAAL
Vervoerwijze:
zeevaart
binnenvaart
spoorwegen
wegvervoer
luchtvaart
pijpleiding

1978

1979

1980

1978

1979

1980

18 698

21 540

22 473

25 788

30 230

29 228

949
7 749
1 259
8 507
0
234

302
9 432
1510
9 613
0
683

307
9 895
1 605
10 196
0
470

973
14 183
473
9 461
0
698

887
15 934
894
11 482
0
1 032

1 192
15 259
740
11 267
0
770

873
1 264
12
1 866
103
1 097
9 748
350
1 691
1 694

1 341
1 413
35
2 698
58
1 161
10 720
241
2 063
1 810

1 201
1 635
86
2 594
32
1 296
11 692
267
1 769
1 902

1 239
1 903
589
4 365
279
839
12 734
265
2 279
1 305

1 368
2 354
792
5 246
352
1 095
14 643
260
2 636
1485

1 291
2 276
931
4 632
397
983
14 298
298
2 589
1 533

Goederengroep:
landbouwprodukten
voedingsmiddelen
vaste brandstoffen
aardolie, -produkten
ertsen
metalen
bouwmaterialen
meststoffen
chemische produkten
overige goederen
1

excl. aardgas

en

drinkwater

U i t deze opstelling b l i j k t , dat b i j invoer uit België het wegvervoer de belangrijkste
vervoerwijze is; b i j de uitvoer neemt de binnenvaart de eerste plaats in. Zowel b i j in- en
uitvoer maken de bouwmaterialen (waaronder zand en grind) ongeveer de helft van het
totaal uit.
Met deze cijfers kunnen de gegevens over het internationaal goederenvervoer zoals
die in de CBS-statistieken vermeld zijn, gecompleteerd worden tot het totaal van de
aan- en afvoer in ons land, verdeeld naar vervoertakken en goederengroepen.
Voor het wegvervoer betekent dit, dat de thans in de statistiek voorkomende hoeveelheden met 40-50% toenemen.
Entrepotverkeer en doorvoer
Eveneens i n de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer van juli 1982 is een artikel
opgenomen met bovenstaande titel.
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Tabel 2 - Aan- en afvoer in Nederland over de weg

1 000 ton

1978

1979

1980

Aanvoer excl. invoer uit België
Invoer uit België

23 075
8 507

24 397
9 613

24 262
10 196

Totale aanvoer (alle landen)

31 582

34 010

34 458

Afvoer, excl. uitvoer naar België 22 374
Uitvoer naar België
9 461

24 310
11 482

24 928
11 267

Totale afvoer (alle landen)

35 792

36 195

31 835

Het entrepotverkeer, zoals dat in de statistiek voorkomt, is met betrekking tot
vervoerstatistieken een wat oneigenlijk element.
Vervoerstatistieken beogen onder andere goederenstromen per vervoerwijze te
kwantificeren. D a a r b i j is het van belang of de goederen die ons land binnenkomen
bestemd zijn voor invoer in het vrije verkeer of voor doorvoer naar andere landen. B i j
goederen die ons land verlaten is eveneens het onderscheid tussen uitvoer en doorvoer
zinvol.

Tabel 3 - Doorvoer met overlading en doorvoer via entrepot, 1980

1 000 ton

directe doorvoer
met overlading

doorvoer
entrepot

Totaal

97 836

63 108

Landbouwprodukten
Voedingsmiddelen
Vaste brandstoffen
Aardolie en aardolieprodukten
Ertsen
Metalen en halffabrikaten
Bouwmaterialen, zand, grind
Meststoffen
Chemische produkten
Overige goederen

4
12
11
5
41
5
3
2
5
4

686
463
685
241
877
181
772
865
523
544

69
858
0
59 322
0
3
180
0
2 511
164

Vervoerwijze ingaand:
zeevaart
binnenvaart
spoorwegen
wegvervoer
luchtvaart
pijpleiding

85 956
7 828
842
3 214
44
0

61 340
1 473
119
172
4
0

25
63
3
5

17 940
6 426
175
930
4
37 833

Vervoerwijze uitgaand:
zeevaart
binnenvaart
spoorwegen
wegvervoer
luchtvaart
pijpleiding

