


In niemoriam Prof. Mr. K. Vonk 

Vonk is niet meer. Met hem is iemand van de oude garde heengegaan. Onze wegen 
hebben elkaar gedurende lange t i jd regelmatig gekruist. Z i j n departementale perio
de, zijn activiteiten in de internationale vervoerwereld bij het Inland Transport Com
mittee te Genève , bij de Centrale Rijnvaartcommissie te Straatsburg, bij de C E M T te 
Parijs, bij de EEG te Brussel e.d., het waren alle activiteiten, waarbij wij regelmatig 
met elkaar in contact kwamen. W i j hebben Vonk daarbij leren kennen als iemand, 
die met kennis van zaken, met een eigen visie, actief en strijdbaar aan de werkzaam
heden deelnam. Nauwe contacten onderhield Vonk ook gedurende een reeks van 
jaren met de 'Economie Commission for Asia and the Far East' (ECAFE, nu 
ESCAP). 

Een van de eerste activiteiten in dat verband was de verzorging onder zi jn leiding 
van een 'Introduction to transport planning' (1967), in een periode waarin literatuur 
over vervoerplanning, zeker in zijn toepassing op ontwikkelingslanden, nog betrekke
l i j k schaars was. 

Sedert 1960 was Vonk ais buitengewoon hoogleraar in de economie van het verkeer 
en vervoer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, welke functie hi j tot z i jn 
emeritaat in 1976 vervulde. In die periode mochten wi j elkaar regelmatig in het 
universitaire circuit ontmoeten, waarbij hi j zich een warm voorstander toonde van de 
inmiddels zeer geslaagde integratie van het vervoereconomisch onderwijs in Neder
land en België. 

D i t tijdschrift is hem ook grote dank verschuldigd. In 1965 trad hij toe tot de 
redactie. H i j was een regelmatig en zeer gewaardeerd bezoeker der redactievergade
ringen. Z i j n bijdrage aan dit tijdschrift is gedurende rond 20 jaren waarlijk niet gering 
geweest, zoals uit het bijgevoegde overzicht bl i jk t . Inzonderheid de vele themanum
mers, die hi j heeft verzorgd - wat waarlijk geen sinecure is - geven bli jk van zijn 
veelzijdige belangstelling en grote werkkracht. 
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De Nationale Verkeers- cn Vervoerrekening 

Kanttekeningen bij een wonderlijke wordingsgeschiedenis 

Drs. J.G. DE W I T 
Technische Hogeschool Delft 

Abstract 
The National Traffic and Transport Account 

In recent years the Dutch Ministry of Transport has published several annual editions of 
the National Traffic and Transport Account (NTTA). 

These editions should have developed into a so-called social account, comprising all 
social welfare effects of the Dutch transport system. However this approach has raised 
some practical as well as theoretical problems. 

In this article the original intention of the NTTA has been analysed. A strong connecti
on is demonstrated with the never realised idea of a so-called General Traffic Fund, 
intended to be a trust fund for the whole Dutch transport system as far as pubhc financing 
was involved. 

Nevertheless this idea has been abandoned and a social account has been shelved. 
The new approach differs in various respects from the social cost-benefit analysis, 

rendering fundamental problems in terminology and methods of measuring. Hence the 
NTTA appears to move now more and more into the direction of general transport and 
traffic statistics. 

After an evalution of the figures available in the NTTA, the article is concluded with a 
plea for a real account, containing all financial information on the Dutch traffic infra
structure, i.e. roads, railroads and inland waterways. For that a reference is made to the 
Swiss road infrastructure account. 

Inleiding 
Sinds 1977 brengt het Ministerie van Verkeer en Waterstaat met een zekere regel
maat de Nationale Verkeers- en Vervoer Rekening ( N V V R ) uit. Die rekening l i jk t 
tot nu toe niet helemaal te beantwoorden aan de oorspronkelijke verwachtingen 
binnen en buiten de Tweede Kamer. Ondanks het werk dat erin gestoken is, b l i j f t het 
gebruik van de rekening nog steeds beperkt. Dientengevolge dringt zich steeds meer 
de vraag op of, en zo ja, hoe het nu verder moet met de N V V R . Intussen is de stapel 
NVVR'en onlangs nog weer een centimeter opgehoogd door de verschijning van de 
vijfde N W R . Met de verschijning daarvan zijn de bedoelingen achter deze rekening 
er niet duidelijker op geworden. D i t vormt voldoende aanleiding om iets dieper op 
deze Rekening in te gaan. 

Daartoe wordt de oorspronkelijke bedoeling, zoals die uit de voorgeschiedenis van 
de N V V R spreekt, geconfronteerd met het bij de uitwerking van de Rekening gehan
teerde idee. Nadat op de daaraan klevende theoretische bezwaren is ingegaan, wordt 
het in de N V V R geboden cijfermateriaal aan de orde gesteld. D i t geeft aanleiding tot 
enige aanbevelingen. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2011: 5-17 (1984) 
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De oorspronkelijke bedoeling 
In de discussies over de overheidssubsidies in het verlceer en vervoer dook in het 
begin van de jaren zeventig de vraag op of de overheid naast het openbaar vervoer 
wellicht ook het wegverkeer subsidieerde. 

Op kamervragen verschafte de toenmalige Minister Westerterp een overzicht van 
de overheidsinkomsten en -uitgaven inzake het wegverkeer (Tweede Kamer zitting 
1873-'74, 12600 B ) . D i t ging gepaard met de waarschuwing dat het uitgavenbeeld 
onvolledig was en dat de inkomsten grotendeels het karakter van algemene heffingen 
droegen, die niet bij voorbaat aan een bepaalde uitgavencategorie zi jn te koppelen. 
(Daarbij werd voor het eerst het later in de N V V R herhaaldelijk aangevoerde argu
ment gehanteerd, dat er ook geen band wordt gelegd tussen de opbrengst van de 
suikeraccijns en de Rijksbemoeienis met de suikerindustrie). 

Bovendien wees de Minister in navolging van de kamerleden Cornelissen en Smit-
Kroes erop, dat er niet zozeer behoefte bestond aan het door hem verstrekte over
zicht als wel aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het wegverkeer. 

Ook binnen de Nederlandse Spoorwegen werden in die t i j d hoge verwachtingen 
gekoesterd van de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hoewel het volgens de 
toenmalige President-Directeur DE B R U I N (1971) [1] nog enige t i j d zou duren alvorens 
de maatschappehjke kosten-batenanalyse (kba) integraal zou worden toegepast, 
werd deze evaluat iemêthode a l wel als het stuurmechanisme voor een nieuw financie
ringsplan beschouwd, dat de NS voor het totale verkeer en vervoer in petto had. De 
Bruin (1971) [1] verwachtte namelijk, dat de oplopende exploitatiekosten van het 
openbaar vervoer zo'n aanslag op de algemene middelen zouden gaan vormen, dat 
allerlei noodzakelijke geachte expansie-investeringen in het openbaar vervoer zouden 
vast lopen. 

Daarom ontvouwde h i j een integraal financieringsplan voor het totale verkeers- en 
vervoersysteem (later wel als het zelfregulerend circuit aangeduid), waarin ook de 
investeringsbelangen van het openbaar vervoer veihg gesteld zouden zijn.^ In dat plan 
dienden tekorten op de ene vervoerdeelmarkt te worden afgedekt door surplussen op 
de andere deelmarkt. De overheid zelf zou kunnen bepalen welk tekort zij in het 
totale systeem ten laste van de algemene middelen zou willen laten komen, dan wel 
welk overschot zij aan de algemene middelen zou willen toevoegen. Door heffingen 
en tarieven als een cv-thermostaat in te stellen, zou dan in die optiek het gewenste 
circuitsaldo moeten resulteren." 

Voor zover valt na te gaan duikt in dit plan voor het eerst het begrip Nationale 
Verkeers-en Vervoer Rekening op. [2] Via de beïnvloeding van de heffingen zou het 
vervoersysteem namelijk beïnvloed kunnen worden in de richting van het maatschap
pelijk baten-kostenevenwicht. 

'Aldus zou een sluitende Nationale Verkeers- en Vervoer Rekening ontstaan' 
(Jaarverslag NS over 1970). Ui t het jaarverslag over 1976 b l i jk t , dat de NS met zo'n 
rekening een boekhoudkundig jaaroverzicht beoogde ten behoeve van die geïnte
greerde financiering van het verkeer en vervoer. Dat maakt ook duidehjk waarom 
van 'rekening' wordt gesproken. In een NRC-interview van 23-12-76 zette De Bruin 
verder uiteen, dat de N W R via een infrastructuurfonds in een Algemeen Verkeers-
fonds ( A V F ) omgezet zou moeten wor3eö . Zo zouden heffingen uit het verkeer en 
vervoer niet meer in hoofdzaak naar de algemene middelen vloeien, maar via een 
afzonderlijk fonds teruggesluisd worden in het verkeer en vervoer. [3] 

Deze fondsgedachte vormde ook de direkte aanleiding tot het ontstaan van de 
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N V V R . In maart 1976 pleitte het kamerKd Van der Doef (PvdA) bij de behandeling 
van een wetswijziging inzake het Rijkswegenfonds voor 'een algemener fonds waaruit 
de gehele verkeers- en vervoersector wordt gefinancierd, althans een zodanige opstel-
Ung van inkomsten en uitgaven dat een werkehjk inzicht wordt geboden in de totali
teit en samenhang'. [4] [5] Als de Minister zich in zijn antwoord terughoudend opstelt 
tegenover een A V F , reageert Van der Doef met de opmerking dat hij niet in deze 
fase reeds nadrukkelijk voor een fonds heeft gepleit, maar wel voor inzicht in inkom
sten en uitgaven betreffende het gehele verkeer en vervoer (Handehngen Tweede 
Kamer, 1915-16, p. 3342 en 3347). De Minister zegde kort daarop toe met een 
N V V R te zullen komen. 

Ui t deze gang van zaken bl i jk t , dat de ontstaansgeschiedenis van de N V V R nauw 
verbonden is met de toenmalige roep om een A V F . Zo'n relatie wordt bijv. ook 
gelegd door het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven ( lOO) (1977), [6] 
de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening ( R A R O ) (1978), de Vervoerbond 
CNV (1979), Holtgrefe (1979), [7] Cornelissen (1980) en Von Meyenfeldt (1982). [8] 
Voor sommige auteurs waren de begrippen 'fonds' en 'rekening' zelfs min of meer 
synoniem. 

Kor t na de toezegging van een N V V R verviel echter de directe aanleiding tot die 
rekening, toen in de Openbare Commissie Vergadering van 10 mei 1976 de laatste 
poging van Van der Doef om tot een A V F te komen politiek niet haalbaar bleek. De 
levensvatbaarheid van een A V F werd daarna beduidend geringer toen ook aan PvdA-
zijde het enthousiasme voor een A V F al snel plaats maakte voor een algemene 
terughoudendheid ten aanzien van fondsvorming in het verkeer en vervoer (zie b i j 
voorbeeld Handelingen 1979/80, p. 2287-2288). 

Geconcludeerd kan worden dat de N V V R het enige tastbare resultaat is van de 
poging om tot een A V F te komen. In dat kader werd met de N V V R een overzicht 
beoogd van alle inkomsten en uitgaven van R i jk , Provincies en Gemeenten inzake 
het verkeer en vervoer. Er werd dus niet meer gevraagd dan een nadere uitwerking 
en verbetering van het overzicht, dat de Kamer indertijd al voor het wegverkeer had 
ontvangen, en waarvan Minister Westerterp vond dat daarvoor in de plaats beter een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse kon komen. In de concrete uitwerking van de 
N V V R bl i jk t dat idee weer de kop op te steken. 

De uitwerking van de Nationale Verkeers- en Vervoerrekening 
Zodra de NVVR-en vanaf 1977 beginnen te verschijnen, bl i jk t geen enkele relatie 
meer te worden gelegd met een fondsgedachte. Wehswaar onderkennen zowel het 
Structuurschema Vekeer en Vervoer (1979) als het Meerjarenplan Personenvervoer 
1980-1984 (1979) nog in vri jwel gelijkluidende bewoordingen een direct verband 
tussen N V V R en A V F , maar in de NVVR-en is daarvan niets meer terug te vinden. 
Integendeel, de bedoeling van de N V V R bli jkt nog helemaal niet vast te staan. 
Volgens de tweede N V V R dient er namelijk een discussie op gang te komen over het 
nut, de gewenste gebruiksmogelijkheden en de toe te passen methoden van deze 
rekening. 