348
146
982
286
74
0
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Of goederen al dan niet tijdelijk in een entrepot opgeslagen zijn, is minder relevant
en het is dan niet meer mogelijk de vervoerstroom uit de statistiek af te leiden. Op basis
van de douane-documenten is het entrepotverkeer echter niet te elimineren.
I n het genoemde artikel is een methode beschreven en toegelicht die de entrepotopslag van buitenlandse goederen verdeelt in een deel dat ingevoerd wordt i n het vrije
verkeer en een deel dat later wordt afgevoerd naar het buitenland en derhalve doorvoer
is.
Als nevenresultaat wordt de mutatie in de entrepot-voorraad verkregen. Tevens
wordt aan alle componenten een verkeerstak toegevoegd, zodat een sluitend geheel
wordt verkregen.
U i t de uitkomsten van de berekeningen b l i j k t , dat de doorvoer via entrepot niet
bijzonder veel minder is dan de directe doorvoer met overlading. D i t komt onder meer,
doordat de doorvoer van ruwe aardolie voor een zeer belangrijk deel via entrepot gaat.
In 1980 was de directe doorvoer van ruwe aardolie slechts 2,2 min ton en die via
entrepot 50,9 min ton.
Tabel 3 geeft nadere informatie.
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Het boek beoogt twee doelen: ontwikkeling en verfijning van de scenario-methode op
het gebied van verkeer en vervoer (deel 1) en toepassing daarvan op concrete onderwerpen, i.e. de verkeerssituatie b i j een nationaal inkomen i n 1990, dat 20% lager ligt
dan in 1978, het zogenaamde buikriem-scenario.
Volgens de schrijver ligt het verschil tussen prognoses en scenario's hierin, dat b i j
prognoses wordt verondersteld, dat zware trends i n het verleden i n hoofdzaak de
toekomst bepalen en dat b i j scenario's de toekomst geen voldongen feit is, maar tot
onderwerp van keuze gemaakt kan en moet worden. Het scenario kent in theorie vier
componenten: de basis-analyse - waarin het centrale en de omgevingssystemen ( b i j voorbeeld het verkeerssysteem, respectievelijk demografie, economie, technologie,
milieu, energie, maatschappelijke waarden, ruimte en bestuur) worden beschreven,
ontleed en verklaard - ; het proces, namelijk de ontwikkelingen van basis-analyse naar
toekomstbeeld; het toekomstbeeld en de evaluatie, waarin aanwezige alternatieven
worden vergeleken in hun bedoelde en onbedoelde (ongewenste) neveneffecten. D e
volgorde van proces en toekomstbeeld staat niet vast; zij hangt af van de nadruk, die
men aan deze componenten wil geven: ontwikkelt men eerst het toekomstbeeld, dan
dienen de processen om aan te geven of het bereikbaar is; legt men de nadruk op het
proces, - zoals i n deel 2 geschiedt - dan beoogt men de ontwikkeling van de gekozen
opties op verschillende tijdstippen te overzien: het toekomstbeeld is in wezen de laatste
fase van het proces.
Ons ontbreekt de scenariologische kennis om immanente kritiek op de gevolgde
methodiek uit te oefenen. Een vergelijk met de prognostiek dringt zich echter op. Voor
haar is de uitkomst van het onderzoek, het toekomstbeeld, onbekend; het is de vrucht
van in het verleden optredende variabelen, waarvan verwacht mag worden, dat zij ook
in de toekomst zullen gelden, zo nodig gecorrigeerd voor te voorziene veranderingen.
D e uitkomst wordt gekwantificeerd met behulp van gevonden correlaties tussen variabelen. O f , politiek gezien, het toekomstbeeld aanvaardbaar is, bepaalt de politicus:
zo niet, dan neemt h i j maatregelen om dit toekomstbeeld te wijzigen. E r is dus een
duidelijk onderscheid tussen het handelen van de wetenschappelijke onderzoeker en
dat van de politicus. Voor het scenario, dat de nadruk legt op het proces, is het
toekomstbeeld een onbekende; in verschil met de prognose worden de opties niet aan
de eind van het onderzoek gemaakt door de politicus, maar tijdens het onderzoek door
de onderzoeker, waardoor zij een wetenschappelijke kleur krijgen. Ook ontbreekt de
correlatie-berekening ter kwantificering. Legt het scenario de nadruk op het toekomstbeeld, dan is dit een bekende, kiest de onderzoeker de opties met betrekking tot de
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variabelen, die tot uitkomst moeten leiden; correlatie en kwantificering ontbreken
eveneens. Ondanks deze kenmerkende verschillen kunnen beide methoden elkander
aanvullen, l i j k t ons: de prognose geeft het kwantitatief gecorreleerde toekomstbeeld
bij niet-ingrijpen van de overheid, het scenario draagt middelen en tijdstippen aan om
dit toekomstbeeld tot het gewenste te maken.
Hoe past de schrijver de scenario-methodiek op de toekomstige verkeerssituatie
toe? In afwijking van de theorie wordt de basis-analyse vervangen door een beschrijving van de uitgangssituatie, omdat de analyse onvoldoende operationele uitgangspunten zou bieden. T o t deze uitgangssituatie behoren belemmeringen in de economische
groei, fluctuerende energieprijzen, invoering van de chip, bestrijding van milieuverontreiniging, slecht image van de groei der produktie, zwakke sturing van de economie,
stijgend aanbod van arbeidskrachten, verminderde prestatie-gerichtheid, toenemende
tijdverliezen in verkeer en vervoer. Deze factoren maken mingroei plausibel. Hoe
groot zal die zijn? Antwoord: " A l schrijvend zal geprobeerd worden een gemiddelde
mingroei van 2% te realiseren".
Wat de processen betreft: extern zal na 1980 de recessie voortgaan, tot zij i n 1984, na
een verhoging van de olieprijs met 75 % leidt tot een krach, het nationaal inkomen daalt
verder tot het in 1989 met 1 % stijgen zal. Na de krach zal het aantal werklozen meer
dan 500.000 bedragen, een dertig urige arbeidsweek worden ingevoerd, de levensstijl
soberder worden, de afstand tussen woon- en werkplaats dalen. Binnen het verkeer zal
energie gespaard worden door organisatorische maatregelen en minder gereden k m ,
zwakke spoorlijnen worden opgeheven, het streekvervoer versterkt, personeelbussen
op grote schaal ingevoerd en het aantal personenauto's dalen van 4 miljoen tot 3,2
miljoen.
Toekomstbeelden worden geschetst voor 1984 en 1990. Wat het eerste betreft: de
produktie van personen-km stijgt van 157 mid i n l 9 7 8 t o t l 6 3 mid in 1984, van de groei
gaat 5 m l d naar auto en motorfiets en 1 mld naar het openbaar vervoer. Het toekomstbeeld voor 1990 loopt uit op een daling tot 157 mld pkm, als saldo van een daling van 15
mld p k m per auto of 14%, een stijging van 5,5 m l d of 24% van het langzaam verkeer
(fiets) en van 4 mld ( 2 0 % ) van het openbaar vervoer. De kosten van de mobiliteit
zullen dalen van ƒ 33 m l d in 1978 tot / 29 m l d i n 1990. D e kosten van de p k m per auto
zullen niettegenstaande de verhoging van de benzineprijs dalen met 10%, die van de
streeklijndienst met 3 0 % .
De evaluatie - niet meer dan 5 blz druks - stelt, dat de achteruitgang schoksgewijs
verloopt, maar dat de totale mobiliteit geen grote verschuivingen ondergaat: - 5%.
Indien de veronderstellingen niet reëel zijn, komt dit gunstige beeld niet tot stand.
Omvangrijke beleidsombuigingen, in korte t i j d tot stand te brengen, zijn noodzakelijk.
Het geheel overziende, moet men vaststellen, dat de toepassing (deel 2) slechts een
gedeeltelijke illustratie van de methodiek (deel 1) vormt: de basis-analyse ontbreekt,
de nadruk ligt op het proces, het toekomstbeeld is slechts in ruwe lijnen geschetst; de
evaluatie mist de vergelijking van mogelijke alternatieven, de terugslag op de omgevingssystemen, de gunstige en ongunstige neveneffecten.
Geeft niettemin het ontworpen toekomstbeeld een betrouwbare indruk van wat ons
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te wachten staat. Daaraan rijzen twijfels, zowel van methodische als van feitelijke aard.
Die van methodische aard zijn:
- de uitkomst is gefixeerd door axioma's van een mingroei van 20% en van de
toepasselijkheid van wat de schrijver noemt de Breverwet. Welnu: de mingroei is
arbitrair aangenomen (een andere begaanbare weg was moeilijk te vinden, omdat
conjunctuurspecialisten zich wel wachten voor uitspraken over zo'n middellange term i j n ) en de Breverwet is omstreden. Z i j is volgens de schrijver van biopsychologische
aard en stelt: " D e mens beschikt over een afweegmechanisme dat hem in staat stelt zijn
gemiddelde reistijd en aantal verplaatsingen gedurende zekere t i j d op hetzelfde niveau
te fixeren". D i t schijnt in tegenspraak met het economisch principe, volgens hetwelk
om de beperkte beschikbare t i j d verschillende mogelijkheden met elkaar concurreren,
zodat op grond van veranderde schattingen in de waarde der verschillende bestedingen,
voortdurend veranderingen zullen optreden in de voor verplaatsingen beschikbaar
gestelde reistijd. Voor de economist is het daarom moeilijk een wet uit een andere
wetenschap zonder meer over te nemen. Ook doet deze zogenaamde wet te kort aan de
primaire wijsheid, dat de vraag naar verplaatsing een afgeleide is van andere behoeften.
Curieus is ook, dat de schrijver zelf de reistijd per persoon per jaar verhoogt van 430 tot
440 uur per jaar, waardoor h i j het dwingend karakter van de wet aantast. Z i j n de
genoemde axioma's niet reëel, en dat is onzeker, dan ligt het toekomstbeeld i n duigen.
- de veelvuldige opties vloeien niet voort uit wetenschappelijke correlaties tussen
economische neergang en daling van mobiliteit, maar zijn arbitrair. De schrijver
erkent, "dat de kwantificering niet uitgebreid is en hoofdzakelijk op intuïtieve overwegingen en trendextrapolatie berustte". Ook: "Opeens begon het scenario een eigen
dynamiek te krijgen; het ging als het ware zichzelf schrijven". Het gevolg is, dat men
niet kan verifiëren b i j welke mate van terugloop van het nationaal inkomen het gegeven
verkeersbeeld past. Kan het zich voordoen b i j een mingroei van - 1 of - 3%? Bovendien: de trendextrapolarie wordt niet uitgewerkt aangeboden, zodat ook hier onzekerheden ontstaan. Het l i j k t overigens vrij gewaagd trendextrapolatie toe te passen: de
periode 1972 - 1980 is vrij kort, maar doet zich een krach voor dan betekent dit per
definitie een breuk i n de trend.
Onderzoekt men het realiteitsgehalte van de feiten van uitgangssituatie en van
toekomstbeelden, dan wordt de verificatie van de eerstgenoemde bemoeilijkt doordat
de cijfers a f w i j k e n van die van het C.B.S. De benadering van de toekomstbeelden kost
moeite, omdat zij niet voorwaardelijk in de toekomende t i j d , maar veel te stellig in de
verleden, zelfs tegenwoordige t i j d zijn beschreven.
Neemt men deze hindernissen, dan valt met betrekking tot de veronderstellingen op:
- van 1979 tot 1983 zou het nationaal inkomen dalen met gemiddeld - 1,5% per jaar,
in werkelijkheid zal dit - 0,4% zijn,
- het aantal werklozen zou in 1984 de 500.000 overschrijden. D i t is reeds gebeurd en
de l i j n is stijgend,
- in 1984 zou de reëele olieprijs met 65% stijgen t.o.v. 1979; van 1979 tot 1981 is h i j
reeds met 100% toegenomen.
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Ook met betrekking tot de effecten rijzen twijfels:
-

hoewel het aantal werklozen veel sneller is gestegen dan verwacht, is het autobezit

sinds 1978 met 6% gestegen,
-

hoewel de olieprijs is verdubbeld, is de verkeersintensiteit toegenomen, evenals de

personen-km per auto,
-

de jaarkilometrage zou dalen van 14.200 in 1978 tot 13.000 in 1984; deze daling is

nu reeds nagenoeg bereikt, zonder effect echter op de produktie van p k m per auto,
-

de kosten van de p k m per motorfiets zouden met 30% stijgen, desniettemin zou de

produktie met 15% toenemen. Verklaring: "aangenomen wordt dat de liefhebber er
meer geld voor over heeft". Daartegenover zouden de kosten van de p k m per auto
dalen met 9%, maar de produktie afnemen met 12%. Heeft men dan niet zoveel over
voor de auto? Waarom niet? De schrijver verwijst naar inkomenselasticiteiten voor
andere goederen en diensten. Deze z i j n echter niet bekend en waarom zouden z i j
tegengesteld werken op motorfiets als op auto.
Kortom: verschillende in de toekomst verwachte gebeurtenissen hebben zich reeds
voltrokken, zonder echter de verwachte effecten te bezitten. D i t doet ernstige twijfels
rijzen aan het waarschijnlijkheidsgehalte van de ontworpen toekomstbeelden. Is onze
kennis van elasticiteiten op korte en lange termijn in de relaties tussen nationaal
inkomen, werkloosheid en olieprijs enerzijds en autogebruik anderzijds en van de
waarschijnlijkheidsgraden der uitkomsten wel voldoende om dit soort toekomstbeelden te construeren? Is de scenariologie al zover ontwikkeld, dat zij toekomsten beschrijven kan na het optreden van een fundamentele breuk in de ontwikkeling, zodat
men minder een beroep moet doen op zijn intuïtie? Anders gesteld: is de studie niet te
vroeg gepubliceerd?
Prof. D r . J.P.B. TISSOT VAN PATOT

Abbau von Grenzhindernissen
im StraBengüterverkehr der E G ein Beitrag für mehr Gemeinsamen Markt *
H . H . BlNNENBRUCK
Bundesverband des Deutschen Giiternah- und Fernverkehr (B.R.D.)

Gemeinsamer Markt und Strafiengiitertransport
Es besteht kein Zweifel, daB der A u f b a u des Gemeinsamen Marktes den wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand i n Europa vermehrt hat. I m Vordergrund dieser positiven
EG-Bilanz stehen die Interessen von 270 Millionen Verbrauchern, die über einen
reichhaltigen, preiswerten Warenkorb v e r f ü g e n und soziale Sicherheit i n Anspruch
nehmen k ö n n e n .
Entscheidenden A n t e i l h i e r f ü r haben grenzüberschreitender Handel und Warenverkehr zwischen den Landern, die nicht nur die Produktivitat der Arbeitsteilung
e r h ö h e n , sondern auch die Versorgung der B e v ö l k e r u n g verbessert haben. V o n 1965
bis 1980 stieg i m inlandischen und g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n Handel und Transport
(Eisenbahn, Binnenschiff und Lastkraftwagen) die jahrliche Warenmenge pro Kopf
der E G - B e v ö l k e r u n g von 26 auf ü b e r 29 Tonnen an.
D e r StraBentransport per Lastkraftwagen hat sich i n dieser Entwicklung als ein
besonders produktiver Integrationsfaktor herausgestellt. Seinze prazise Transportbedienung von Haus zu Haus, auch in strukturschwachen, verkehrsfernen Regionen
bedeutet f ü r Wirtschaft und Handel, Zeit und Kosten f ü r Umladen der Ladung und
Lagerung zu sparen. Die Transportnachfrage erweist ihm eine wachsende A f f i n i t a t
(vgl. Tab. 1). Dies schlagt sich besonders auch in den Ex- und Importverkehren der
EG-Lander nieder, die mehr und mehr von der Leistungsfahigkeit des StraBengüterverkehrs profitieren: V o n 1965 bis 1980 ist hier der A n t e i l des L K W - V e r k e h r s am
Gesamtvolumen der Landverkehrstrager (ohne Seeschiffahrt) von 17 auf 34% gestiegen. Das entspricht einer Zuwachsrate von 288% (vgl. nachstehende Tabelle 2).

* Als gevolg van de late binnenkomst van dit artikel kon het niet meer worden opgenomen in de artikelenreeks, maar treft U het op deze plaats aan.
De opmaak van het tijdschrift was reeds voltooid en verandering hiervan zou het verschijnen daarvan dermate hebben vertraagd, dat dit niet verantwoord was.
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Tabelle 1 - Giitertransporte der EG-Lander nach Verkehrszweigen und Verkehrsbeziehungen (in Mio t)
(Transitverkehr ohne Umladungen nicht eingeschlossen)

Inlandsverkehr
Verkehrszweig

Land

1975

1979

1980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

289
192
28
12
41
5
209

239
170
19
6
31
4
174
3
3

266
167
17
6
35
6
170

257
166
17
6
35
4
154

25
18
21
6
14
8

36
20
24
7
16
8

45
23
28
6
15
7
1

38
22
30
6
17
7
1

31
30
10
5
8
4

41
33
11
7
13
4

43
26
11
10
17
3
0

3

2

2

2

1

1

1

36
26
10
6
12
3
0
0
1

35
28
12
9
18
4
0

3

31
18
19
5
11
7
0
0
2

1

1

2 106
1 357

2 521
1 368

2 482
1 384

40
25
10
16
23

57
36

33
26
11
17
30
1
4

53
37

24
35

17
21
7
1 1
21
1
1

51
36

334
286
18
1 504

25
17
6
12
14

54
33

328
314
15
1 602

16
8
3
6
7

23
37
1
7

23
40

D
F
1
NL
B
L
UK
IR
DK

242
187
26
16
41
3
232

StraBe

D
F
I
NL
B
L
UK
1R
DK

1 629
1 123
743
256
216
9
1 590

D
F
NL
B
L
UK

98
58
82
29

102
67
93
34

79
53
79
21

—

—

—

D
F
1
NL
B
UK
1R
DK

2
9
26

Seeschiffahrt

Versand ins Ausland

1970

Eisenbahn

Binnenschiffahrt

Empfang aus dem Ausland

1965

4

-

3
2 113
1 432
877
305
299
9
1 610'

6

3
13
45

-

66
5

:
8

1965

1979

1980

1965

1970

1975

1979

1980

1 372

1

2

5

24
36
1
9

9

188

1

2

3

5

4

2

3

4

5

5

84
51
87
25

82
51
89
25

57
9
28
24

—

_

86
1 1
44
34
2

95
12
49
41
1

92
12
49
39
1

32
15
60
15

-

76
13
43
33
1

49
22
81
17
1

51
22
88
21
1

54
22
103
27
1

53
21
103
28
1

28
41
30
81
35
51
12
8

36
58
47
85
38
108
5
8

35
56
35
78
43
1 18
4
8

357
311

5

5

-

4
16
46

5
15
55

5
16
53

79
110
114
118
44
157

-

1975

9
10
4
7
9
1
1

4

70
1
7

1970

—
—

102
2
7

—

-

104
1
7

23

106
169
201
203
71
201
22
32

100
195
199
243
50
179
19
30

Quelle

121
244
238
274
67
160
15
36

Statistisch.es

-

114
235
225
269
70
134
13
36

_

-

18
20
24
29
21
36
5

Amt der Europaischen

7

23
25
35
64
29
49
14
7

Gemeinschaften/Luxemburg

346
Tabelle 2 - Gütertransporte der EG-Lander Ex- und Import nach Verkehrszweigen (% in
Mio t) (ohne Transit)

Schiene
Strafte
Binnenschiffahrt
insgesamt

Anteile
1965

Anteile
1980

Zuwachs
1965/1980

36%
17%
47%

27%
34%
35%

+ 27%
+ 288%
+ 66%

100%
508 Mio t

100%
962 Mio t

+

90%

Wachsende Schwierigkeiten bei den Grenzübergangen
Die Abwicklung der Warentransporte stöfit jedoch in jüngster Zeit immer mehr auf
Schwierigkeiten. Trotz Zollunion, trotz gemeinsamen Zolltarifs von 1968 und trotz
gemeinschaftlichen Versandverfahrens von 1970 sind die Binnengrenzen des Gemeinsamen Marktes nich durchlassiger geworden. Z u den nationalen Vorschriften und
Formalitaten sind mit Ausbau des Gemeinsamen Marktes eine Reihe gemeinschaftlicher Vorschriften und Richtlinien hinzugetreten, die die Grenzkontrollen umfangreicher, die Formalitaten komplizierter und den Transport langsamer gemacht haben.
V o n 36 Stunden, die eine L K W - B e f ö r d e r u n g von den Niederlanden nach Süditalien
braucht, m ü s s e n Fahrzeug, Fahrpersonal und Ware 10 Stunden "Zeitverlust" bei den
Grenzübergangen "opfern".
1980/1981 sind i n der Bundesrepublik Deutschland 330 Unternehmen des gewerblichen G ü t e r f e r n v e r k e h r s gefragt worden, welche Schwierigkeiten sie i m E G Strafiengüterverkehr haben. 278 haben geantwortet und folgende Merkmale herausgestellt (vgl. A b b . 1):
- 4 2 % der international tatigen Transportunternehmer beklagen die hohen Zeitverluste beim G r e n z ü b e r g a n g ; die "Grenzaufenthalte" belasten überwiegend das Fahrpersonal und die Fahrzeugkosten sowie Termineinhaltung und Ware.
- Beklagt wird auch die Verkehrskonzentration an den G r e n z ü b e r g a n g e n sowie die
Ü b e r l a s t u n g der Autobahnen und Strafien.
- Gleichrangig ist die Belastung durch administrative Schwierigkeiten.
- Daneben spielen Verkehrsverbote, technische Fragen, Mangel an Strafienverbfndungen und Geschwindigkeitsbeschrankungen eine ursachliche Rolle.
Differenzierung

der Probleme

Es ist klar, dafi die Zeitverluste und Aufenthalte verschiedene Ursachen haben, die von
Tag zu Tag, von Grenzstelle zu Grenzstelle und von Land zu L a n d wechseln. Die
Schwierigkeiten bedingen sich gegenseitig und ihre Ursachen k ö n n e n nich eindeutig
den Kontrollen des Verkehrs oder der Zollbehandlung der Ware oder den technischen
Kontrollen oder der Organisation der Verwaltung zugeordnet werden. F ü r die B eurtei-
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50%

Abb. 1 - Gewichtung der Probleme im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr der EG
- Befragung der BDG [1] 1980/81 in der Bundesrepublik Deutschland lung des innergemeinschaftlichen Warenaustausches und G ü t e r v e r k e h r s kann dies
jedoch nicht ausschlaggebend sein. Das Zusammen wirken v o n B e h ö r d e n , Verkehrsunternehmen, Spediteuren und Verkehrsnutzern ist ausserst komplex, i m internationalen
Handel erst recht. Weil es hier jedoch sehr viele Schwierigkeiten gibt, kann von einer
befriedigenden Situation des innergemeinschaftlichen Warenverkehrs noch nicht gesprochen werden. Deswegen ist es notwendig, sich eingehend mit dem Problem auseinanderzusetzen.
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D i e Befragung der deutschen Transportunternehmer vermittelt einen ersten groben
Einblick in die Struktur der Probleme. Sie sind nicht nur auf den G r e n z ü b e r g a n g allein
bezogen, sondern liegen auch in dem Mangel an Verkehrs-Infrastruktur, wesentlich
bedingt durch die Konzentration des internationalen StraBengüterverkehrs auf das
europaische Autobahnnetz (vgl. A b b . 2).