Dat neemt niet weg, dat al wel enkele accenten worden gelegd. In zi jn aanbiedings
brief bij de eerste N V V R sluit Minister Tuinman zich bi j zijn voorganger Westerterp 
aan door de voorkeur te geven aan een kosten-batenanalyse van het verkeer en 
vervoer boven een overzicht van uitgaven en inkomsteri^^ Deze behoefte aan een kba 
bl i jk t in dêl;êfsfe""N'VVR"nad^e^^ als een maatschappelijke reke-
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ning, die een jaarlijljs overzicht van alle voor het welzijn relevante aspekten van het 
vervoer moet gaan bieden. ••^•J:-^-^ 

De bedoehng van zo'n rekening wordt echter niet duidelijk. Volgens de eerste 
N V V R is het niet meer dan een bron van informatie, die zich niet leent voor een 
toetsing van het beleid. Later wordt daarentegen weer de mogelijkheid opengelaten 
de rekening tot een planninginstrument uit te bouwen. Blijkens de Kamerstukken 
(14390, nr. 17, pag. 17, 1979-1980) wordt bovendien een systematiek beoogd, waarin 
niet alleen kosten en baten van het bestaande verkeers- en vervoersysteem met elkaar 
vergeleken worden maar ook de kosten en baten van een alternatieve situatie, die 
zich b j ieen ander beleid had kunnen voordoen. Öf aan de hand van zó'h berekening 
een maatschappelijk optimum te bepalen is, zoals B O U L A D O N (1979) [9] voor het 
autosysteem beoogde, valt te betwijfelen. Afgezien van de fundamentele problemen, 
die zo'n berekening zal oproepen, kan een jaarlijkse kostenbatenopstelling voor een 
dergelijk doel gemist worden. De voorwaarden, waaronder een maatschappelijk opti
mum wordt bereikt, z i jn namehjk b i j voorbaat al uit de welvaartstheorie bekend. 

Daarom mag voor het streven naar een maatschappelijk optimum meer verwacht 
; / worden van een consequentere toepassing van de margmale kostenregel op de prijs-

^i' vöfïïilng WFef^verkeeFen vervoer dan van een dergelijke maatschappelijke reke-

Welke bedoeling met een maatschappelijke rekening precies wordt beoogd, b l i j f t 
dus onduidelijk. De feitelijke uitwerking van de N V V R in de richting van een maat
schappelijke rekening vertoont in elk geval wel een opmerkelijke divergentie met de 
oorspronkelijke bedoeling van de N V V R . Dat dit aanleiding tot misverstanden geeft, 
bl i jk t als de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening ( R A R O ) inspraak op het 
Structuurschema Verkeer en Vervoer levert (SW,-deel C 1978). De R A R O hecht in 
dat verband belang aan de N V V R als planninginstrument. Daartoe zouden volgens 
de R A R O uit de jntegra^^geregistrc b^^t^n van het 

verkeer en vervoer in de N W R die kosten en baten geselecteerd moeten worden en 
ondërgëbfacTiT in^ è¥n^AVF^^ die'door tussenkomst van de overheid tot 
standTcomen. Ook HOLTGREFE (1979) [7] pleit voor een gecorapartimenteerd Alge
meen Verkeersfonds, waarin de maatschappelijke saldi van de deelfondsen van res
pectievehjk naar de algemene middelen van de overheid vloeien. In een nadere 
uitwerking van deze gedachte ziet V A N D I J K (1979) [11] een rol weggelegd voor de 
N V V R bij het bepalen van die saldi. 

Het misverstand ontstaat in beide gevallen doordat de N W R als maatschappelijke 
rekening wordt verward met een boekhoudkundige rekening als basis voor een fonds. 
In de Regeringsbeslissing (SVV, deel a) wordt dan ook opgemerkt, dat het door de 
R A R O voorgestelde gebruik van de N V V R betwijfeld moet worden, omdat maat* 
schappelijke kosten en baten zich niet lenen voor onderbrenging in een begroting of 
fonds, waarin slechts feitelijke ontvangsten en uitgaven thuis horen. Daarmee wordt 

j impliciet kenbaar gemaakt, dat de oorspronkelijke bedoeling van de N V V R niet te 
verenigen valt met het idee van een maatschappehjke rekening. B i j de inrichting van 
de N V V R wordt in principe weliswaar nog ruimte gelaten voor een bredere opzet 
door naast maatschappelijke effecten ook kwantitatieve en financiële informatie op te 
nemen^ maar zowel b i jUë verdere uitwerking als in de discussie over de aanwendings
mogelijkheden ligt het zwaartepunt bij de maatschappelijke effecten, zoals RONTEL-
TAP (1981) [12] al signaleerde. Deze frictie tussen oorspronkelijk gevraagde en uitein
delijk aangeboden N W R - e n bl i jkt echter voor de kamerleden geen punt te zi jn. In 
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de Vaste Kamercommissie van Verlceer en Waterstaat van maart 1980 km men zich 
goed vinden in de geltozen benadering. Ook hier behoudt_de_WetAiaft-Sa-yT^dat„elk^, 
aanbod zijn eigen vraag schept, blijkbaar zi jn geTdingskracht. 

Het verschil tussen kosten-batenanalyse en maatschappelijke rekening 
Over de vraag-, of de N W R als maatschappehjke rekening verschilt van de maat
schappelijke kosten-batenanalyse, bestaat enige verwarring. 

Zoals gezegd kondigde de Minister bi j de eerste N W R een maatschappelijke 
kosten-batenanalyse aan. In de N W R 1976 valt echter te lezen, dat de N V V R -
benadering wel degelijk verschilt van de kba-methode. In een kba worden namelijk , 
de kosten en baten van verschillende beleidsalternatieven öiïderling vergeleken r 
vodrzöverTlie'^vèrschinén Va hit'nuralfernatief. In afwijking van deze differentiële '-| 

'^rësentatte^^^Jtie^^ró [13] wordt in de NVVR-be i ï ader ing l /oöF y 

een integrale registratie vanjJe maatsdm^ËËlukë^^ het verkeer en Jl 
veryoer_uit.een^hepaaM^^^ . 

Di t in de N V V R gesignaleerde verschil met de kba is enigszins verwarrend. Het ligi 
namelijk ook in de bedoehng, zoals reeds aangegeven, om de kosten en baten van een 
alternatieve beleidssituatie in de berekeningen te betrekken.^ Hieruit valt dus af te 
leiden, dat de integrale benadering te zijner t i j d door een differentiële benadering zal 
worden gevolgd, maar dat desalniettemin met een integrale benadering van bestaan
de verkeers- en vervoersystemen wordt gestart. 

Een niet in de N V V R gesignaleerd verschil met de kba hangt samen met de faktor 
^J i jd^De. kba is een ex-ante methode die de consequenties van nog uit te voeren 

beleidsalternatieven voor de maatschappejijk^ welvaartspositie zo goed mogelijk 
tracht te prognotiseren. De NVVi t ' l ever t echter een historische nabeschouwing van 
welvaartseffecten in het verkeer en vervoer uit een bepaald historisch jaar. Zo 'n 
boekhoudkundig jaaroverzicht vertoont een extra comphcatie, doordat de causale 
samenhang tussen kosten- en batenstromen, die zich over een reeks van jaren mani
festeren, wordt verbroken. In een kba wordt die samenhang gegarandeerd door een 
adequate tijdshorizon te kiezen. In de NVVR-benadering zou tenminste het onder
scheid tussen kas- en transactiebasis voor het totale verkeer en vervoer geïntrodu
ceerd moeten worden. 

De N V V R verschilt bovendien van de kba op het punt van de proj eet omvang. In de 
kba is men doorgaans in staat een beeld van de maatschappel i jkë baten ëh kosten te 
bepalen dankzij de afgrensbare omvangyan de project- of beleidsalternatieven, waar-
door indirecte_effe^^ blijven. De N V V R jj^jjpTJft 
punt aanmeilcelijjymbitieuzer^ de maatschappelijke effecten van het totafe^erieeF 
enTvérvoer z i j n ^ u j i a ï T d F o r ^ 

l ïTcIë^erdërë üïtweïking van de maatschappelijke rekening wordt de geschetste 
problematiek echter in hoofdzaak versmald tot één vraagstuk: hoe zijn de maatschap
pelijke baten van het verkeer en vervoer tejuetenJrT_eeiyr^ AÏs 
S a a r r ö o r T S ë r E i T W E T ï ^ ontwikkelt, valt een nog veel 
wezenlijker verschil met de kba te consta teren:"aFgaï ïpMéTrnÏOTÏa^n^ 
grip b l i jk t impliciet te zijn veranderd. Het gevaar wordt hiermee in de hand gewerkt, 
dat op basis van een gelijkluidende terminologie eenzelfde operationele waarde van 
de N V V R voor de beleidsvorming wordt verwacht als van de kosten-batenanalyse. 
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De meting van de maatschappelijke baten 
De meetproblemen in de baten ontstaan volgens de N V V R 1976, doordat het totale 
gebruiksnut van het vervoer groter is dan het offer aan t i jd^ gejd^en rnoeite, dat de 
g 'êWmHFmoet 'Brëngen. Ui t de context kan worden opgemaakt, dat fei tel i jk gedoeld 

"wordt op het j»n3ut ter i j£ i is i i rp lus-dat gebruikers ontlenen aan geconsumeerde ver
keers- en vervoerdiensten. In de conventionele kba speelt het consumentensurplus 
een essentiële rol b i j de berekening van de maatschappehjke baten. Daartoe wordt 
een conditionele vraagfunktie X = f (P^ ; Pz, Y) voor het in de projectalternatieven 
betrokken goed x gehanteerd onder de ceteris paribus-clausule voor de prijzen van 
concurrerende goederen P^ en de inkomensvariabele Y . 

De ruimte onder vraagcurve, de 'willingness to pay', geeft dan aan wat de consu
menten maximaal bereid zi jn te betalen. Na correctie voor hetgeen de consumenten 
feiteli jk betalen, resteert dan het consumenten-surplus als de maatschappelijke baten 
van goed x. 

Deze benadering wordt echter ongrijpbaar als we naar de maatschappelijke baten 
van het totale verkeers- OT vervoersysteem gaan vragend 

aan^B¥örde'zïjn^"F'ïï^^ meer duidehjk, omdat een 
nulalternatief als een situatie zonder verkeer en vervoer volstrekt imaginair is. Condi
tionele vraagfuncties en een ceteiis^^aribu^ nog.te hanteren. Er 
moeF^SEaröW' pconc l ï ï dëë r dat het begrippenapparaat dat gehanteerd 
wordt bi j de berekening van maatschappelijke baten strikt gebonden is aan een 
partiële analyse binnen een duidelijk afgrensbaar project. 

Een integrale batenberekening conform de N V V R zal dan ook fundamentele pro
blemen oproepen.'* 

Toch wordt getracht een uitweg voor deze problematiek te vinden. Het N E I kri jgt 
in 1978 in het kader van de N V V R opdracht een theorie te ontwikkelen '. . .op grond 
waarvan de baten van verschillende producenten van vervoer- en infrastructuurdien
sten kunnen worden bepaald. . . '. (VermoedeKjk is bedoeld; de baten, teweeg ge
bracht door verschillende producenten). In de daarop volgende jaren ontwikkelt het 
N E I (1979, 1980) [14] als oplossing voor de gerezen problemen een methode, die via 
stapsgewijze aanpassingen van de input- output-tabel tot de gewenste integrale baten 
van het verkeer en vervoer zou moeten leiden. Daartoe worden evenals kapitaal en 
arbeid het verkeer en vervoer als eei i j j roduktiglacior^ het erom gaat 

de bijdrage van zo'n factor aan Hit nationaal inkomen te bepalen. 
Die bijdrage wordt gèmtëfpre teerd als dé baten van het verkeer en vervoer. Deze 

als integraal aangeduide baten worden langs marginale weg benaderd. Daartoe wordt 
de output van elke onderscheiden verkeers- en vervoercategorie in de input-output-
tabel met één eenheid gevarieerd. Het effect daarvan, de marginale baten, wordt aan 
de produktiekant berekend uit de toegevoegde waarde verkregen uit intermediaire 
toelevering en aan de consumptiekant uit de additionele vraag voortvloeiend uit de 
inkomensverandering als gevolg van indirecte effecten. Dat laatste vergt een consis
tent stelsel van vraagvergelijkingen, zodat de gangbare finale vraagcoëfficienten, in 
de input-output-tabel vervangen moeten worden door marginale vraagcoëfficienten, 
die het verband tussen inkomen en finale vraag beter kunnen weergeven. De aldus 
verkregen marginale baten worden vervolgens opgeschaald tot integrale baten con
form de verhouding tussen totale en marginale output. DubbelteUingen in de interme
diaire leveringen maken het verder noodzakeUjk om via een terugschaling de totale 
integrale baten in overeenstemming te brengen met de totale toegevoegde waarde. 
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Met deze methode wordt dus de mogelijkheid aangegeven om het nationaal inko
men te verdelen over de verschillende produktiesectoren. 

Er zouden echter nog aanzienlijke inspanningen nodig zijn op het terrein van de 
vraagvergelijkingen, voordat de methode gebruiksklaar is. Daarbij komt dat aan de 
herschahngsprocedure in deze methode geen inhoudelijke betekenis valt toe te ken
nen. Bovendien leidt deze benadering conform de NVVR-opzet tot ex-post bereke
ningen, die door de toegepaste technische coëfficiënten uit de input-outputtabel zui
ver statisch van aard zijn. De beleidsrelevantie van de berekeningsresultaten is daar
door moeilijk aan te geven. Van fundamenteel belang is echter het bezwaar, dat het 
baten-begrip impliciet een andere befekenisJieeft gekregen, In plaats van de baten 
gebaseerd op de ^'wiïïingnëss l ö pay en consumentensurplus, worden de baten nu 
geïnterpreteerd als'ee'n'^sBcforare ü̂ ^̂  inkomen, gehaseerd op 

fe i te l i j lcr f inunc1ëlë ' ' a röm^nTÏï moet derhalve geconcludeerd worden, dat het idee 
van een maatschappelijke rekening voor het totale verkeer en vervoer onmogeHjk is, 
^dogtdat de feiieEJEêTieT^^ kosten en baten niet los te 
maken is van een differentiële b£nader i^ Het valt echter niet aan te bevelen een 
uitwegTlitTteze-problemen-te-zoeken^düDT impliciet een andere inhoud aan gangbare 
begrippen te geven. 