Abb. 2 - Ursachen für Zeitverluste im grenzüberschreitenden LKW-Verkehr bezogen auf
BAB-Abschnitte bzw. Grenzübergangsstellen
- Nach praktischer Erfahrung ist zwischen den Schwierigkeiten, die sich aus der Infrastruktur
ergeben, und den Schwierigkeiten administrativer Art zu unterscheiden.
- Bemangelt werden vornehmlich auf den Grenzübergangsplatzen die komplizierten Verfahren
der Verwaltung, die oft ungünstigen und zu kurzen Offnungszeiten der Zollamter, der Mangel an
Zollpersonal sowie Mangel an ausgebaixten Grenzübergangsstellen.
E i n Teil der Probleme ist seit vielen Jahren bekannt. A u f bilateraler Ebene versuchen die Mitgliedslander L ö s u n g e n zu finden. Der Ausbau von Gemeinschaftszollamtern i m europaischen Autobahnnetz, bilaterale Abstimmungen ü b e r die Behandlung
bestimmter Zollverkehre, gegenseitige Amtshilfe und andere kleine MaBnahmen zeu-
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gen davon, daB durchaus ein ProblembewuBtsein besteht. A b e r insgesamt fehlt es an
einer Koordinierung aller MaBnahmen, durch die eine einheitliche Richting in der
weiteren Entwicklung des Gemeinsamen Marktes und des innergemeinschaftlichen
G ü t e r v e r k e h r s gewahrleistet werden kann und die das Entstehen neuer Probleme
verhindert.
L ö s u n g e n , die zwischen zwei benachbarten Landern f ü r ihren bilateralen G ü t e r t r a n sport und Warenaustausch gunstig sind, brauchen nicht unbedingt günstig f ü r den
Transit anderer Verkehrsunternehmer aus nich benachbarten Landern zu sein.
So ist i m Grande genommen die Beseitigung der Grenzhindernisse eine multilaterale
Aufgabe, die gemeinschaftliche Lösungen verlangt. Z u einer einheitlichen Richtung
sollte jedoch gehören, daB gute Lösungen, die heute bestehen, nicht durch gemeinschaftliche L ö s u n g e n verschlechtert werden.
Gegenwartige

Initiativen

Unter dieser Perspektive haben weitgehend die Unternehmer und Verkehrsverbande
des StraBengüterverkehrs der E G die jüngste Initiative der EG-Kommission begrüBt,
gemeinsam mit den Mitgliedstaaten die Formalitaten und Kontrollen i m E G G ü t e r v e r k e h r zu erleichtern [2], Auch der Europaische Rat hat i m Juli 1981 und im
Marz 1982 diese Orientierung der Kommission voll unterstützt und sich f ü r die Beseitigung der Schwierigkeiten an den Binnengrenzen ausgesprochen.
Das Europa-Parlament hat in vielschichtiger Beratung eine Reihe von Empfehlungen ebenfalls f ü r mehr Freizügigkeit formuliert.
Diese Initiativen decken jedoch nicht alle Probleme ab. V o r allen Dingen nehmen sie
nur indirekt Bezug auf die Probleme der Verkehrs-Infrastruktur und die praktischen
N ö t e der Verkehrsunternehmen. Eindeutig ist jedoch, daB vornehmlich die E G Kommission einen Kernpunkt der Gesamtproblematik aufgreift: V e r k ü r z u n g der Wartezeiten bei der B e f ö r d e r u n g , d.h. Verringerung der Zeitverluste und Aufenthalte f ü r
das Fahrpersonal, Fahrzeug und Transportgut. I m Vergleich mit den Empfehlungen
des Europa-Parlamentes wird deutlich, daB allerdings noch Unterschiede in den
verkehrs- und handelspolitischen Auffassungen der Institutionen existieren, die sicherlich weniger K r i t i k als vielmehr Erganzung und praktischer Hinweise b e d ü r f e n :
Vorstellungen zum Abbau der Grenzhindernisse
bei der EG-Kommission
- Zentralisierung der Kontrollen für den Versand
bzw. die Abfertigung zum freien Verkehr im Inneren oder an der Grenze eines Mitgliedstaates
- Stichprobenweise Kontrollen des Zolls wie auch
prinzipiell in anderen Bereichen
- Gegenseitige Anerkennung der Kontrollergebnisse
- Verstarkung der Zusammenarbeit der Kontrolldienststellen (gemeinsame Büros, Harmonisierung der Offnungszeiten)
- Verkehrsgerechte Offnungszeiten und Personalbesetzung bei den Kontrolldienststellen
- Sonderspuren für Beförderungen im gemeinschaft-

lichen Versandverfahren und Leerfahrzeuge und
schlieBlich
- Verbesserungen der Informations- und Kommunikationsverfahren zwischen allen am grenzüberschreitenden Transport Beteiligten
beim

Europa-Parlament

- Unverzügliche Abschaffung aller Grenzformalitaten und -kontrollen, die keine Berechtigung oder
nur eine geringe Bedeutung haben
- Verzicht auf solche Kontrollen an den Grenzen,
die ebensogut überall im Inland vorgenommen
werden können wie etwa medizinische, tiermedizinische Kontrollen oder Pflanzenschutzkontrollen
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- Verstarkte
Anwendung
des
EG-TransitVerfahrens, in dem die zollmaBigen Anforderungen bei den inlandischen Zollamtern des Ausgangsortes erfiillt werden können
- Gegenseitige Anerkennung von Bescheinigungen,
Attesten und Kontrollnachweisen sowie weitgehende Standardisierung der unbedingt erforderlichen Zollformulare und verstarkte Benutzung
von Mehrzweckformularen
- Angemessene Information der Öffentlichkeit und

insbesondere der Verkehrsunternehmen, die dazu
verhilft, unnötige Kontrollen zu vermeiden und die
Erledigung der Zollformalitaten zu beschleunigen
- Abstempelung bi- oder multilateraler Genehmigungen an der Bestimmungszollstelle statt beim
Grenzübergang
- Verlegung der Kontrollen der Zulassungsnachweise von Kraftfahrzeugen und der Einhaltung der
Sozialvorschriften im StraBenverkehr von den
Grenzen ins Inland

I n der G e g e n ü b e r s t e l l u n g wird deutlich, daB auf der einen Seite vorrangig MaBnahmen vorgeschlagen werden, die zur Verbesserung der Verwaltung und zur Beseitigung
der administrativen Hemmnisse beitragen. Die EG-Kommission drangt auf eine engere Koordinierung der Angelegenheiten hin, die dit Mitgliedstaaten zu vertreten
haben. Dies entspricht ihrer Aufgabenstellung. D i e Parlamentarier Europas dagegen
greifen auch Aspekte auf, die ü b e r die Grenzabfertigung hinausgehen und in die
gemeinsame Verkehrspolitik hineinreichen.
F ü r praktische L ö s u n g e n sollten beide Aspekte gleichwertig nebeneinander beachtet
werden. So begrüBenswert die Initiativen sind, f ü r die Beseitigung aller Schwierigkeiten k ö n n e n sie sicherlich nur ein erster A n f a n g sein.
Grundlegender

Malistab

Besonders beklagt wird i m innergemeinschaftlichen StraBengütertransport, daB die
Grenzaufenthalte und -formalitaten nicht zur W e r t s c h ö p f u n g beitragen. Sie verteuern
Transport und Ware i m Gemeinsamen Markt und verhindern Integrationsentwicklungen. Das europaische StraBentransportgewerbe sieht es unter diesem Aspekt f ü r dringlich an, die Bedingungen f ü r kostengünstige, rentable L K W - F a h r t e n herzustellen,
u n n ö t i g e Kontrollen an den Grenzen abzubauen und die notwendigen Grenzaufenthalte so kurz wie möglich zu gestalten.
H i e r i n w ü r d e ein bedeutender Beitrag f ü r mehr Gemeinsamen M a r k t liegen. Es geht
jedoch nicht nur darum, bestehende Schwierigkeiten abzubauen, sondern generell die
Bedingungen f ü r die Rentabilitat des G ü t e r v e r k e h r s zu verbessern. Neue Schwierigkeiten m ü s s e n ebenso verhindert werden wie eine Verlagerung der Probleme von der
Grenze zu anderen Stellen.
Prioritaten und Vorschlage des gewerblichen Güterkraftverkehrs in der E G
Der gewerbliche G ü t e r k r a f t v e r k e h r in der E G ist sich d a r ü b e r i m klaren, daB die
bestehenden Schwierigkeiten nicht von heute auf morgen beseitigt werden k ö n n e n .
A u c h ist nicht daran zu zweifeln, daB eine Reihe von Kontrollen und Ü b e r w a c h u n g e n
im g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e n Warenaustausch, welche die Gemeinschaft interessieren, so
lange nicht aufgegeben werden k ö n n e n , wie eine Wirtschafts- und Wahrungs-Union
noch nicht hergestellt ist. Sie sollten jedoch so gestaltet sein, daB sie auf die praktischen
Erfordernisse des Transports und des Fahrpersonals Rücksicht nehmen und den Verkehrsablauf nicht behindern.
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Unter diesem Aspekt herrscht deswegen i m StraBengiiterverkehr die Auffassung
vor, daB alle MaBnahmen gesondert geprüft werden müssen, ob sie tatsachlich
- Vorteile für den Verkehrsunternehmer und das Fahrpersonal (Verkürzung der Zeitverluste)
- Vorteile für den Verkehrsnutzer (Verbesserung und Erleichterung des Handels)
- Vorteile für die Verwaltung (Vereinheitlichung, Vereinfachung)
- Vorteile für die Mitgliedslander (grenzüberschreitende Kooperation) sowie
- Vorteile für die Gemeinschaft (Integrationsfortschritt)
bedeuten und bewerten k ö n n e n .
Hinweise aus der Bundesrepublik

Deutschland

In bezug auf die "Struktur der Unvollkommenheiten an den G r e n z ü b e r g a n g e n " zeigt
die Befragung der deutschen Transportunternehmer besondere Aufschlüsse. D i e
Frage nach kurzfristigen Möglichkeiten, um administrative Erleichterungen zu schaffen, wurde wie folgt beantwortet (vgl. A b b . 3):