Het cijfermateriaal van de NVVR 
Voor de concrete vormgeving van de N V V R is van meetaf aan gekozen voor een 
tweeledige opzet. Met het oog op de overzichtelijkheid wordt een grote samenvatten-

dejabel ingericht. .Voor de diepgang dienen apart dee/tabellen, die naar behoefte 
afzonderlijke onderwerpen nader belichten. In de derde N V V R worden ook nog 
fjulptabellen toegevoegd ter ondersteuning van de samenvattende tabel. 

De samenvattende tabel kent een uniforme regelindeling van vervoerproducenten 
naar vervoertakken weg en rail. ( In de N W R 1983 wordt daaraan de binnenvaart 
toegevoegd). Die vervoertakken kunnen uitgesplitst zijn naar 
• vervoercategorie (bijvoorbeeld het personenvervoer over de weg) 
• veTvöènnfdaeT (bijvoorbeeld autobus) 
• explöitafrëvorin (bijvoorbeeld beroepsvervoer) 
9 vorm van vervoer (bijvoorbeeld interlokale lijndiensten) 

Di t levert voor het wegvervoer 22 groepen vervoerproducenten op, voor het rail-
vervoer 4 en de binnenvaart 3 groepen. Daarmee is de samenvattende tabel groten
deels een wegvervoertabel gebleven. De kolommen van de tabel kunnen worden 
samengevoegd in drie grote compartimenten. Compartiment 1 omvat allerlei hoeveel-
heidscijfers. Compartiment I I bevat de financiële cijfers van producenten van ver
voerdiensten, I l a , en de financiële cijfers van infrastructuur-producenten, I l b . Com
partiment 111 bevatjenslotte de maatschappelijke effecten, gesplitst naar kosten en 
baten. B i j voorbaat dringf zich al de vraag op óf ïïérzinvöH^^^^ geschetste regehnde-
ling naaf vervoerproducenten onverkort te hanteren in alle drie compartimenten. 

Zoals nog zal bli jken, valt dit met name voor compartiment I l b en in mindere mate 
voor compartiment I I I niet aan te bevelen. 

Het eerste compartiment met de hoeveelheidscijfers dient volgens de toehchting 
voor een juist inzicht in de overige cijfers uit de tabel. Zo staan ondermeer de 
verkeers- en vervoerprestaties voor de onderscheiden vervoerproducenten vermeld. 
Om die prestaties te kunnen berekenen, worden met ingang van de N V V R 1977 5 
zeer uitvoerige hulptabellen geïntroduceerd. Elke hulptabel laat voor afzonderlijke 
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groepen van vervoerproducenten zien, hoe opeenvolgende kolommen, zoals gemid
deld voertuigpark, gemiddelde bezettingsgraad of benuttingsgraad en gemiddeld jaar-
kilometrage onderhng vermenigvuldigd kunnen worden tot voertuigkm's, reizi-
gerskm's en lading-tonkm's, die ook de samenvattende tabel vermeldt. 

Deze verkeers- en vervoerprestaties worden zodanig geselecteerd in de hulptabel
len, dat alleen de cijfers voor Nederlandse én buitenlandse voertuigen op Nederlands 
grondgebied resulteren.^ Daarmee wordt echter een zekere inconsistentie in de sa
menvattende tabel opgeroepen, omdat deze informatie niet correspondeert met de 
financiële cijfers in het tweede compartiment van de samenvattende tabel. 

Die zi jn namehjk gebaseerd op binnen- en buitenlandse prestaties van uitsluitend 
Nederlandse voertuigen. Herziening van dit selectiecriterium valt daarom aan te 
bevelen. 

Een bijzonder probleem in de hulptabellen vormt de betrouwbaarheid van het 
cijfermateriaal. Door gemiddelde waarden, zoals gemiddeld voertuigpark, gemiddel
de bezettingsgraad, en gemiddeld jaarkilometrage, onderling te vermenigvuldigen 
kunnen opmerkelijke onzekerheidsmarges in het cijfermateriaal ontstaan. Een illus
tratie daarvan geven de achtereenvolgende CBS-statistieken van het personenvervoer 
voor eenzelfde peiljaar. In de volgende tabel kunnen horizontaal de verschillende 
revisies van het aantal reizigerskm's per personenauto's voor een bepaald peiljaar 
worden afgelezen. 

Revisies van verkeersprestaties in het personenvervoer. 

M l d rkm's vermeld in de Statistiek Personenvervoer daterend uit 

1973 1975 1976 1977 1980 

peiljaar 1970 72.9 74.0 73.2 79.7 11A 

1971 78.4 84.0 83.6 90.7 81.8 

1972 86.2 94.3 93.3 100.3 85.5 

1973 92.8 100.3 98.2 103.3 89.9 

1974 101.2 98.7 100.6 85.8 

1975 106.0 102.9 102.9 91.6 

1976 104.8 101.1 95.1 

1977 103.0 98.9 

1978 101.7 

1979 102.8 

Het eerste deel van het tweede compartiment in de samenvattende tabel ( l l a ) , de 
financiële cijfers van producenten van vervoerdiensten, bevat een groeiende verza-
mehng opbrengsten en kosten van vervoerproducenten, die in een behoefte aan 
statistische documentatie voorziet, ook al i j l t de geboden informatie nogal na op de 
actualiteit.^ Het tweede deel (11b), de financiële cijfers van producenten van infra
structuurdiensten, bh j f t in tegenstelling met het eerste deel praktisch leeg. Verwon
derlijk is dat niet, omdat de gekozen uniforme indeling naar vervoerproducenten in 
de samenvattende tabel zich nu eenmaal niet leent voor een analyse van infrastruc
tuurkosten en -opbrengsten. (Zoiets zou een rubricering van verkeerscategorieën 
naar aslast-equivalentwaarden, tonkm's en dergehjke vergen). Dientengevolge wordt 
voor de 27 categorieën vervoerproducenten over de weg slechts één totaalcijfer ver-
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meld, terwij l cijfers voor railinfrastructuur volledig ontbreken. In de N V V R 1983 is 
compartiment I lb geruisloos uit de samenvattende tabel verdwenen, ook al had dit 
onderdeel in de oorspronkelijke bedoeling van de N V V R juist de primaire aanzet 
voor de rekening moeten vormen. 

Het derde compartiment van de samenvattende tabel, de maatschappelijke effec
ten, b l i jk t hetzelfde lot te zijn beschoren. Ondanks omvangrijke inspanningen op het 
terrein van verkeersongevallen, emissies, geluidhinder en batenmeting zijn in de 
N V V R 1983 de maatschappehjke effecten eveneens uit de samenvattende tabel ver
dwenen. Daarmee l i j k t tevens het faillissement van de N V V R als maatschappelijke 
rekening te zijn aangevraagd. 

De deeltabellen 
Van de deeltabellen - en in feite van de hele N W R - geniet de deeltabei 'inkomsten 
en uitgaven van de overheid ten behoeve van het verkeer en vervoer' bij de gebrui
kers van de N W R nog steeds de grootste populariteit. Deze tabel, die de meeste 
affiniteit vertoont met de oorspronkelijke vraag naar een fonds, is een uitgebreide 
versie van het overzicht, dat Minister Westerterp indertijd al aan de Kamer aanbood 
met het oog op het wegverkeer. Daaraan zijn in de N W R posten toegevoegd voor 
openbaar vervoer en railinfrastructuur. De regelindeling van deze deelfabel onder
scheidt de 4 verschillende overheden. R i jk , Provincies, Gemeenten en Waterschap
pen. Het R i j k is nader opgesplitst naar 7 departementen, waarvan vanzelfsprekend 
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de belangrijkste plaats inneemt. Per depar
tement wordt een groot aantal_(grptendeels)._uitgavencategorieëii voor weg- OT 
vervoer onderscheiden. Over de kolommen worden de inkomsten uitgesplitst naar 
overdrachten en bestemmingsheffingen, terwijl de uitgaven naar eigen aanwending 
en overdrachten worden onderscheiden. In het gebruik van deze tabel valt vooral de 
exegetische flexibiliteit op. Politici en andere deskundigen ter rechterzijde van de 
Kamer konden de afgelopen jaren op grond van deze tabel aantonen, dat de over
heidsinkomsten de -uitgaven ten behoeve van het wegverkeer ruimschoots overtref
fen, terwijl ter linkerzijde van de Kamer met behulp van deze tabel moeiteloos het 
tegendeel werd bewezen. Deze interpretatieverschillen zijn niet uitsluitend aan de 
kwaliteiten van de betrokken deskundigen toe te schrijven. Ook de tabel zelf geeft 
aanleiding tot misverstanden: 

- De tabel bevat zowel uitgaven voor het wegverkeer als voor het openbaar vervoer. 
Aangezien het openbaar vervoer voor een deel over de weg wordt afgewikkeld zijn 
beide categorieën niet strikt te scheiden. De toehchting op dit punt in de N V V R 1978 
bl i j f t bij de gebruikers problemen geven. 
- De tabel zelf vermeldt alleen bestemmingsheffingen als inkomsten. Apart in de 
toehchting staan de algemene heffingen gedeeltelijk vermeld. Di t leidt soms tot het 
averechtse effect, dat de algemene heffingen wel als inkomsten worden gesignaleerd, 
terwijl de bestemmingsheffingen uit de tabel zelf vergeten worden. 
- De besternming yan de overdrachtsuitgaven, evenals de herkomst van overdrachts
inkomsten wordt niet vermeld, zodat de gebruikers dubbeltellingen gaan plegen. 
- U i t de tabel spreken onvoldoende de~ achterliggende keuzen en onzekerheden, 
zodat de gebruiker ten onrechte de indruk van een afgerond beeld kan krijgen. 
GLASIUS (1982) [15] laat verschillende onvolkomenheden in de tabel zien, zoals de 
specifieke B T W , grondprijs en verkeersboetes. 
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Hoewel het aanbeveling zou verdienen de deeltabei zelf te verbeteren op deze 
punten, kan al wel geconstateerd worden, dat de N V V R 1983 voor het eerst elders in 
de rekening herkomsten en bestemmingen van overdrachten evenals de verschillende 
heffingen duidelijker aangeeft. 

De zorgvuldige lezer kan dus in principe voortaan de deeltabei iets beter interpre
teren. 

Een tweede belangrijke deeltabei als vast onderdeel van de N V V R behandelt de 
gevolgen van verkeersongevallen, gesplitst naar de bekende categorieën voertuigen. 
Die gevolgen worden op sterk uiteenlopende wijze geregistreerd. Naast aantallen 
verkeersslachtoffers worden indicaties voor gederfd levensgeluk vermeld en financië
le bedragen zoals medische kosten, kosten voor blijvende invahditeit, begrafeniskos
ten, complementaire kosten, afwikkelingskosten en kosten van politie en justitie. De 
meeste van deze financiële posten krijgen weinig aandacht en blijven dan ook open 
staan of worden gebaseerd op sterk aanvechtbare aannames. DICTUS (1983) [16] laat 
daarentegen zien, dat meer informatie beschikbaar is dan de tabel nu vermeldt. Meer 
aandacht wordt in de tabel gegeven aan de economische waardering van dodelijke 
verkeersslachtoffers. De daartoe onderscheiden kosten van gederfde produktie en 
vroegtijdige begrafenis zi jn als maatschappelijke kosten ook terug te vinden in de 
samenvattende tabel onder het derde compartiment. Daarmee wordt op het glibberi
ge terrein betreffende de economische waarderirngj^^noMkeej^doden de weg geko
zen van de zogenaamde brüTö-pro3 ï ïKë5 ïe thode . De betrekkelijkheid van deze 
methode vergt meer aandaëTrTïïFri'TIFHVVR eraan besteedt. Het is bijvoorbeeld de 
vraag of de produktieve arbeid, die dodelijke verkeersslachtoffers nog hadden kun
nen verrichten op grond van een normale levensverwachting, ook fei tel i jk als een 
verliespost voor de totale produktie zi jn te beschouwen. Individuen kunnen namelijk 
vervangen worden in het produktieproces, waarbij bovendien het effect van een 
structureel arbeidsoverschot meespeelt. Een fundamentelere vraag is of verloren pro
duktie eigenhjk wel een adequate maatstaf vormt voor maatschappelijke welvaarts
derving ten gevolge van het overlijden van verkeersslachtoffers. 

Imphciet wordt daarmee namelijk welvaartvergroting gehjkgesteld aan vergroting 
van de nationale produktie op zich, waardoor de relatie met de bevolkingsomvang 
nogal verwaarloosd wordt. 

In feite kan de maatschappelijke waardering van verkeersdoden echter alleen maar 
gebaseerd worden op de maximale 'willingness to pay' voor gerichte veranderingen in 
verkeersongevalrisico. Deze benadering roept vooralsnog echter moeilijkheden op 
door met name perceptieproblemen inzake risicoverschiUen. 