Abb. 3 - Graphische Darstellung der wichtigsten MaBnahmen zur Beseitigung von Grenzhindernissen nach Haufigkeit der Nennungen

A u f f a l l e n d ist, daB offensichtlich die technischen Kontrollen besonders "beklagenswert" sind. F ü r viele ist unverstandlich, warum sie unbedingt beim G r e n z ü b e r t r i t t
stattfinden. Das betrifft nicht nur Gewichtskontrollen, sondern auch die technischen
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Kontrollen der Arbeits- und Lenkzeitvorschriften sowie technischer Zulassungszertifikate.
Kritisch wird auch die Organisation auf den G r e n z ü b e r g a n g e n beurteilt. D i e O f f nungszeiten, die f ehlende Organisation f ü r eine reibungslose Z o l l - und Transportabf ertigung werden ebenso kritisiert wie der Mangel an harmonisierten Arbeitszeiten bei
den Zollamtern oder die " u n n ö t i g e n Kontrollen" der Waren.
Lösungswege

zum Abbau der

Grenzschwierigkeiten

Die Beseitigung von Grenzhindernissen i m StraGengüterverkehr hat f ü r Europa eine
bestimmte gesellschaftspolitische Bedeutung. I n diesem Bereich operieren überwiegend Transportunternehmen, die kleinbetrieblich strukturiert sind und mit ihrem
v e r f ü g b a r e n Management nicht immer in der Lage sind, an jeder Grenzstelle und in
jedem Mitgliedsland der E G alle Sonderheiten der Grenzabfertigung zu kennen bzw.
kennenzulernen. Eine Vereinfachung, eine Erleichterung oder gar eine Verminderung
der Schwierigkeiten beim G r e n z ü b e r t r i t t w ü r d e f ü r die Mehrzahl der mittelstandischen
Transportunternehmer und ihre Fahrer nicht nur Kostenentlastung bringen, sondern
auch Vertrauen i n ihre B e h ö r d e n , Regierungen und in die Organe der Gemeinschaft.
Der gewerbliche G ü t e r k r a f t v e r k e h r hat sich wegen der gesellschaftspolitischen Bedeutung dieser Grenzfragen eingehend mit den U r s p r ü n g e n der Hindernisse auseinandergesetzt und kommt dabei zu folgenden Lösungswegen und Vorschlagen, wie man
Grenzhindernisse i m StraBengüterverkehr abbauen k ö n n t e :
A

Vorschlage

zum Abbau

der Grenzschwierigkeiten

mit Ursprung

im

Verkehr

1. F o r t f a l l der T r e i b s t o f f k o n t r o l l e n
- Zollfreiheit für die Treibstoffmengen, die in
normalen, von den Herstellern gewöhnlich
eingebauten Tanks (Standardtanks) einbzw. ausgeführt werden
- Zollfreiheit für die Treibstoffmengen in den
für Antriebsmotoren u.a. vorgesehenen
Behaltern

- Harmonisierung der Bestimmungen über
das Einfarben von Heiz- und Dieselöl
- Definition einer den "Standard-Tanks"
vergleichbaren Grosse für die hier angesprochenen
Kraftstoffbehalter zwecks
Freistellung einer bestimmten Treibstoffmenge von der Verzollung

2. V e r r i n g e r u n g v o n technischen K o n t r o l l e n
- Verringerung der Kontrollen (Kfz. Schein,
Langenabmessung etc.) auf den Grenzübergangsplatzen

- Verringerung von technischen Kontrollen
der Gesamtgewichte bzw. Ladegewichte
beim Grenzübertritt

- Gegenseitige Anerkennung des Zulassungsverfahrens für alle Fahrzeugarten
- Gegenseitige Anerkennung der Zertifikate

- Überladungskontrolle durch "Fliegende
Brigaden"
- Harmonisierung der Wiegemethoden
- Modernisierung des Wiegevorganges
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3. K o n t r o l l e bei S o n d e r t r a n s p o r t e n m i t u n t e i l b a r e r L a d u n g
- Erlaubnisverfahren in mehreren Sprachen
- Gegenseitige Anerkennung des Zulassungsverfahrens

- Harmonisierung der Genehmigungsverfahren, soweit praktikabel

4, H a r m o n i s i e r u n g technischer Vorsc

ttten

- Harmonisierung, wobei keine neuen Hindernisse geschaffen werden sollten (z.B.
Harmonisierung der Larmschutzvorschriften)

- Vereinheitlichung und gegenseitige Anerkennung der Bauartgenehmigung
- Beschrankung der Kontrollen an der Grenzen
- Kontrolle am Ort der Be- und/oder Entladung

- Standardisierung der Bau-artmuster

5. V e r r i n g e r u n g der K o n t r o l l e n der S o z i a l v o r s c h r i f t e n an der Grenze
- Verringerung der Kontrollen der Sozialvorschriften an der Grenze

- Kontrollen durch "Fliegende Brigaden"
- Beschrankung der Kontrollen auf Strichproben
- Betriebspriifungen

6. H a r m o n i s i e r u n g der K r a f t f a h r z e u g s t e u e r in der E G
- Harmonisierung der Kraftfahrzeugsteuer in
der EG; Empfehlung der Mitgliedslander,
die 1. Steuerrichtlinie für die Angleichung
der Steuerstrukturen bei Nutzfahrzeugen in
Kraft zu setzen
V e r r i n g e r u n g der v e r k e h r s r e c h t l i c h e n K o n t r o l l e n
- Fortfall der Abstempelung der bilateralen
Genehmigung
und
der
CEMTGenehmigung an der Grenze. Falls notwendig, Vorlage und Prüfung (Abstempelung)
am Bestimmungsort (Bestimmungszollamt)
(1)
- Kontrolle durch "Fliegende Brigaden"
B Vorschlage

zum Abbau

der Grenzschwierigkeiten

mit Ursprung

nicht im

Verkehr

1. V e r e i n f a c h u n g der A b f e r t i g u n g s v e r f a h r e n (insbes. A r t . 23 der 6. R i c h t linie zum G V V )
- Ausdehnung der vereinfachten Verfahren
z.B. Vereinfachung der Zollanmeldung,
Sammelerklarung
- Auch dort sollen vereinfachte Verfahren
angewandt werden, wo bisher noch keine
Möglichkeiten bestehen (a)

- Informationshinweise, Organisationshinweise sowie alle Informationen in mehreren
Sprachen (b)
- Beschleunigung der Aushandigung der Dokumente in der Innenorganisation
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- Die Sicherungsverfahren (z.B. Verplombung) sind weiterzuentwickeln beim Transit
durch Drittlander

- Deckungsgleiche Abfertigungsbefugnisse
jeweils auf beiden Seiten der Grenzstellen

- Empfehlung an die Regierungen der EGMitgliedstaaten, die Grenzzollabfertigung
einfach, verstandlich und übersichtlich für
jedermann zu gestalten

- Verplombung der Fahrzeuge, wenn im Gemeinschaftsverkehr ein Drittland z.B. Österreich, Schweiz und Jugoslawien durchfahren wird
- Vereinheitlichung und gegenseitige Anerkennung der Verplombungsverfahren

a. D e r Versender soUte haufiger als bisher das G V V anwenden. D i e Möglichkeiten,
die dem Verkehrsunternehmer mit G W angeboten werden, sollen besser genutzt
werden.
b. ZweckmiiBig ware es, ü b e r alle Zollamter in der E G (Grenz- wie Binnenzollamter)
einen Sammelband herauszugeben, i n dem alle erforderlichen Informations- und Organisationshinweise zu finden sind.
2. Sonderspuren u n d V e r k e h r s t r e n n u n g
- Bevorzugte Behandlung vorabgefertigter
GVV-Verkehre
- Abfertigung an Rampen, ohne dass der Fahrer aus dem Fahrzeug steigt

- Gesonderte, bevorzugte Abfertigung von
bestimmten Verkehren, z.B. Transporte
verderblicher Waren oder lebendiger Tiere

3. A b s t i m m u n g der A r b e i t s z e i t e n des Z o l l s
- Abstimmung der Öffnungs- und Arbeitszeiten des Zolls und anderer Dienststellen auf
beiden Seiten der Grenze
- Zeitliche Anderungen z.B. Sommerzeit

sollte auf beiden Seiten abgestimmt sein
- Ermöglichung einer 24-Stunden-Abfertigung an bestimmten Grenzzollplatzen mit
hohem Verkehrsaufkommen

4. A u s r e i c h e n d e s Z o l l p e r s o n a l
- Ausreichendes Zollpersonal bes. bei Spitzenbelastung des Grenzzollamts und grossen Ankunftspulks
5. F o r t f a l l der G e w i c h t s - u n d M e n g e n p r ü f u n g an der Grenze
- Pruning der Warengewichte beim Bestimmungszollamt durch Stichproben

- Harmonisierung der Bestimmungen und
Verzicht auf Grenzkontrollen

6. A u s b a u der B i n n e n z o l l a m t e r
- Verallgemeinerung der örtlichen Zollabfertigung (zugelassene Verfrachter und zugelassene Empfangsspediteure) bei diesen
BinnenzoUamtern
- Beschrankung der Gesundheitskontrollen

- Prioritat bei der Grenzabfertigung (Schnellspuren)
- Besondere, ausgedehnte Abfertigungszeiten bei allen wichtigen Zollamtern
- Informationshinweise (Liste u.a.m.) für die
speziellen Erleichterungen bei der Zollab-

355
bei lebendem Vieh an der Grenze
- Gegenseitige Anerkennung der Methoden
(Tests) und Zertifikate des Ausfuhrlandes
- Kontrollen am Binnenzollamt in Einfuhrland
- Fortfall der Pflanzenschutzdienste und Qualitatskontrollen an der Grenze
- Evtl. Kontrolle am Binnenzollamt

fertigung
- Harmonisierung der Regeln für die notwendigen Kontrollen
- Vereinfachung der Bedingungen, Methoden und Zertifikate für die Fahrzeug-Desinfektion
- Anerkennung der Zertifikate des Ausfuhrlandes

7. Verbesserung der B e d i n g u n g e n f ü r

ie Spediteure

- Empfehlung an die Spediteure, die Inlandsverzollung nach Möglichkeit bei den BinnenzoUamtern zu bevorzugen
- Erleichterung der Inlandsverzollung für die
Spediteure z.B. durchgehende Abfertigungszeiten, standiger Informationsaustausch für eine gute Zusammenarbeit

- Anpassung der Offnungszeiten an den Verkehrsbedarf
- Die Initiativen, geeignete Disposition und
gute Zusammenarbeit mit Verkehrsnutzer,
Frachtführer, Zoll und anderen Dienststellen daraufhin zu verbessern, unnötige
Grenzaufenthalte zu vermeiden
- Ausbau des Informationswesens

8. Verbesserung der I n f r a s t r u k t u r auf den G r e n z z o l l a m t s p l a t z e n
- Einrichtung von Schnellspuren für GVVVerkehre, wo es zweckmassig ist
- Einrichtung von Sonderspuren für bestimmte Verkehre z.B. Transporte verderblicher Waren

- Bau von speziellen Abfertigungsrampen an
bestimmten, stark belasteten Platzen
- Zusatzliche Rampen an bestimmten Platzen

9. Verbesserung der A b f e r t i g u n g s o r g a n i s a t i o n
- Elastische Abfertigung der von Fahrverboten betroffenen Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Strassengüterverkehr

- Flexible Regelung für "Heimkehrer" und
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Verkehrsnutzer

Wie auch immer diese Vorschlage systematisiert werden, deutlich wird, daB sie nur
zu einem Teil von den MaBnahmen, die die EG-Kommissionsrichtlinie enthalt, abgedeckt werden, andererseits jedoch auch von einem Teil der Empfehlungen des
Europa-Parlamentes betroffen werden.
F ü r die Grenzaufenthalte und Zeitverzögerungen der G ü t e r und Fahrzeuge ist es
unerheblich, ob sie durch obligatorische oder fakultative Hindernisse verursacht sind.
Wichtig ist allein, daB sie angesichts der Verkehrsentwicklung nicht mehr akzeptiert
werden und daB es höchste Zeit ist, möglichst kurzfristig Entscheidungen zu treffen.
Verbesserung des

Informationsstandes

Bei denjenigen, die gemeinschaftliche G ü t e r v e r k e h r e d u r c h f ü h r e n , ist wenig bekannt, daB heute schon bei der Verwaltung der Zollunion ein umfassendes Verzeichnis
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ü b e r alle Zoll-Grenzstellen besteht, welches wichtige Informationen ü b e r die Z o l l Dienste (Abfertigungszeiten f ü r das gemeinschaftliche Transitverfahren u a m ) enthalt.
Dieses Gebiet, f ü r alle am grenzüberschreitenden Warenverkehr Beteiligte wichtige
Informationen f ü r die Transportdisposition v e r f ü g b a r zu halten, ist noch sehr unterentwickelt. F ü r die europaischen Verkehrsunternehmer sollte geprüft werden, ob
nicht an den G r e n z ü b e r g a n g e n ein allgemein zugangliches Informationswesen geschaffen wird, das den Beteiligten auch ü b e r die Fragen und Sachverhalte A u s k u n f t geben
kann, welche von den dort ansassigen Spediteuren nicht betreut werden. Es ware auch
sicherlich vernünftig, ü b e r die einzelne Grenzzollstelle hinaus das Informationswesen
auszubauen, so daB man erkennen kann, wo gegenwartig beim G r e n z ü b e r t r i t t keine
Fahrzeugstaus oder sonstige Probleme bestehen. Es gibt zwischen zwei Landern
G r e n z ü b e r g a n g e , die i m Hinblick auf einen reibungslosen VerkehrsfluB organisiert
sind und solche Grenzübergangsstellen, bei denen organisatorisch noch wesentliche
Verbesserungen möglich erscheinen.
Verbesserung durch

Imitation

Wenngleich bei der Vielzahl und komplexen Struktur der Probleme nicht alle
MaBnahmen auf einmal getroffen werden sollten, weil die Konsequenzen daraus und
die kumulativen Nebenwirkungen nicht überschaubar erscheinen, so sollten doch
mehrere Möglichkeiten zu einem Konzept zusammengestellt werden. Fortschritte sind
erreichbar, wenn sie i n Abstimmung mit allen Betroffenen vorbereitet und pragmatisch
realisiert werden. Erfahrungen liegen hier am Beispiel des deutsch-österreichischen
G r e n z ü b e r g a n g e s Kiefersfelden/Kufstein vor. D o r t wurde 1980/81 begonnen, die
Organisation der Zollabfertigung grundlegend zu andern und auch die infrastrukturellen Verhaltnisse zu verbessern.
Die Situation war eindeutig: D i e vor 12 Jahren gebaute Gemeinschaftsanlage war f ü r
120.000 L a s t z ü g e pro Jahr geplant. Mittlerweile passieren diese Zollgrenzstelle jahrlich 350.000 beladene Lastzüge und 80.000 Leerfahrzeuge.
Mengenwachstum und Verkehrskonzentration haben teilweise chaotische Zustande
verursacht. D i e Anderungen 1980/81 haben - in Abstimmung mit allen B e h ö r d e n ,
Spediteuren und Transportunternehmern, heute zu einer fast musterhaften Situation
g e f ü h r t . Was wurde geandert:
• Erweiterung der Gesamtflache und Einrichtung von 3 neuen LKW-Abfertigungsspuren
• Anderung des Verhaltnisses von Parken und "Fahren" durch Beseitigung von Parkhafen
• Errichtung einer EinlaBschranke
• SchlieBung des Restaurants
• Fortfall der Waage
• Neuorganisation der Abfertigungsverfahren in 3 Arten:
O Schnellverkehr I von Sonntag 22 Uhr bis Samstag 6 Uhr durchgehend für
- unbeladene Fahrzeuge soweit nicht für Export bestimmt
- Fahrzeuge mit Mineralöl für Österreich im gemeinschaftlichen Versandfahrzeug
- Tankfahrzeuge mit Milch für Italien im Gemeinschaftlichen Versandverfahren
O Schnellverkehr II - beladene Fahrzeuge im Gemeinschaftlichen Versandverfahren ( T l und
T2) im Transit durch Österreich (soweit nicht österreichische Veterinarabfertigung erforderlich)
O Normalverkehr: Alle übrigen Fahrzeuge
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Bundeevarband d m Dmrtschwi
GOtarfemverkehrt (BOF) a.V.

ChecMiste

Bundssrarband da* Deutachan
Quiamahvarkahra (BON) a.V.

zur Abfertfgungabaachlaimlguna.

fur Fahrer, die mit vorebgeferugten LKW in Kiefersfelden die Schnellspuren In Richtung Brenner benQtzen wollen.
Vor dar Etnfahrt in da* Zollamt erledrgen
•
Laufzettel für Kiefersfelden mit Anzahl und Nummem der Plomben austüllen
•
Laufzettel für Brenner (A) mit Anzahl und Nummem der Plomben ausfollen
G Tankschein (D) austüllen (Ulerzah! an der Grenze erganzen)
•
Tankschein (A) ausfüllen (Llterzahl an der Grenze erganzen)
•
Tankschein (I) ausfüllen (Literzahl am Brenner erganzen)
•
Zahlkarte ausfollen
•
GrenzObergangsschein für Österreich ausfüllen
•
Grenzübergangsschein für Hallen ausfüllen
•
Österr StraBenverfcehrsbeltragsformular austüllen (entfaill bei Pauschalierung)
•
Auf das Blatt 4 eines jeden T2 die 50 Groschenmarke für den österr. Zoll kleben;
d i e s e Marken s i n d tn B o g e n z u 5 0 S t u c k an der österr Z o S k a s s e Oder in Tabak-Trafiken ertiarilich;
bei mehreren T 2 die Blatter 4 bereits ebtrennen u n d a u s s o t t i e r e n .