In een andere benadering worden de gevolgen van verkeersongevallen opgevat als 
tijdverliezen, waaraan een zekere waardering wordt toegekend op basis van ti jdbud-
getanalyses. Een theoretische basis voor deze benadering is ontwikkeld door D U V A L 
(1979). [17] 

Het kan welhcht de voorkeur verdienen, deze benadering in de deeltabei te betrek
ken naast de tot nu toe gehanteerde bruto-produktiemethode. 

Resumerend bl i jk t de bruikbaarheid van de belangrijkste deeltabellen belemmerd 
te worden door geringe toegankehjkheid, onvolledigheid en sterk variërende be
trouwbaarheid. Naast de theoretische bezwaren die aan een maatschappelijke reke
ning kleven, is ook in de praktische uitwerking dit idee vast gelopen, getuige de 
sanering die de N V V R 1983 vertoont. 
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Samenvattende conclusies en aanbevelingen 
In de oorspronlcelijlse bedoeling werd met de N W R een financieel jaaroverzicht van 
overheidsi_nkomsten en -uitgayejibeJxeffende het verkeer en vervoer beoogd in het 
kader van een n i e u w M n J ^ s t d l ^ ^ de uitwerking van de N W R is 
die bedoehng verdwenen en duikt het idee van een maatschappelijke jaarrekening 
voor het verkeer en vervoer op. De bedoehng van zo'n rekening bhjWecHteFöndïïiÖë^ 
Kjk. ' 

In de praktijk is de concrete berekening van maatschjjjp^^ het 
kader van een kba gebonden aan een afgrensbaar projekt en de daarmee samenhan
gende vraagcurve. Als echter conform de NVVR-benadering de integrale maatschap-
pelijke baten van het totale verkeers- en vervMi^sys^em simultaan moeten worden 
bepaal ï ïTTcï ïnr ïef f 'TIaaïwor^ vraagfuncties onder de gangbare ceteris paribus-
cTaïïsïïïe^gehanteerd worden. Begrippen als willingness-to-pay en consumentensurplus 
worden onhanteerbaar. Voor deze problemen biedt de cToor het "NET onfwikkerde 
meetmethode evenmin soelaas, afgezien van allerlei aanvechtbare herschalingen 
krijgt het toenbegrjp in, die^inethode een andere inhoud. 

Het concrete cijfermateriaal, dat in de NVVR'-en beschikbaar komt, vertoont 
opmerkelijke lacunes naast detailUstische uitwerkingen.** 

De onderzoekinspanningen blijken eenzijdig gericht te zijn geweest op de proble
matiek van de batenmeting, een meer gespreide onderzoekinspanning had wellicht 
beter bruikbaar materiaal opgeleverd. 

Met het verschijnen van de N W R 1983 valt een koerswijziging te constateren_. De 
maatschappelijke aspecten verdwijnen grotendeels uit het beeld, terwij l in afzonder
li jke hoofdstukken wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in het verkeer en 
vervoer. Tevens groeit het aantal deeltabellen aanmerkelijk, ondermeer door de 
introductie van reeds gangbare CBS-statistieken. Daarmee l i jk t het accent van een 
maatschappelijke rekening te verschuiven naar een verzamelstatistiek. Een toelich
ting op deze koerswijziging ontbreekt echter. Nog steeds bestaat dus onduideijkheid 
over het doel van de N V V R . 

Aanbevelingen voor verbeteringen van de N V V R vergen dan ook eerst een ant
woord op de vraag, wat er met de N V V R beoogd wordt. Kiest men inderdaad voor 
een parlementaire verkeers- en vervoerdatabank, dan zal zo goed mogehjk en bij 
herhaling gepeild moeten worden, welke informatiebehoeften er bestaan. Directe 
beleidsrelevantie kan echter aan zo'n databank niet ontleend worden. Voor het geval 
daarentegen wordt teruggegrepen op de oorspronkelijke bedoehng van een financiële 
rekening, die ondermeer kostendekkingsgraden van het verkeer en vervoer in beeld 
15i^figt, kan wellicht de Zwitserse St^raBenrechnUBg-aanl^^ [18] 

Deze rekening wordt jaaf l ï j l sTh fwée'va^fi'^ahteh g een kapitaal- en een 
uitgavenrekenijQg^Jiilet het oog op de bijdragen van verkeersdeelnemerslTarnië veF^ 

TteeïüTnfrastructuur wordt niet het rigide 'suikeraccijns' argument inzake de algemene 
heffingen gebruikt maar volgens WOLFENBERGER (1980) [19] een meer functioneel 
onderscheid tussen wel en niet toerekenbare heffingen, in een derde variant van deze 
rekening w o r d e ï kosten^ën bijdragen ¥ovend ien uitgesplitst naar voertuigcatego
rieën. Zo'n weginfrastructuurrekening naar Zwitsers model zou verder uitgebreid 
kunnen worden met een railinfrastructuurrekening door de raiHnfrastructuurkosten 
uit de NS-exploitatie af te sphtsen. Naar analogie van een weginfrastructuurrekening 
zouden dan ook de gebruikers- en overheidsbijdragen aan de railinfrastructuur moe-
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ten worden vastgesteld. Een verdere uitbreiding met een vaarwegenrelcening kan 
worden overwogen. 

Het idee van een maatschappelijke rekening moet echter definitief worden afgewe
zen. Dat betekent nog niet, dat het streven naar optimale maatschappehjke allocatie 
in het verkeer en vervoer is afgeschreven, dat streven is alleen niet via een integrale 
jaarlijkse ex-post rekening te realiseren, maar slechts via concrete beleidsmaatrege
len, die ex ante op hun maatschappelijke welvaartseffecten getoetst worden met 
behulp van beleidsevaluatiemethoden zoals de kosten-batenanalyse. Dergelijke be
leidsmaatregelen kunnen bijvoorbeeld gericht zi jn op aanpassingen van het prijsme
chanisme in het verkeer en vervoer. Te denken valt aan het uitvoeren van experimen
ten met naar t i jd en plaats gedifferentieerde openbaar vervoertarieven en het opzet
ten van proefprojecten voor prijs-mechanisch rijden in het wegverkeer. D i t laatste is 
wellicht te combineren met een beproeving van routegeleidingssystemen, die evenals 
het prijsmechanisch rijden een draadloze communicatie vergen tussen bewegende 
voertuigen en plaatsgebonden infrastructuur. Aan de TH-Del f t is een dergelijk sys
teem ontwikkeld door D E KROES e.a. (1980). [20] 

A l met al hangen de verdere bestaansmogelijkheden van een N W R samen met het 
maken van duidelijke inhoudelijke keuzes. Dat ook breder ondersteunend onderzoek 
en een goede redactionele formule de levensvatbaarheid van de N W R vergroten, 
spreekt voor zich. 

Noten 
1. Het t i jdstip voor de lancering van dit plan was volgens Dc Bruin (1971) mede gekozen met het oog op de op 

handen zijnde kabinetsformatie. I n hoeverre de circuitgedachte succes scoorde is achteraf moei l i jk vast te 
stellen. I n elk geval kan geconstateerd worden dat in hetzelfde jaar dc Inspectie dcr Ri jksf inanc iën met 
voorstellen kwam voor een Verkeersfonds voor weg- en railvcrvoer om de Rijksbegroting te ontlasten. Het 
Regeerakkoord Steenkamp kondigde zelfs de komst van een Algemeen Verkeersfonds aan. Het Kabinet 
Biesheuvel heeft dit echter laten liggen. I n het Meerjarenplan Personenvervoer 1976-1980 wordt tenslotte 
openlijk afstand genomen van een A V F . 

2. In de prakt i jk zou deze circuitgedachtc neerkorrren op een eigentijdse verpakking van het Algemeen 
Verkeersfonds ( A V F ) van Co l i jn uit de jaren dertig, waarin de motorrijtuigenbelasting (toen nog als 
bestemmingsheffing) voor een deel gebruikt werd om de tekorten van met name spoor- en waterwegen af 
te dekken, zoals het l O O (1977) laat zien. 

3. Deze bedoeling valt niet te rijmen met dc door het Nederlands Economisch Instituut ( N E I ) ontwikkelde 
methode voor de batenberekening in de N W R , zoals die hierna nog aan de orde komt. 

4. In zi jn maatschappelijke batenberekening voor het totale autosysteem lost I t in (1983) de problemen op 
door de benadering volgens dc willingness to pay als een maximum benadering te kwalificeren en vervol
gens te vervangen door een pragmatische benadering, waaruit het consumenten-surplus nagenoeg verdwe
nen is. 

5. Hoe men in staat is de prestaties van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied op betrouwbare 
wijze te schatten wordt niet duidel i jk gemaakt. 

6. De samenvattende tabel in de N W R 1978 bevat bovendien onjuiste informatie door in tegenspraak met dc 
toelichting de prestaties van buitenlandse voertuigen op Nederlands grondgebied onvermeld te laten. 

7. Vermelding van f inanciële cijfers inzake het goederen- en personenvervoer per rail kan in feite niet zonder 
een nadere toelichting op dc problematiek van de integrale cn specifieke kostensplitsing. Zie daarvoor 
nader: Gent, H . A . van en J.G. dc Wi t (red.) Verkeers- en vervoerseconomie. Theorie, prak t i jk cn beleid, 
Stenfert Kroese, Leiden, eind 1984 nog te verschijnen. 

8. Z o worden 32 pagina's cijfermateriaal in de N W R opgenomen als hulplabcllen ter toelichting op 4 
kolommen uit de samenvattende tabel. 
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Abstract 
Twenty years of capital formation in the transportsector of the Netherlands 

The authors present the results of a statistical analysis of time series as to the fixed 
investments in the various sectors of commercial transport in the Netherlands for the 
years 1959-1978. A number of exogenous variables that could possibly explain the respec
tive levels of fixed investment had at first been selected on the basis of economic theory 
and the availability of data. 

Then, these variables were apphed to the estimation of linear regression models. 
Particularly for sectors predominantly operating in domestic markets, national income 
appeared to be an important explanatory variable as to the level of investment. This 
refers to pubhc transport (by rail, tram, metro and bus) and goods transport by road. In 
this respect, also operating revenues often proved to be significant variables. This tends 
to the conclusion that in the respective domestic transport markets one can, broadly 
speaking, discern a pattern that is amenable to the acceleration-principle. For the sectors 
Air transport. Maritime transport and Inland shipping the variables concerned (all of 
which relate to the national economy such as interest rates, inflation and population) did 
not satisfactorily contribute to the relationships under investigation. This is presumably 
due to operation in international markets and to the long economic life-times of the 
means of transport in question. Further research should be directed to these aspects. 

Inleiding 
Investeringen zijn van vitaal belang voor de nationale economie. Niettemin is het 
bijzonder moeili jk de determinanten van het investeringsgedrag vast te stellen, zeker 
als men verder wi l gaan dan het uitspreken van wat algemeenheden. Er is geen reden 
aan te nemen dat investeringen in de transportsector, bestaande uit ondernemingen in 
het beroepsvervoer, hierop een uitzondering vormen. Vanwege de relatief grote 
plaats die de transportsector in de Nederlandse economie inneemt, is uitgegaan van 
de gedachte dat aandacht voor de investeringen in deze sector van belang is, ook al 
hgt het niet in de verwachting tot opzienbarende conclusies te kunnen komen. Het in 
principe beschikbare statistisch materiaal en ook de voortschrijdende automatisering 
openen perspectieven voor onderzoekingen vanuit verschillende gezichtspunten en 
met behulp van verschiUende methoden. Om een begin te maken, is gekozen voor 
een analyse van tijdreeksen, waarbij bi j de keuze van mogehjk verklarende variabe
len zowel micro- als macro-economische argumenten een ro l zouden kunnen spelen. 
Van deze analyse, die betrekking heeft op de periode 1959-1978, wordt in dit artikel 
verslag gedaan. [1] 

De gebruikte gegevens over investeringen zijn afkomstig van de statistiek Bruto 
investeringen in vaste activa door de transport-, opslag- en communicatiebedrijven. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2011: 18-35 (1984) 
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waarvan de jaarlijkse uitkomsten zijn gepubliceerd in de Maandstatistiek Verkeer en 
Vervoer van het CBS. De betrokken bedrijfsgroepen zi jn de spoorwegen, de tram- en 
autobusbedrijven, de goederenwegvervoerbedrijven, de binnenvaartbedrijven, de 
zeevaartbedrijven, de luchtvaartbedrijven en de luchtvaartverwante bedrijven (lucht
havens). 

Het onderzoek spitst zich toe op een regressie-analyse waarmede getracht is een 
aantal exogene variabelen op zijn verklaringskracht te toetsen. Hieruit is ondermeer 
gebleken dat er veelal een significant verband bestaat tussen de ontwikkeling van de 
investeringen en het nationaal inkomen. 

Alvorens de resultaten van deze analyse te bespreken, worden eerst per groep de 
investeringen grafisch weergegeven, zowel in lopende als in constante prijzen. De 
uitgevoerde regressie-analyse wordt vervolgens ingeleid door een theoretische be
schouwing waarmede de keuze van de exogene variabelen is verantwoord. 