•
•

Besorgen von österr. Schillingen und Wechsekjeld in ausreichender Menge
Besorgen einer Kopie des Biattes 2 eines jeden T2 für den ital. Zoll am Brenner

Abfertigung in den Schnellspuren
•
•
•
•

Einlafischranke:
Stopllnie im ehemaligen Waagebereich:
Kablnen auf den Rampen 2 und 3.
SchluBkonlrolle:

Laufzettelkontrolle
Plombenkontrolle und deren Bestfltigung durch den A-Zolf
gesamte Abfertigung (Bayr Grenzpollzei, BAG. D-Zoli, A-Zoll|
Laufzettelabgabe

i UnAerieQefft afcMf a w Afetartegijng auf d e r Rarnpe wfuwilerilcli:
•eyr. Orampofizal LautzalM, Zueeaetaiy, Paee (Auawals). Tachoeehelba, FOhraracheln,
I M l — a l . Zutaaaurig, K c n m i U n , Fahrtanbuch, Slandortbeachelnigung,
ÈMsSeir.
tpaaTiaTral, Tl.TaiiMulnlii (D). Zimkart* ,
Ueatbaetai. T2, i M r M M n (A), Sb^rVinwrkatirabenraase^kianjng
<«ia»u»X»eTg«igaeonalii für A, Ntokahraeanehmlgung Mr A, öaterT Schilling*
n M M o M l tüt. VatMS^aMartaJuiiu, MoritaaalanMntarlaguna, Oetdwachsai.
èttt f f t i l t W » ! ka."».) dOrlan in aan M n a M p u n n ntoht durehgafohrt werden. Sla
wardan. taann aar U W auf dan fOr dan reorrnatvarkabr vorgesehanen
wtrd. Dassen AUarHgung artokjt dann In aftan Abfejrttgungsgebaude
•pi saw aaieaaaanE w'iwiuBaon zu vavaaaaanji

Abfertigung am österr. Zollamt Brenner
O
•
•

Stoplinie an der Kabine:
Kabine:
SchluBkonlrolle:

Plombenkontrolle und deren Bestfltigung (nur in der ersten Reihe)
T2 und Tankschein (A) abstempeln lassen (Literzahl eintragen)
Laufzettelabgabe

Abfertigung am ital. Zollamt Brenner
•

Abfertigungsgebflude:

•

SchluBkonlrolle

1

T2, Kopie von Blatt 2. Grenzübergangsschein für I, Tankschein (I) und
Verkehrsgenehmigung für I zur Abfertigung vortegen.
An der Kabine knntrolliert die Hnan7v»«che die abgelertigten Dokumente.

»*ffa VewfrtidfcB * J f ^ ^ % i a r i E r ,
Ljfafcia Arrferuraaari BBd fosri^wiQeiv at* aan ¥on»uohart im Battel Me" naua Vordruck» var>.a*«rjen. E s let lAdMltltfi-WmmipmK der Abtvtlgjuneen <*• DoJomarile auf Ihre ordnunge^^attaTBe MMm&0uH$
Wt tu otsafèrWan. FaMend* Stampa! barieuten Nacbbarnrkannung
r

R0*"-Aus5enstelle B r e n n e r
AussensieHenleiter

E Huber

Tel 0 5 * 74 / 3 33 ?s

0 5 3 3 4 7 / Vorwahl a u s l u n d D 0 0 4 3
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So vtrtiatten S i * sich bttf óm Gr»fuabf»rtl-guog rictrtig:
Reagieren Sie bitte ntcht ungehailen, wenn Ihr Fahrzeug, Ihr Gepack oder Sie selbst einmal elngehend
durchsucht werden. Bedenken Sie: Der Beamte tut nur seine Pflicht, denn stlchprobenwelse Kontrolien
müssen sein, um alcherzusteiten, daB die einschlagigen Bestimmungen beachtet werden. Insbesondere
der Kampf gegen die Rauscnglftkrimlnalttat erforderl auch an den Grenzen einen erhöhten Elnsatz. Angesichts der raffinlerten Schmuggelmethoden der Rauschgifthftndler müssen die Kontrolien aehr intenstv
seln, sie hatten sonst keinan Sinn Bedenken Sie dies bitte, wenn Sie eine derartlge Kontrolle trtfft; der
Beamte will Sie nicht schikanleren, er handelt lm Interesse und zum Schutz der AUgemelnhett.
Übrigens: Auf Vertangen des Abferllgungsbeamton mQssen Sie Ihm Hllfe toistan: die mttgefQhrten Waren
sind von Ihnen so .darzulegen", daB sie ordnungagernflB abgefertigl werden können. Wenn nöttg, mQssen
ohne Enlschadlpung die PrOfung der Waren und In dem dafOr unerlafllichen Umfang auch die Entnahme von Mustem und Proben dulden.
S i e

Übertadung
Bei Überiadung bis zu 10% können, beim Amt der Tiroler landesreg lening Ausnahmegenehmigungen für
das Befahren der Autobahn Kufstein-Brenner beentrsgt werden. Dies 1st wfthrend der gesamten öffnungszeit des Zollamtes Kiefersfelden in der AbfertigunQshalle mögllch.
Wird bel Kontrollen auf der Strecke eine Überiadung festgestelil, ohne daB Sie im Besltze einer Ausnahmegenehmigung sind, drohen none Straten.

flEZUeSOUCLLEWACHWEIt
fut die mit d r V o n J t r w i l t M f g t f Q h r w n F o r m u l m
U u t | « 1 i > (Br K r i f r r t f a M i r i
roitv U u f i t t i » ! IDIN A 5 - F o f m u l für ba<aO»fw f anrttuo*

MltoDINA4^0fmular

g*lb*r LeufjBHsl IDIN A 8-Formal) K r I t a r t a r i r r a u e »

-

-

DrucKa*er Max Schick GmbH
Osfis/H'

13 16

8000 Mü«rrf»i TD

T.I
2

oao<774iae
r

Inmat- B«.iihiraj t u f auadrai
G*r»»hmiBW"9 ÖW OF£>
mofjikshtt W S l ü e f c - B l e e k t

L a u f w n a l W> Brafiftaipaa,
aalbft OIN A l ^ v m t t
-

-

Tal 0BS/3B1O3437
Talc a 571580? «.eow
-

7. T i i i É i a H l i m I

ALFUyvtimMaa*
Frohnwailat ft Co
M i n a TharM^n-SlraSa
A - 6020 l«mbrt»ca,

Vartag Willy Rftuch KG
Po.ttach 40 10 2 Ï , lioldawitr. M
BOOO Munchsn 40

(bk majirrtsJ 100 Stuc*
pro Ui IBJI riatifnorl
|(tV)

formula.-Nr. 0365
Pnati 0,08 DM pro Stüca
Mockvraia» baattHkfnl

Anikal-Nr. 18330

(AiyalM w i i ufflar 3J

BDFAubmtalltBrannar
Hanrn E Hubar

(brtte rwi fladarf bk

A - 0 1 5 * Gr ia» am Brtttnat
T»l 0043 5374-333
T«la> 53 347

mule*- ab Juli Vm'tnaHmi Br-

M n »

mrtla anhwdern. da daa Foranden w i r d »

lE.rualfrhrt^rfcUivns)

• ALFISyrteffltaieaje)
FidhmaaUar ft Co.
I Adrsaa» vd* urrtar 3J

• Verlat dar ö*l»n*<.hkct*r>
(Adraeat wis urrtar « J

S, TaiatacWn t%> D
rTrm»i*a11m*m*4
punai DIN A 4 - f ormutaf
-

( t t i » t * * * t f e m w l # ékm* 41a f o l t t r hplrurf] f*F Oavakfn und Wertpec>eral

(Adrawawlt untat 5J

Vtrtriab r t o m l c h Voo»i GmbH

Vernist, Heinrieh Vogal GmbH

F o t r r ö a t t - N r . Za 5 M

- BDPAula^HaBnvtn»

• n H a c h 207630
8000 M t i r c h f n 3
Tal : OM/38 00 344

-

Varlgf dar ö t t r ™*c*iaeheri SMarfrucfcar*»
Drudt as nanva» l e i
ftawiwat 17 a, Poatfaoh 12»
A - 1 0 3 7 Wkan
Trt:0O43 222/7381S1«B
Tm*:
131*95

StmUOnèdkÊléi
FortnbisrtM,,

Z* 52a

360
Die Anderung hatte zunachst arteigene Probleme verursacht, denn die Vorteile der
Verkehrsbeschleunigung lieBen sich nur erreichen, wenn Papiere und Dokumente
vorbereitet und in Ordnung waren. Die Fahrer kamen jedoch o f t mit unklaren Begleitpapieren oder mangelhaften Dokumenten an. Mittlerweile hat sich jedoch - durch
entsprechende Information und Anweisung - das "Beschleunigungsverfahren eingespielt. Der vorabgefertigte L K W - V e r k e h r kann ohne groBen Aufenthalt und relativ
schnell abgewickelt werden. H i e r f ü r wurde vom deutschen G ü t e r f e r n v e r k e h r s Verband eine Checkliste zur Abfertigungsbeschleunigung herausgegeben, die jeder
Fahrer beachten sollte (siehe Modell). Diese Checkliste verdeutlicht gleichzeitig, wie
kompliziert trotz "Vereinfachung und Umorganisation zwecks Abfertigungsbeschleunigung" heute noch der grenziiberschreitende L K W - V e r k e h r ist, zumal dann, wenn ein
innergemeinschaftlicher G ü t e r v e r k e h r ein Drittland passieren muB.

Tabelle 3 - Vergleich der Abfertigungszeiten für einen LKW-Transport (vorabgefertigtes T2)
in Kiefersfelden/Kufstein - friihere Situation 1978 und heutige Situation 1982

lfd.
Nr.

Tatigkeit des Fahrers

frühere
Situation
Nov. 1978

heutige
Situation
Juli 1982

in Minuten
1
2

Ankunft am Zollamtsbereich
Einfahrt in eine Parkspur

3
4

zu FuB zur Waage

3

weiter zum Abfertigungsgebaude

1

5

Abfertigung bei der Bundesanstalt
für den Güterfernverkehr (BAG)

3

6

Abfertigung beim deutschen Zoll

4

7
8

zurück zur Waage (bayer. Polizei, österr. Landesdienst)
zurück zum LKW

3

_

9

nachziehen zur österr. Verplombung

24

7

23.30 Uhr
15

2

0,17 Uhr
2

1,1
2,4

10

Verplombung

2

2

11

L K W nach der Verplombung abstellen

2
1,3

12

L K W in der Schnellspur abstellen/Kabinenabfertigung
zu FuB zum Abfertigungsgebaude

-

2

13

Endkontrolle beim deutschen Zoll

-

-

14

Abfertigung beim österr. Zoll

7

3,2

10

2,5

Abfertigung bei der österr. Kasse

2,4

15

Rückweg zum L K W

2

0,2

16

SchluBkontrolle/Laufzettelkontrolle
Ausfahrt aus dem Zollamt um 0.52 Uhr

2

0,2

0.52 Uhr

0,40 Uhr

17

Insgesamt Aufenthaltszeit
Abfertigung in Richting D
i«-A
vorabgefertigtes T2 (eine Fahrzeugbewegung)

82

23
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DaB jedoch trotz der noch relativ umfangreichen Abfertigungstatigkeit Zeitverluste
vermieden wurden, zeigt nachfolgende Tabelle 3. I n ihr ist eine Vergleich-Messung
enthalten, die sich auf einen L K W - V e r k e h r mit vorabgefertigtem T2 bezieht, der i m
November 1978 auf dem Zollamtsplatz Kiefersfelden abgefertigt wurde, mit der Situation heute i m Juli 1982. Das Ergebnis ist einleuchtend und bestechend: Das " V e r f a h ren zur Abfertigungsbeschleunigung" hat eine Einsparung von fast 60 Minuten f ü r den
LKW-Transport gebracht. Dieses Ergebnis gilt f ü r normale Abfertigungssituationen,
nicht f ü r eine extrem hohe Belastung des Zolls und nicht f ü r hohe Verkehrskonzentration.
Die positiven Erfahrungen in Kiefersfelden/Kufstein haben auch die italienischen
B e h ö r d e n am Brenner überzeugt. I m F r ü h j a h r 1982 wurde dort auch eine "Schnellspur" f ü r den gemeinschaftlichen Transitverkehr eingerichtet- mit dem Ergebnis, daB
die Aufenthaltszeiten f ü r die Fahrzeuge dort wesentlich verringert wurden.
A u c h i m anschlieBenden Empf angszollamt Vipiteno sind aus der B eschleunigung am
Brenner-PaB keine negativen Belastungen aufgetreten, weil die Abfertigungsorganisation vorher aufeinander abgestimmt wurde.
In diesem Zusammenhang sollte auch erwahnt werden, daB bei der Neuorganisation
der Abfertigungsverfahren ein "Kooperationssinn" entsteht. Als von den italienischen
B e h ö r d e n Bescheinigungen f ü r Lebensmitteltransporte verlangt wurden, gab es durch
diesen "Kooperationssinn" sofort eine Verstandigung darin, Muster und Formular f ü r
diese Bescheinigung gemeinsam zu gestalten und einer möglichst schnellen, reibungslosen Fahrzeug-Abfertigung anzupassen. Das Ergebnis war ein Dokument, das mehrsprachig von Verwaltung und Verkehrsunternehmer akzeptiert wurde.
Einsatz der Informatik - Hilfe zur

Selbsthilfe

Z u den Möglichkeiten, die Grenzschwierigkeiten abzubauen, gehören auch solche
MaBnahmen, die vom Verkehrsgewerbe selbst ausgehen. Solche MaBnahmen haben
" i m Selbstverstandnis der Probleme" nicht die Prioritat, die der Verbesserung der
Verkehrs-Infrastruktur und dem Abbau der administrativen Hemmnisse zukommt.
Denn es liegt ja in der Natur des Transportgeschaftes, daB die B e f ö r d e r u n g e n so schnell
wie möglich vom Unternehmer geplant und abgewickelt werden. H i e r f ü r wird er alle
Vorkehrungen selbst treffen und versuchen zu verwirklichen, falls er nicht daran
gehindert wird.
I n der Vorbereitung der Transporte allerdings kann er, was die Termindisposition
von Handel und Warenaustausch betrifft, unterstützt werden. Voraussetzung hierfür
sind Informationen, die er f ü r die Termindisposition und die Vorbereitung der Transporte benötigt. I m innergemeinschaftlichen Verkehr bestehen hier erhebliche Defizite.
U m die Leistungsfahigkeit des StraBengüterverkehrs zu e r h ö h e n und die Transportund Termindisposition zu verbessern, sollte ein umfassendes Informationssystem entwickelt und aufgebaut werden, das vornehmlich der Beschleuniging der G r e n z ü b e r tritte dient.
Die B e d ü r f n i s s e sind prinzipiell bekannt und strukturiert. Sie betreffen einmal den
Informationsbedarf der Fahrer, zum anderen jedoch auch der Disponenten und Trans-
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portunternehmer. Voraussetzung zu ihrer Verwirklichung ist auch hier eine enge
Kooperation mit den B e h ö r d e n und den ZoUverwaltungen sowie Absender und Empfanger. I m Vordergrund stehen dabei:
— Adressen und Telefonnummern der Zolldienststellen

- Besetzung und Arbeitsschichten der Abfertigung

— Offnungszeiten der verschiedenen
dienststellen

- Stündliche Ausfahrtlisten der Fahrzeuge an
wichtigen Grenzübergangstellen

Zoll-

— Abfertigungsarten bei den verschiedenen
Zolldienststellen (z.B. T2, Einzelanmeldung, Sammelanmeldung u.a.)

- Informationsaustausch zwischen den Zolldienststellen über abgefertigte Pulks
(Durchmeldung)

— Tankschein-Verfahren
Grenzübergangen)

- Annahmezeiten für Import-Verkehre

(nur

an

einigen

— Adressen und Telefonnummern von Spediteuren
— Informationen über veterinare und sanitare
Kontrolien

- Letzte BinnenzoIIstelle vor der Grenze
- Annahmezeiten für bestimmte Güter an bestimmten Grenzzollstellen

Es ware sicherlich auch p r ü f e n s w e r t , ob nicht die Entwicklung eines umfassenden
Informationssystems zu einem bestimmten Teil eine Gemeinschaftsaufgabe ware und
von der EG-Kommission unterstützt werden sollte. Dies betrafe insbesondere M e l dungen ü b e r Grenzschwierigkeiten, Problemsituationen auf bestimmten Streckenabschnitten u.a.m.
Es ware f ü r die B e h ö r d e n s t e l l e n gleichermaBen nützlich wie f ü r die Verkehrsnutzer,
Verkehrsunternehmer oder andere Ansprechpunkte. Einbezogen werden k ö n n t e auch
der Informationsaustausch mit anderen Verkehrstragern, z.B. i m kombinierten G ü t e r verkehr.
Ausblick
Gegenwartig ist nicht ü b e r s c h a u b a r , inwieweit die Regierungen der E G Mitgliedstaaten kurzfristig in der Lage sind, die wichtigsten MaBnahmen und Empfehlungen zu realisieren. I n einzelnen Landern gibt es eine Reihe von Verfahren, die die
Einzel- und Sammelanmeldung von Zollgut i m freien Verkehr betreffen. Spediteure
haben Pauschalabkommen getroffen, f ü r die B ü r g s c h a f t e n bestehen; andere Hauptverpflichtete haben Erklarungen und Vereinbarungen mit Binnen- und Grenzzollamt e m getroffen, die eine individuelle Abfertigungslösung ermöglichen. Sicherlich müssen diese Vereinbarungen beriicksichtigt werden, sicherlich wird sich jedoch auch hier
ein Weg finden, den Beitrag zum A b b a u der Zeitverluste zu vergröBern, wenn alle in
Zusammenarbeit positive Bereitschaft dazu aufbringen.
Die Politik des "Abbaus der Grenzhindernisse" ist von groBer Tragweite, weil sie —
wie bereits angedeutet - in die tiefen Probleme der "Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen" hineinreicht. A u c h wird die "Harmonisierung der Rechtsvor-
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schriften" angesprochen. Dieser Kontext sollte AnlaB sein, die Erwartungen nach
"schnellen Fortschritten" nicht hochzuschrauben. Wenig Fortschritt mit positivem
Ergebnis erscheint i m Moment besser als "groBer Fortschritt ohne Ergebnis".
I m E G - S t r a B e n g ü t e r v e r k e h r besteht die Bereitschaft, an der zentralen Aufgabe, die
Zeitverluste beim G r e n z ü b e r t r i t t von Ware und Fahrzeug zu verringern, mitzuwirken.
H i e r f ü r sollte versucht werden, auch ein Stück institutionelle Struktur zu schaffen, mit
der auf Gemeinschaftsebene wie jedoch auch auf bilateraler Ebene zwischen Nachbarlandern in Permanenz und i m Dialog mit allen betroffenen Kreisen praktische L ö s u n gen zur Beseitigung der Schwierigkeiten erarbeitet werden k ö n n e n . Hierbei sollten
auch die Probleme der Verkehrs-Infrastruktur miteinbezogen werden, weil sie f ü r den
L K W - V e r k e h r ebenso dringlich einer Lösung b e d ü r f e n wie die administrativen
Hemmnisse.

Noten
[1] Bundesverbande des Deutschen Güterkraftverkehrs BDG, Teures Europa — Verkehrsengpasse kosten
Zeit und Geld, Frankfurt/Main, September 1981.
[2] Vgl. Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Erleichterung der Formalitaten und Kontrollen im Güterverkehr zwischen den Mitgliedstaaten K O M (82) 189
endg. vom 16. April 1982;
vgl. auch den Beitrag in dieser Zeitschrift von Frau Irene Albers.
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