- lopende prijzen 
constante prijzen 



OZ 



21 

Beschrijving van de investeringen 
In de weergegeven grafielcen worden voor de periode 1959-1978 de investeringsbedra
gen weergegeven. [2] 

Hierbi j zijn de volgende groepen onderscheiden: 
® spoorwegen 

• tramwegondernemingen exclusief metro 
Dit zi jn openbaar-vervoerbedrijven die naast autobusvervoer tramvervoer verzorgen, 
waarbij het metrovervoer buiten beschouwing b l i j f t . 
« tramwegondernemingen inclusief metro 
Dit zi jn openbaar-vervoerbedrijven die naast autobusvervoer tramvervoer verzorgen, 
waarbij tevens het metrovervoer inbegrepen is. 
9 autobusbedrijven 

Vervoerondernemingen die zich toeleggen op het lijndienstvervoer per autobus met 
uitzondering van de voornoemde tramwegondernemingen, en/of het groepsvervoer 
en toer- en ongeregeld personenvervoer. 
» goederenwegvervoer 

Dit betreft ondernemingen die zich toeleggen op het beroepsgoederenvervoer over de 
weg. 
• zeevaartbedrijven 
Dit betreft ondernemingen in de grote vaart en de kleine handelsvaart. 
• luchtvaartbedrijven 
® luchtvaartverwante bedrijven 

Di t betreft in overgrote mate luchthavens. 
» binnenvaartbedrijven 
Dit betreft ondernemingen in de beroepsbinnenvaart. 

Voor een korte uiteenzetting van de opzet van de statistiek waaraan de investe-
ringsgegevens zijn ontleend, wordt verwezen naar Aanhangsel 1. In de weergegeven 
grafieken zijn zowel investeringen in lopende prijzen als in prijzen van 1975 (constan
te prijzen) opgenomen. De laatste zijn weergegeven met onderbroken lijnen. Voor 
de wijze van berekening van de gegevens in constante prijzen wordt verwezen naar 
Aanhangsel 2. 

B i j het verklaren van verschillen in het verloop der investeringen zoals die uit de 
grafieken naar voren komen, dient men met enkele punten van algemene aard reke
ning te houden. Ten eerste is het aandeel van infrastructurele investeringen van 
belang voor het mogelijk optreden van een schoksgewijs verloop. Zo is bi j de spoor
wegen het hoge niveau van investeringen na 1970 voornamelijk veroorzaakt door de 
aanleg van de Zoetermeerlijn en de Schiphollijn. B i j de tramwegondernemingen 
inclusief metro is van belang de bouw van de Rotterdamse metro en de Amsterdamse 
metro, de eerste begon in 1962 en de tweede in 1970. 

B i j de luchtvaartverwante bedrijven treft men twee perioden aan waarin de investe
ringen sterk toenamen, te weten de periode 1965-1967, waarin de nieuwe luchthaven 
Schiphol totstand kwam, en de periode 1973-1975, waarin uitbreiding van het gebou
wencomplex van deze luchthaven plaatsvond. 

B i j de overige sectoren spelen infrastructurele investeringen die door de desbetref
fende vervoerbedrijven zelf worden gegaan, geen rol . B i j deze ondernemingen druk
ken de investeringen in vervoermiddelen hun stempel op het totaal der investeringen. 
Hierbij dient men - als tweede punt - voor nader inzicht in het verloop der investerin
gen te letten op het aantal betrokken ondernemingen en - daarmee samenhangend ~ 
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op de relatieve grootte en de economische levensduur van de diverse typen vervoer
middelen. Di t aspect verklaart mede het betrekkelijk geleidelijke verloop der investe
ringen bij de autobusbedrijven en de bedrijven in het goederenwegvervoer, als ook 
het betrekkelijk schoksgewijze verloop der investeringen in de zeevaart en de lucht
vaart. Wat betreft de zeevaart, kan bovendien gewezen worden op de invloed van de 
overheidssubsidies die ertoe geleid hebben dat in deze sector na 1976 de investeringen 
sterk zijn gestegen. B i j de binnenvaartbedrijven doet zich in de beschouwde periode 
een brede golfbeweging voor; er zijn twee grote golven zichtbaar, die beide een 
tweetoppige gedaante hebben. 

Verklaringen volgens de economische theorie 
Een volgende stap is het met behulp van regressie-analyse nadere verklaringen vinden 
voor de investeringen in de diverse sectoren. Wegens de beperkte lengte van de 
beschikbare tijdreeksen van investeringsgegevens, is afgezien van de toepassing van 
meer geavanceerde analysetechnieken. Voor de keuze van de te toetsen exogene 
variabelen is aandacht besteed aan een aantal theorieën die een bepaald investerings
gedrag impliceren. Zowel de gedachte van vervoer als afgeleide van de produktie in 
andere bedrijfstakken als verschillende theorieën uit de algemene economie geven 
aanleiding tot het opvoeren van bepaalde verklarende variabelen. 

Investeringen en vervoer 
Bij de keuze van de te toetsen verklarende variabelen bestond het besef dat de 
verklaring van het niveau van investeringen een gecomphceerde zaak is. 

Investeringen hebben zowel te maken met het historisch gegroeide produktie-appa-
raat, de actuele ontwikkehngen op het gebied van de techniek en concurrentieverhou
dingen alsook met de verwachtingen van de ondernemingen omtrent de toekomst ten 
aanzien van afzet en winst. [3] Deze gecompliceerdheid geldt ook voor de investerin
gen in de transportsector in Nederland. B i j het zoeken naar relevante factoren kan 
men allereerst denken aan een vraag- en aanbodzijde, respectievelijk transporterende 
ondernemingen en de ondernemingen die transportmiddelen vervaardigen. Wat de 
eerste categorie betreft, kan worden gesteld dat ten aanzien van de verplaatsing van 
goederen het vervoer een afgeleide is van de produktie in de industrie. [4] De ver-
voeromvang hangt nauw samen met de omvang van de produktie, gegeven het feit dat 
het vervaardigen en het gebruik van produkten regionaal verspreid zi jn. Het is im
mers de taak van het vervoer de daarmee gegeven afstanden te overbruggen. Gaat 
men uit van het goederenvervoer als afgeleide van de industriële produktie, dan kan 
men er tevens van uit gaan dat de vraag naar transportmiddelen sterk samenhangt 
met het produktieniveau in de industriële sector. Een soortgelijk betoog geldt voor 
het personenvervoer, zij het dat hierbij primair gedacht kan worden aan de inkomens
ontwikkeling^ waarbij een niet onaanzienlijk deel van het beschikbaar inkomen aan 
vervoer in de recreatieve sfeer besteed kan worden. 

Beide overwegingen - zowel het goederenvervoer als het personenvervoer betref
fende - leidden ertoe een verband te veronderstellen tussen de investeringen in de 
transportsector en de ontwikkeling van het nationaal inkomen. Wat betreft de fabri
cage van transportmiddelen kan opgemerkt worden dat op dit gebied technische 
ontwikkelingen van grote betekenis z i jn . Hierbi j gaat het primair om kostenbesparing 
in het vervoer zelf. Via het concurrentiemechanisme zijn de transportondernemingen 
op de nieuwste vindingen aangewezen. 
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De mate waarin ectiter nieuwe mogelijlcheden toegepast worden, hangt - naar men 
lean veronderstellen - vr i j sterk samen met de groei van de vervoervraag. 

Dit wordt veroorzaakt zowel door de noodzaak van schaalvergroting die veel inno
vaties met zich meebrengt, als door het gegeven dat toeneming van de vervoerom-
vang snellere vervanging van vervoermiddelen mogelijk maakt. 

Hoewel het niet doenlijk leek variabelen die de technische ontwikkelingen tot 
uitdrukking brengen, ter verklaring van het investeringsniveau op te voeren, kan men 
voor een periode van gestage economische groei veronderstellen dat de ontwikkeling 
van het nationaal inkomen mede de weerslag is van een mate van gestage technische 
ontwikkeling die zich in alle sectoren voltrekt, dus ook in de transportsector. Eventu
ele explosieve ontwikkelingen kunnen dit beeld verstoren. Deze ontwikkelingen kun
nen zich in het bijzonder voordoen bij infra-structurele werken op grote schaal, zoals 
aanleg van een nieuwe luchthaven. Tevens kan gedacht worden aan stimulerende 
maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld subsidies, waardoor er een aanmerkeUjke 
versneihngin de vervangingsvraag kan optreden. Het spreekt voor zichzelf dat derge
hjke verschijnselen zo niet onmogelijk dan toch zeer moeilijk in een tijdreeksanalyse 
opgenomen kunnen worden. 

Verklaringen uit de algemene economie 
Wat de keuze van mogelijk verklarende variabelen betreft, kan voorts worden aange
knoopt bi j de theoretische economie. 

Ten aanzien van de belangrijkste grootheden die bepalend zijn voor het investe
ringsgedrag kan men globaal twee groepen onderscheiden, nl. die waarbinnen de 
winstgevendheid en die waarbinnen de afzet bepalend is. 

De eerste groep is gebaseerd op de neo-klassieke theorie, waarbij winstmaximahsa-
tie verbonden wordt met het bestaan van een produktiefunktie. De ondernemer zorgt 
hierbij voor een zodanige input van produktiefactoren dat de contante waarde van het 
betrokken produktie-apparaat gemaximaliseerd wordt. [5] 

Door de verwerving van kapitaalgoederen is de ondernemer, als het ware, in staat 
kapitaaldiensten aan zichzelf te leveren. Om een vraagfunctie betreffende kapitaal
goederen (investeringen) uit deze theorie af te leiden, dienen er nadere veronderstel
lingen gemaakt te worden. D . W . JORGENSON komt tot een dergehjke functie, waarbij 
de vraag naar kapitaalgoederen afhangt van veranderingen in de behoefte aan kapi
taal, welke voortvloeit uit enerzijds de veroudering van produktiemiddelen en ander
zijds uit veranderingen in de prijzen van de output en de diverse inputs, waarin de 
kostprijs van kapitaaldiensten exphciet voorkomt. De kostprijs van kapitaaldiensten 
wordt bepaald door de prijs van kapitaalgoederen, de wijze van afschrijving en de 
rentevoet. In een stationaire situatie zouden er alleen vervangingsinvesteringen zi jn. 
Waar prijsverhoudingen zich wijzigen, kan het investeringsniveau veranderen door
dat het produktieniveau wordt veranderd en/of er substitutie plaatsvindt tussen arbeid 
en kapitaal. Dergelijke verschuivingen worden volgens de genoemde theorie veroor
zaakt door voorzienbare prijswijzigingen, waarbij de stand der techniek een datum is. 
Deze laatste veronderstelling geeft aanleiding tot een verdere uitweiding over de 
mogelijke betekenis van de technische ontwikkeling op het investeringsgedrag in de 
transportsector. Ui t gepubliceerde cijfers [6] bhjkt dat de bijdrage van de trans
portsector [7] tot het nationaal inkomen (netto, factorkosten) in 1981 7 ,1% bedroeg, 
terwijl het aandeel van deze sector in het nationaal totaal der afschrijvingen (tegen 
vervangingswaarde) uitkomt op 14,1%. Op grond hiervan mag men concluderen dat 
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de transportsector een relatief kapitaalintensieve produktiewijze kent en afschrijvin
gen een relatief grote kostenpost vormen. Daarmee zijn de kapitaaldiensten, in de zin 
zoals in het voorgaande uiteengezet, een belangrijk facet van de kostenstructuur. 
Gaat men uit van een gegeven stand der techniek, dan kan men ervan uitgaan dat 
stijgende prijzen van materieel alsook een stijgende rentestand leiden tot een dalend 
investeringsniveau op basis van marginale aanpassingen die de ondernemers tot stand 
brengen. 

Bl i jk t echter dat er belangrijke innovaties op de markt z i jn gebracht, dan kan men 
veronderstellen dat de hoge kapitaallasten de interesse van ondernemingen voor 
nieuwe investeringen verhoogt. Immers, daardoor is het mogehjk om de kapitaallas
ten per reizigerskilometer of per tonkilometer omlaag te brengen. 

Daarmee zijn twee (elkaar mogelijk wederstrevende) krachten geschetst, waarvan 
het gezamenlijke effect mede bepalend is voor het investeringsniveau. Wat aan de 
hand van geaggregeerde cijfers niet is na te gaan, is de mogelijkheid dat genoemde 
krachten ertoe leiden dat een segmentering plaatsvindt aan de aanbodzijde van een 
bepaalde vervoermarkt. Een deel der ondernemingen zou zich kunnen gaan richten 
op het doorvoeren van snelle innovaties, terwij l een ander deel doelbewust opereert 
met ouder materieel dan gemiddeld. In beide gevahen bereikt men zodoende lagere 
kapitaallasten per eenheid produkt. In het ene geval door een hogere algehele pro-
duktiviteit en in het andere geval door lagere afschrijvingen. De segmentering kan 
daarenboven versterkt worden door andere factoren, bijvoorbeeld door verschillen in 
kwahteit en door verschillen in loonkosten. 

In meer algemene zin wordt de mogelijkheid van dergelijke ontwikkelingen onder
streept door een onderzoek van J.R. MEYER, die een aantal ondernemingsgedragswij-
zen heeft getoetst. [8] Z i j n conclusies zijn dat er meervoudige gedragspatronen zijn 
en dat het investeringsgedrag daarmee verweven is. In principe kan men daarbij 
onderscheid maken tussen actieve en reactieve ondernemingen. D i t is echter geen 
statische aangelegenheid. In de t i j d vindt er een verandering van gedragspatronen 
plaats. Tevens geldt dat de economische omgeving een homogeniserende werking 
heeft, m.a.w. er is sprake van een zekere mate van imitatie. Wat betreft de keuze van 
mogelijk verklarende variabelen, zi jn er helaas onvoldoende afschrijvingsgegevens 
voor de onderscheiden bedrijfsgroepen om deze expliciet in de analyse te betrekken. 
Wel is de rentestand (reële rente) als verklarende variabele gehanteerd. 

De tweede groep van theorieën, waarbij de afzet centraal staat, ontleent haar 
verklaring van het investeringsgedrag aan het onderscheid tussen vervangings- en 
uitbreidingsinvesteringen. Het niveau van de vervangingsinvesteringen wordt bepaald 
door de samenstelling van de betrokken kapitaalgoederenvoorraad en de levensduur 
van de diverse activa. De uitbreidingsinvesteringen worden verklaard met behulp van 
het zogeheten acceleratieprincipe. D i t principe houdt in dat het bedrag aan uitbrei
dingsinvesteringen in een bepaalde periode evenredig is met de omzetverandering. 
De beslissingen om tot uitbreidingsinvesteringen te komen, worden in deze benade
ring uitsluitend ingegeven door de wens om een capaciteitstekort te voorkomen. Deze 
theorie leidt ertoe de produktiewaarde (hetgeen ingeval van diensten identiek is aan 
omzet), eventueel met een zekere reactievertraging, als verklarende variabele op te 
nemen. 

Het mag niet onvermeld blijven dat de bovengenoemde theorieën, zowel op theo
retische als empirische gronden niet zonder kritiek zijn gebleven. Dit heeft zowel 
geleid tot vermenging van elementen uit verschillende theorieën als pogingen om 
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andere verklaringen toe te voegen. Een aanvullend aspect is bijvoorbeeld de financie
ringsmogelijkheden van de ondernemingen. Centraal hierbij is de bruto-winst zowel 
als bron voor interne financiering als basis voor solvabihteit en kredietwaardigheid. 
Het verschil met de neo-klassieke theorie op dit punt is dat de winst daarin verbonden 
wordt met de toekomstige opbrengsten die investeringen genereren. B i j de financie
ring gaat het echter in belangrijke mate om de resultaten die reeds gedane investerin
gen behaald hebben als basis voor verdere investeringen. In de analyse is als indicator 
voor de bruto-winst de loonquote genomen. 

Wat betreft de economische omgeving kan tenslotte gewezen worden op aspecten 
als marktvorm en economische ordening (met name de invloed van de overheid). 

Waar de overheid een grote invloed heeft, zullen elementen als winstontwikkeüng 
van ondergeschikte betekenis z i jn . Wel kan men hierbij denken aan maatschappelijke 
behoeften samenhangend met de ontwikkelingen in de grootte en samenstelling van 
de bevolking en die in het nationaal inkomen. Mede op grond hiervan is de bevol
kingsomvang als verklarende variabele gehanteerd. 

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de keuze van een aantal variabelen 
die mogelijk verklarend zijn voor de bedoelde investeringsniveaus, zonder de beper
kingen die er aan gesteld zi jn, uit het oog te verhezen. 

Statistische analyse 
De keuze van mogelijk verklarende variabelen is behalve door theoretische overwe
gingen, bepaald door de beschikbaarheid van deze variabelen in de vorm van t i j d 
reeksen. De volgende variabelen kwamen op grond hiervan in aanmerking: de pro
duktiewaarde (PW), de loonquote (LQ) , de bevolkingsomvang ( B V ) , het nationaal 
inkomen (NI ) , het rentepercentage betreffende hypothecaire leningen ( H % ) , het 
inflatiepercentage (1%) en de reële rentevoet ( R % ) . 

Op de bovengenoemde verzameling variabelen (aangeduid als de beperkte verza-
mehng) zijn regressie-analyses met behulp van het statistisch pakket SPSS verricht. 
Vult men deze aan met de volgende variabelen dan krijgt men een uitgebreide verza
meling verklarende variabelen, waarmee in tweede instantie is geëxerceerd: het nati
onaal inkomen per hoofd ( N I H ) , het nationaal inkomen uit de vorige periode 
(NIVP) , het nationaal inkomen per hoofd uit de vorige periode (NIHVP) en de 
produktiewaarde uit de vorige periode (PWVP). Door de keuze van deze variabelen 
komt reeds naarvoren dat in de uitgevoerde analyses voor wat betreft het nationaal 
inkomen en de produktiewaarde rekening is gehouden met de mogelijkheid van een 
enigszins vertraagde invloed op het niveau van investeringen. Zie voor de achtergron
den van de variabelen Aanhangsel 3. 

Allereerst is enkelvoudige regressie-analyse gepleegd op de gegevens in lopende 
prijzen. Zie voor de uitkomsten hiervan tabel 1. 

Naast enkelvoudige regressie, is multipele regressie-analyse uitgevoerd zowel be
treffende de gegevens in lopende als in constante prijzen. [9] 

Hierbi j zi jn twee procedures ter selectie van variabelen voor de uiteindelijke mo
delvergelijkingen gehanteerd, nl. de voorwaartse en de achterwaartse methode. Deze 
procedures hebben ten doel uit een verzameling van exogene variabelen die variabe
len te elimineren die, afzonderlijk of in combinatie met andere, niet effectief z i jn . 
Naast de doelstelling het niveau van en de variatie in de investeringen te beschrijven, 
wordt er gestreefd naar een zo beperkt mogelijke set van verklarende variabelen die 
in het model wordt opgenomen. B i j de voorwaartse methode ('stepwise inclusion') 
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wordt begonnen met enkelvoudige regressie. Een voor een worden er variabelen 
toegevoegd aan de regressievergelijking, waarbij aan bepaalde statistische criteria 
moet z i jn voldaan. De volgorde van opneming wordt bepaald door de bijdrage die 
een bepaalde variabele levert aan het verklaren van het niet-verklaarde deel van de 
totale variatie. De variabele die voor de grootste reductie zorgt van de residuele 
kwadratensom, wordt als eerste toegevoegd aan de regressievergelijking. Opgeno
men variabelen kunnen in een later stadium weer uit de regressievergelijking verwij
derd worden als later, nadat andere variabelen zijn toegevoegd, niet meer is voldaan 
aan de statistische toelatingseisen. Zowel dus wat betreft de volgorde van toelating als 
de eventuele verwijdering van variabelen, worden er bepaalde drempelwaarden ge
hanteerd, die de eindresultaten mede bepalen. 

De uitkomsten van de voorwaartse selectiemethode zijn weergegeven in de tabel
len 2 en 3. 

Ui t deze tabellen bl i jkt dat, zij het vooral bij de waarden in lopende prijzen, het 
nationaal inkomen de meest bruikbare variabele is. In het algemeen geldt dat de 
berekeningen met waarden in constante prijzen minder goede resultaten opleveren 
dan die met waarden in lopende prijzen. B i j de achterwaartse selectiemethode ('back
ward elimination') worden eerst alle variabelen in de regressievergelijking opgeno
men. Eén voor één worden dan variabelen met de geringste invloed uit de regressie
vergelijking verwijderd. Deze procedure gaat door totdat de nog overgebleven varia
belen uitkomen boven een gestelde grenswaarde (partiële F-waarde). Bi j de achter
waartse methode bevat de uiteindelijke regressievergelijking niet zelden vr i j veel 
variabelen, hetgeen de interpretatie ervan bemoeilijkt of zelfs onmogelijk maakt. 
Voor de uitkomsten van deze methode wordt verwezen naar het in noot 1 genoemde 
research memorandum. Wat betreft de binnenvaartbedrijven, kan het volgende wor
den opgemerkt. B i j deze groep kon niet worden geëxerceerd met de produktiewaarde 
en de loonquote; niettemin is ter completering van het geheel met de wel beschikbare 
variabelen regressieberekening uitgevoerd. 

Gebleken is echter dat over de gehele linie geen der opgevoerde variabelen tot 
(enigszins) bevredigende resultaten leidde, zodat deze niet in het gepresenteerde 
uitkomstenmateriaal z i jn opgenomen. 

Als algemene conclusie kan men stellen dat het nationaal inkomen (soms het 
nationaal inkomen per hoofd) bi j het verklaren van de investeringen een domineren
de rol speelt. Hieruit kan men tot de stelhng komen dat de gedachte van het vervoer 
als afgeleide en ook het acceleratie-principe, in ruime zin opgevat, toepasbaar zijn op 
het investeringsgedrag in de transportsector. Tenslotte zal worden ingegaan op nog 
enkele aspecten in het hcht van de gepresenteerde uitkomsten. 

Slotopmerkingen 
Uit het onderzoek bl i jk t dat in de bedrijfsgroepen spoorwegen, autobusbedrijven 

en goederenwegvervoer er een duidelijke correlatie bestaat tussen het investeringsni
veau en het nationaal inkomen. Deze correlatie wordt reeds zichtbaar in de mate van 
continuïteit in het verloop van de investeringen van deze sectoren. B i j de spoorwegen 
en de autobusbedrijven is het verloop der investeringen inderdaad tamelijk geleide
l i jk , al valt het op dat er vanaf 1969 een versterkte groei optreedt na enige inzinking in 
de direct daaraan voorafgaande jaren. B i j het goederenwegvervoer is er over de 
gehele beschouwde periode een gestage ontwikkeling zichtbaar met een zekere afwi j 
king in 1975 die toegeschreven kan worden aan de eerste ohecrisis. Wel is zichtbaar 



Tabel 2 - Uitkomsten voorwaartse selectiemethode 
Lopende prijzen 

Variabelen 

Sector 

Beperkte verzameling 

verklarende variabelen en 

20 waarnemingen 

Uitgebreide verzamchng 

verklarende variabelen en 

19 waarnemingen * 

Éj 

Spoorwegen t 

d 

N I H % N I V P H % 

Éj 

Spoorwegen t 

d 

0,002716 -25,81 

12,51 - 3,637 

0,9383 

1,4638 

0,002898 -23.579 

12,7739 - 3,4135 

0,9402 

1,22824 

Bi 
Tramwegondernemingen t 

exclusief metro 

R " 

d 

N I N I H R % 

Bi 
Tramwegondernemingen t 

exclusief metro 

R " 

d 

0,000345 

8,272 

0,79174 

1,80126 

4,9188 - 3.1478 

8,7749 - 2,504 

0,84337 

1,90243 

Bi 

Tramwegonderncmingen t 

inclusief metro 

R 2 

d 

N I R % N I H PWVP 

Bi 

Tramwegonderncmingen t 

inclusief metro 

R 2 

d 

0,002173 -21,85 

9,4605 - 3,0109 

0,86455 

1,866 

127,56 - 1.8945 

5,3049 - 3,9624 

0,89156 

1,4289 

Bi 

Autobusbedrijven t 

R 2 

d 

N I B V N I V P PWVP 

Bi 

Autobusbedrijven t 

R 2 

d 

0,001003 - 0,0331 

7,1836 - 3,1121 

0,89765 

1,4759 

0,0024 - 0,4651 

3,73017 - 2,7159 

0,89124 

1,4119 

Bi 

Goederenwegvervoer t 

R 2 

d 

N I N I H 

Bi 

Goederenwegvervoer t 

R 2 

d 

0,005302 

28,2698 

0,978 

1,36128 

75,901 

27,93 

0,97867 

1,4634 

Bi 

Zeevaartbedrijven t 

d 

L Q N I V P B V 

Bi 

Zeevaartbedrijven t 

d 

15,6837 

2,4945 

0,25689 

0,87752 

0.01039 - 0,594 

7,523 - 5.87 

0,80324 

2,255 

Bi 
Luchtvaartbedrijven t 

R 2 

d 

geen variabelen geen variabelen 

Bi 

Luchtvaartverwante t 

bedrijven 

d 

PW H % 

-0,0222 16,6609 

-2,6511 3,9076 

0,47945 

0,62611 

geen variabelen 

Bj ^ parameterschatting 

— correiatiecoëfficiënt 

Grenzen voor de Durbin-Watson test 

indien één verklarende variabele 
indien twee verklarende variabelen: 
indien drie verklarende variabelen: 

t ^ t-waarde van deze schatting 

d = Durbin en Watson-grootheid 

19 waarnemingen 20 waarncmin gen 
dl d„ d| du 
1,18 1,4 1.20 1,41 
1,08 1,53 t.to 1,54 
0,97 1,68 t,00 1,68 

* Omdat er vertraagde variabelen zijn opgenomen zijn er slechts 19 waarnemingen 



Tabel 3 - Uitkomsten voorwaartse selectiemetliode 
Constante prijzen 

Variabelen 

Sector 

Beperiite verzameling 

verklarende variabelen 

20 waarnemingen 

Uitgebreide verzameling 

verklarende variabelen 

19 waarnemingen * 

Bi 

Spoorwegen t 

d 

P.W. PW 

Bi 

Spoorwegen t 

d 

- 0,506 

- 3,874 

0,455 

0,790 

- 0,507 

- 4,107 

0,498 

0,936 

Tramwegondernemingen Bj 

exelusief metro t 

R 2 

d 

1% 1% 

Tramwegondernemingen Bj 

exelusief metro t 

R 2 

d 

4,283 

3,340 

0,383 

1,476 

4,785 

3,314 

0,393 

1,554 

Tramwegondernemingen ]3j 

inelusief metro t 

R 2 

d 

N I 1% 1% N I V P 

Tramwegondernemingen ]3j 

inelusief metro t 

R 2 

d 

0,0017 25,704 

2,458 3,061 

0,753 

0,986 

27,915 0,0019 

3,328 2,817 

0,773 

1,114 

Bi 

Autobusbedrijven t 

d 

geen variabelen geen variabelen 

Bi 
Goederenwegvervoer t 

R 2 

d 

N I N I H 

Bi 
Goederenwegvervoer t 

R 2 

d 

0,007 

19,771 

0,956 

1,392 

116,818 

19,284 

0,956 

1,480 

Bi 
Zeevaartbedrijven t 

R 2 

d 

H % H % 

Bi 
Zeevaartbedrijven t 

R 2 

d 

-155,887 

- 4,196 

0,494 

0,841 

-148,812 

- 3,710 

0,447 

0,729 

Bi 
Luctitvaartbedrijven t 

R 2 

d 

geen variabelen geen variabelen 

Bi 
Luchtvaartverwante t 
bedrijven 

d 

geen variabelen geen variabelen 

fij = parameterschatting 

t ^ t-\vaarde van deze schatting 

^ correiatiecoëfficiënt 

d = Durbin en Watson-grootheid 

Grenzen voor de Durbin-Watson test 

indien één verklarende variabele 
indien twee verklarende variabelen: 
indien drie verklarende variabelen: 

19 waarnemingen 20 waarnemin gen 
d| d„ dl du 
1,18 1,4 1,20 1,41 
1,08 1,53 1,10 1,54 
0,97 1,68 1,00 1,68 

* Omdat er vertraagde variabelen zijn opgenomen zijn er slechts 19 waarnemingen. 
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dat de investeringen in de laatstgenoemde sector in 1978 ten opzichte van 1977 zijn 
gedaald, doch deze ontwikkehng markeert het einde van de beschouwde periode. 

Ten aanzien van de zee- en luchtvaart als ook de binnenvaart dient tevens gewezen 
te worden op het internationale karakter van deze vervoertakken. Zo bestonden de 
opbrengsten van de zeevaartbedrijven in 1980 voor 90% uit ontvangsten uit het 
buitenland, bi j de luchtvaartbedrijven was dit 65% en bi j de binnenvaartbedrijven 
ongeveer 50%. Hierdoor moet men wel aannemen dat voor deze activiteiten en de 
daar bijbehorende investeringen internationale ontwikkehngen van doorslaggevende 
betekenis zi jn. B i j de zeevaartbedrijven komt daar bij dat een aantal Nederlandse 
ondernemingen zi jn activiteiten naar het buitenland heeft verlegd door zeevaart te 
bedrijven met schepen onder vreemde vlag. 

Als algemene conclusie kan men stellen dat de investeringen van die bedrijfsgroe
pen die hoofdzakehjk op de binnenlandse markt zijn aangewezen - het openbaar 
vervoer, het toerwagenvervoer en het goederenwegvervoer - nauw verband houden 
met de ontwikkeling van het nationaal inkomen en ook met hun onderscheiden 
produktiewaarden. Voor de overige takken luchtvaart, zeevaart, binnenvaart is een 
dergelijk verband niet aantoonbaar aanwezig. Hierbi j spelen zowel het in belangrijke 
mate aangewezen zijn op internationale markten als de relatief lange levensduur van 
de betrokken vervoermiddelen een rol . Nader onderzoek is nodig om daarin meer 
duidehjkheid te brengen. 

Aanhangsel 1 

Beschrijving van de tijdreeksen 

Investeringen in vaste activa door de transportsector 
Sinds 1957 wordt door het CBS jaarlijks een statistiek samengesteld van de Bruto-investeringen 
in vaste activa door de transport-, opslag- en communicatiebedrijven. In dit onderzoek zijn de 
belangrijkste uitkomsten van deze statistiek over de periode 1959 t/m 1978 betreffende een 
aantal onderscheiden sectoren respectievehjk branches gebruikt. Onder investeringen in vaste 
activa in een bepaalde periode verstaat men de aanschaffingswaarde van de in de betrokken 
periode aan de ondernemingen geleverde produktiemiddelen met een gebruiksduur langer dan 
een jaar, met inbegrip van alle kosten van de in die periode verrichte investeringen in eigen 
beheer, alsmede de kosten van belangrijke verbouwingen en verbeteringen. De deelleveringen 
met betrekking tot onroerende goederen (gebouwen, installaties, e.d.) worden eveneens tot de 
investeringen gerekend; roerende goederen (waaronder schepen en vhegtuigen) worden echter 
alleen in voltooide staat in aanmerking genomen. Bij de bepahng van de investeringen wordt het 
eigendomscriterium gehanteerd, zij het dat ook in huurkoop verkregen activa tegen de aanschaf
fingswaarde worden opgenomen; dit geldt echter niet voor op andere wijze gehuurde kapitaal
goederen. Dit houdt mede in dat in beginsel in alle gevallen, waarin er sprake is van leasing, de 
waarde van de desbetreffende kapitaalgoederen niet in de investeringsstatistiek wordt opgeno
men. In het kader van dit onderzoek is echter een uitzondering gemaakt voor de geleasde 
vhegtuigen: deze zijn op basis van hun aanschaffingswaarde bij de investeringen in vliegtuigen 
geteld. Investeringen in buitenlandse vestigingen van Nederlandse ondernemingen zijn niet bij 
de cijfers inbegrepen. Tenslotte zij vermeld, dat waar het gaat om tweedehands aankopen van 
schepen en vhegtuigen de investeringsgegevens uitsluitend betrekking hebben op ingevoerde 
activa, terwijl bij de overige activa de binnenlandse tweedehands aankopen wel in de cijfers zijn 
opgenomen. 
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Opzet van statistiek 
Populatie 
Binnen het CBS worden economische activiteiten ingedeeld in een aantal bedrijfstakken met 
onderverdelingen, waarbij de individuele bedrijven worden geclassificeerd op grond van hun 
hoofdactiviteit. In de praktijk wordt doorgaans de activiteit waarin het grootste aantal personen 
werkzaam is als hoofdactiviteit beschouwd. Het uitgangspunt voor een dergelijke classificatie 
wordt gevormd door de Standaardbedrijfsindeling (SBl) 1974. Wat betreft de betrokken inves
teringsenquête werd het hiervoor aangegeven classificatiesysteem slechts ten dele toegepast. Bij 
de meeste vervoertakken zijn namelijk de investeringen gemeten van alle Nederlandse bedrij
ven in de desbetreffende branche van beroepsvervoer, ongeacht het feit of zij dit vervoer als 
hoofd- dan wel als nevenactiviteit uitoefenden. Dit geldt voor de autobusbedrijven, de goede
renwegvervoerbedrijven, de zeevaartbedrijven, de binnenvaartbedrijven en de taxibedrijven. In 
al deze gevallen zijn de investeringen van de betrokken ondernemingen, dus ook die t.b.v. de 
branchevreemde activiteiten, in de enquêteresultaten opgenoinen. 

Wijze van enquêtering en ophoging 
De investeringsgegevens van de goederenwegvervoerbedrijven zijn grotendeels verkregen met 
behulp van steekproeven. De kleine-handelsvaartbedrijven die noch de NV noch de BV als 
rechtsvorm hebben en de binnenvaartbedrijven met 1 of 2 schepen zijn alleen geënquêteerd als 
zij in het betrokken verslagjaar in schepen hebben geïnvesteerd. De cijfers van de overige 
ondernemingen zijn verkregen door middel van integrale enquêtering. De wijze van ophoging 
van de enquêteresultaten tot het totaal van de populatie is bepaald al naar gelang stratificatie 
naar capaciteitsgegevens of naar grootteklassen van onderneming heeft plaatsgevonden. 

Aanhangsel 2 

De bepaling van de tijdreeksen in constante prijzen 

Omdat in macro-economische theorieën veelal grote waarde wordt gehecht aan de reële ontwik
kehng van de economische grootheden heeft naast de analyse van de tijdreeksen in lopende 
prijzen (ook wel werkelijke prijzen genoemd) een soortgelijke analyse plaatsgevonden in con
stante prijzen. Hiertoe zijn de reeksen in lopende prijzen gecorrigeerd voor de prijsontwikkeling 
met behulp van verschillende prijsindices of unit values. Hieronder wordt daarop nader inge
gaan. Alle desbetreffende reeksen zijn uitgedrukt in piijzen van 1975. 

De investeringsgegevens 
De hiervoor besproken reeksen van investeringsgegevens geven steeds de totale investeringsbe
dragen weer. Deze kunnen worden onderverdeeld naar type activa, te weten: 
• gebouwen; 
• andere bouw- en grondwerken; 
• grond; 
® overige vaste activa; 
• vervoermiddelen; 
waarvan railvervoermiddelen; zeeschepen; binnenschepen; sleep- en duwboten; wegveivoer-
middelen; vliegtuigen, 

In de transportsector domineren de investeringen in vervoermiddelen veelal sterk in het totaal 
van de investeringen. Het behoeft dan ook geen nader betoog dat in de onderscheiden groepen 
van bedrijven de investeringen in voor die groepen specifieke vervoermiddelen overheersen. De 
groep luchtvaartverwante bedrijven vormt hierop een voor de hand liggende uitzondering. De 
spoorwegen en de metro zijn groepen die zorgdragen voor de door henzelf te gebruiken infra
structuur, waarmee hoge investeringsbedragen zijn gemoeid. Daarnaast vergt de aanschaffing 
van vervoermiddelen door deze bedrijven echter ook grote bedragen. Het is dan ook noodzake-
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lijk voor de deflering van de totale investeringsbedragen dit eerst op het niveau van de verschil
lende typen activa te doen en de resultaten daarna te sommeren, zodat het totale bedrag aan 
investeringen in constante prijzen zo zuiver mogelijk wordt vastgesteld. In het algemeen geldt 
dat op het terrein van de investeringen prijsindexcijfers beschikbaar zijn met een enigszins 
globaal karakter in die zin, dat zij betrekking hebben op typen van activa die vrij heterogeen van 
samenstelling kunnen zijn. Dergelijke prijsindexcijfers kunnen worden afgeleid uit tabel 'Inves
teringen in vaste activa van bedrijven en overheid naar type van activa" in de publikatie Nationa
le Rekeningen (verschillende jaren). Daarin worden de investeringsbedragen in werkelijke en 
constante prijzen vermeld, zodat door middel van deling een 'prijsindex' kan worden vastgesteld 
per type activa. 

Omdat deze reeksen van prijsindices niet kunnen worden berekend voor de volledige be
schouwde periode, zijn deze waar nodig aangevuld met prijsindices die globaal zijn geraamd. Dc 
op bovenstaande wijze bepaalde prijsindexcijfers zijn gebruikt bij het defleren van alle eerder 
genoemde typen activa, met uitzondering van de schepen. Met de aanschaf van zeeschepen zijn 
meestal zeer grote bedragen per eenheid gemoeid, terwijl bovendien de samenstelhng van het 
aangeschafte pakket schepen van jaar tot jaar sterk verschilt. Dit laatste geldt in veel mindere 
mate voor de overige categorieën van vervoermiddelen. 

Deze situatie vraagt om een speciale aanpak. Hiertoe is een onderscheid gemaakt tussen 
vrachtschepen, tankschepen, vrachtcoasters, bevoorradingsschepen en bergingsvaartuigen, 
naast een indeling in nieuwe en ingevoerde tweedehands schepen. Uit het ten behoeve van de 
investeringsstatistiek verzamelde grondmateriaal kan per type schip de prijs per ton laadvermo
gen (brt) worden berekend. Daarna werden prijsindexcijfers berekend volgens de methode van 
Fisher, waarmee de investeringsbedragen m.b.t. zeeschepen tenslotte zijn gedefleerd. 

Op de binnenschepen is een overeenkomstige methode toegepast. 

De tijdreeksen der exogene variabelen in constante prijzen 
De produktiewaarden zijn gedefleerd met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (reeks 
voor werknemersgezinnen). Het nationaal inkomen tegen factorkosten is echter gedefleerd met 
het prijsindexcijfer van het nationaal inkomen tegen marktprijzen. 

Aanhangsel 3 

Achtergronden van de exogene variabelen 

De exogene variabelen 
De keuze van mogelijk verklarende variabelen is naast theoretische overwegingen mede bepaald 
door de beschikbaarheid van deze variabelen in de vorm van tijdreeksen. Hieronder wordt 
uiteengezet welke overwegingen tot de keuze van een bepaalde reeks hebben geleid. 

De produktiewaarde 
In de acceleratortheorieën wordt het niveau van de investeringen gerelateerd aan het inkomen 
dan wel de afzet van bedrijven. De produktiewaarde betreft de marktwaarde van de in een jaar 
geproduceerde goederen en diensten en vormt met name voor de sector diensten, waaronder de 
transportsector, een goede benadering van de afzet, omdat voorraadvorming daarin nauwelijks 
of geen rol speeU. 

Dit zou alleen het geval kunnen zijn voor wat betreft de nevenactiviteiten die echter veelal 
eveneens bestaan in de produktie van diensten. Het bleek niet mogelijk tijdreeksen van de 
produktiewaarden voor alle sectoren afzonderlijk op te stellen. Daarom is als verklarende 
grootheid bij de luchtvaartbedrijven en de luchtvaartverwante bedrijven de produktiewaarde 
van deze twee bedrijfsgroepen gezamenlijk genomen. Een overeenkomstige consolidatie van de 
produktiewaarde heeft ook plaatsgevonden bij de sectoren tramwegondernemingen en autobus
bedrijven. 
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De loonquote 
In de tekst is reeds gewezen op de bruto-winst (hier: de winst voor afschrijvingen) als bron voor 
interne financiering en als basis voor de solvabiliteit van ondernemingen. Het ligt dan ook voor 
de hand de relatie tussen de bruto-winst en de investeringen nader te onderzoeken. Er zijn voor 
de meeste van de onderscheiden categorieën van bedrijven echter onvoldoende gegevens be
schikbaar betreffende de winstgevendheid in de loop van de tijd. 

Mede op basis van de bevindingen uit een onderzoek door het CBS naar de winstgevendheid 
in de industrie is aangenomen dat de ontwikkehng van de loonsom, d.w.z. het totaal van de 
lonen en de sociale lasten, de ontwikkeling van de bruto-winst voor een belangrijk deel weer
spiegelt: als het aandeel van de loonsom in de toegevoegde waarde toeneemt, zal dat van de 
bruto-winst in het algemeen dalen en vice versa. De loonquote wordt hier gedefinieerd als de 
verhouding tussen de loonsom en de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten. Bij de 
loonsom is het zgn. gewaardeerde loon - dit is het normale ondernemersloon van medewerken
de eigenaren en de beloning van medewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst van de 
onderneming voorkomen - niet inbegrepen. Het gewaardeerde loon speelt vooral een belang
rijke rol in de sectoren waarin veel zelfstandigen werkzaam zijn, zoals het beroepsgoederenweg-
vervoer. Het is duidehjk dat de loonquote hoger zou zijn indien het gewaardeerde loon tot de 
loonsom zou worden gerekend. Om praktische redenen was dit niet mogelijk. Aangezien de 
afschrijvingen per onderscheiden soort van bedrijven gedurende de onderzochte periode zeer 
onvolledig bekend zijn, was het evenmin mogelijk de loonsom aan de netto toegevoegde waarde 
te relateren. Voorts zij vermeld dat het verschil tussen de toegevoegde waarde tegen factorkos
ten en die tegen marktprijzen bestaat in het bedrag aan prijsverlagende subsidies, verminderd 
met de indirecte belastingen en derhalve met name van belang is bij de spoorwegen, de tram
wegondernemingen en de autobusbedrijven in de tweede helft van de jaren 70. 

De bevolking 
De (verwachte) omvang van de bevolking is een van de belangrijke beleidsbepalende factoren 
voor de overheid en het bedrijfsleven. CoUectieve voorzieningen, waaronder het openbaar 
vervoer, moeten worden uitgebreid naarmate de bevolking toeneemt, zo wordt gesuggereerd. 
Dit argument is ook vaak gebruikt in de discussie over de vernieuwing en uitbreiding van de 
luchthaven Schiphol, 

Het ligt dan ook voor de hand als een der mogelijk verklarende variabelen de bevolkingsom
vang te toetsen. 

Het nationaal inkomen 
In bepaalde macro-economische theorieën wordt een nauwe relatie verondersteld tussen de 
hoogte van het nationaal inkomen en het niveau van investeringen. In combinatie met de 
bevolkingsomvang levert het nationaal inkomen een veel gebruikte indicator op voor de mate 
van welvaart in materiële zin. Als het inkomen per hoofd van de bevolking wordt gecorrigeerd 
voor de inflatie, krijgt men een goed beeld van de ontwikkeling van de koopkracht in de tijd, 
hoewel omstandigheden als de personele inkomensverdehng ook dan nog buiten beschouwing 
blijven. Mede op basis van het concept van het acceleratieprincipe kan een verband tussen het 
nationaal inkomen en de investeringen worden verondersteld. De samenhang tussen het be
schikbare inkomen en de vraag naar de diensten van personenvervoerbedrijven is in de inleiding 
reeds aan de orde gesteld. Daarin is tevens het goederenvervoer als afgeleide van de industriële 
produktie aangeduid. Het verband tussen de industriële produktie en het nationaal inkomen is 
zeker in reële termen evident. Het onderzoek naar de relatie tussen mutaties van het nationaal 
inkomen en de investeringen op mesoniveau moet dan ook in het kader van deze gedachtengang 
worden geplaatst. In de theorie heeft het acceleratieprincipe betrekking op de netto-investerin
gen. De hier gepresenteerde investeringsgegevens betreffen echter de bruto-investeringen. Wel
licht ten overvloede zij opgemerkt dat de gebruikte reeks de ontwikkeling van het netto natio
naal inkomen tegen factorkosten weergeeft. 
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Het rentepercentage op hypothecaire leningen 
In de inleiding werd reeds vermeld dat rentetheorieën in de economische literatuur een vooraan
staande plaats innemen wanneer het gaat om de verklaring van de hoogte van de investeringen. 

Een ondernemer zal bij het nemen van een investeringsbeshssing en de vaststelling van het 
rendement dat daaraan is verbonden groot belang hechten aan de rentevoet. Hierbij kan ge
dacht worden aan de rentevoet die geldt indien vreemd vermogen ter financiering van het 
investeringsproject moet worden aangetrokken alsmede aan die welke gehanteerd wordt bij de 
bepaling van het interne rendement c.q. aan de contante waarde van de toekomstige cash-flows. 

Ten behoeve van het onderhavige onderzoek is de marktrentevoet voor hypothecaire leningen 
als exogene variabele gebruikt. Het was mogelijk hiermee een continue reeks voor de gehele 
beschouwde periode samen te stellen. 

Aangenomen is dat de ontwikkeling die deze reeks te zien geeft de rcnte-ontwikkehng op de 
kapitaalmarkt goed weerspiegelt. Als bron dienden de jaarverslagen van de Nederlandse Bank 
NV. 

Het inflatiepercentage 
Om zich een beeld te kunnen vormen van de reële ontwikkehng in economische zin moet men de 
reeksen in werkehjke prijzen corrigeren voor de prijsinflatie. Het tempo van de prijsinflatie 
wordt onder meer weergegeven door het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (reeks voor 
werknemersgezinnen), waarop de in het onderzoek gebruikte reeks is gebaseerd. Uitgaande van 
de genoemde reeks zijn de jaarlijkse relatieve mutaties berekend. Het blijkt duidelijk dat het 
inflatietempo in de jaren '70 beduidend hoger lag dan in het daaraan voorafgaande decennium. 

De reële rentevoet 
Omdat in de literatuur regelmatig wordt verondersteld dat het niveau van de investeringen 
samenhangt met de reële rentevoet, is een reeks samengesteld waarin de nominale rente (zie 
hierboven) is gecorrigeerd voor de prijsinflatie. De reële rente kan op eenvoudige wijze worden 
afgeleid uit de volgende rekenregel: 
1 -I- N = (1 -H R) (1 -I- I) 
waaruit volgt: 

N - I 
R = 

1 + I 

waarin: R = reële rentevoet 
N = nominale rentevoet 
I = inflatievoet 
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Scheepvaarteconomie te water 

Prof. Dr . H . J . M O L E N A A R 
Erasmusuniversiteit Rotterdam 

Abstract 
Shipping economics launched 

The serious overcapacity of the tanlser and bulls; carrier fleets gives rise to doubts as to the 
functioning of the freight markets in adjusting transport capacity in the long run. 

Research shows that there is no separate price determination duly reflecting longterm 
expectations of market parties. Investment decisions continue to react irresponsibly to 
spot freight rate movements and, at times, build up to volumes not justifiable by any 
reasonable standard. 

The question is posed what shipping economics, now introduced at the Rotterdam 
University, have to offer in terms of preventing serious shipping crises. 

The market mechanism failing in this respect, a capacity regulating policy seems called 
for. There is an urgent need to stimulate and upgrade market forecasting towards recog
nised 'leading indicators'. 

The OECD and the EEC should accept a role in this respect. 

'How long would it take?' 
'Two years fo r me to sail homo. Two years to build a 
ship or ships. Two to sail back . . . 

I n ten years L o r d Toranaga could have a navy of 
f i f teen to twenty ships. I n ten to f i f teen years 
England could supply L o r d Toranaga wi th thir ty 
modern warships . . .' 

uit: 'Shogun', J. C L A V E L L 

• Dertig jaar geleden werd de scheepvaarteconomie in Europa geïntroduceerd en 
wel in Noorwegen. 
• V i j f t i en jaar geleden hield de voorzitter van de Commissie-Oyevaar, die de Neder
landse zeescheepvaart doorlichtte, het Noorse management ten voorbeeld. 
• Tien jaar geleden kwam de Noorse tankvaart in ernstige moeihjkheden door de 
ohecrisis, alle scheepvaarteconomische voorsprong ten spijt. 

Een groot deel van de zeescheepvaart verkeert in een langdurige crisissituatie.- De 
periodieke herhaling van crisisomstandigheden l i j k t onontkoombaar: 'What comes up 
goes down again'. Scheepvaarteconomen voelen zich aangesproken. Is het niet hun 
'foremost duty to study the shipping market and make recommendations for its 

• Rede, uitgesproken b i j de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de economie met de 
leeropdracht scheepvaarteconomie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam op 16 februari 1984. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2011: 36-52 (1984) 
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improvement?' [1] "Wat de sciieepvaarteconomie te bieden heeft aan crisispreventie 
is een pi jnl i jke vraag, die ik nog niet heb horen stellen. Ik stel hem op deze plaats. 

Nu de scheepvaarteconomie hier te water gaat vind ik het derhalve passend om de 
vrachtenmarkt ter inspectie in het dok op te nemen. 

Functioneren de vrachtenmarkten in de tankvaart en de droge buikvaart nog zoda
nig dat ze aanbod en vraag naar scheepsruimte in redelijk evenwicht kunnen houden? 

Omdat het marktmechanisme meer functies heeft dan de wederzijdse aanpassing 
van de vervoercapaciteit en de vraag, leg ik mi j dus een beperking op. Verder zal ik 
het ook niet hebben over de lijnvaart en het gespeciahseerd eigen vervoer. I k heb 
daarvoor een praktische en een principiële reden. 
1. Het probleem van de overcapaciteit in de zeescheepvaart spitst zich toe op het 
bulkvervoer. De ernst van de situatie moge bhjken uit de halvering van de gemiddel
de vervoerprestatie van de tankervloot tussen 1970 en 1982 en van de tiërcering in de 
droge buikvaart (zie f ig . 1.). Voor de resterende vloot nam de prestatie toe met een 
derde. Dat mag niet zonder meer uitgelegd worden als een gunstige marktontwikke-
hng voor de lijnvloot. Feit is namehjk dat in de buikvaart de grote produktiviteitsver-
betering zich in belangrijke mate reeds vóór 1970 heeft voltrokken, doch in de l i j n 
vaart in hoofdzaak daarna. 

index 
1 970 = 100 

I 1 1 
1970 1976 1982 

Fig. 1 - Produktiviteits-ontwikkeling van wereldhandelsvloot (in 1000 mij
len per ton dw) 

bron: Review of MarilUne Transport 1982 VblCTAD 

2. De principiële reden dat ik niet op de lijnvaart inga is dat deze altijd gekenmerkt is 
geweest door regulering en daarmee altijd object is geweest van kritiek. 

De vrachtenmarkt is boven alle verdenking verheven, omdat een 'invisible hand', 
een mechanisme aanbod en vraag bi j elkaar brengt en de prijzen laat ontstaan. De 
goodwill van dit marktmechanisme is enorm. Verontrustend is het dat externe facto
ren zijn geaccepteerd als afdoende verklaring voor de exorbitante tonnage-overschot
ten van de laatste t i jd . Daardoor is het marktmechanisme het voordeel van ernstige 
twi j fe l helaas bespaard gebleven. Die twi j fe l moet door wetenschapsbeoefenaars wor
den opgebracht! Ik teken hierbij aan dat de vrachtenmarkt ook ontzien wordt, omdat 
ze als systeem onvervangbaar is. 
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De vrachtenmarkt voor Derde Wereld en Oostblok 
Di t geldt blijkbaar ook voor de niet-markteconomisch geordende wereld. De houding 
die deze aanneemt zal ik eerst trachten te verklaren. 

De derde wereld heeft weinig groeimogelijkheden meer in de Hjnvaart. Z i j heeft 
haar aspiraties om het huidig aandeel in de wereldvloot van 14 procent op te voeren 
tot 20 procent nu voornamelijk gericht op de buikvaart. Ook hier zou sprake zijn van 
'no free play of shipping'. 

'Barriers to entry' tot dit bulkvervoer vormen object van onderzoek onder auspi
ciën van U N C T A D . De interpretaties van vermeende 'barriers' verschillen b i j West 
en Zuid. Een hogere participatie in dit vervoer is het doel. Over het systeem van de 
vrije vrachtenmarkt valt geen onvertogen woord. [2] 

Ook het Oostblok heeft het met deze 'perfect competition' in de scheepvaart niet 
moeilijk. Wel constateerde een prominent Russisch scheepvaarteconoom onlangs 
dat, anders dan in de dertiger jaren, het marktmechanisme door zi jn onlogische 
vrachtfluctuaties reders heeft misleid. [3] Zeegaande wereldhandel en vloot volgen 
nu tegengestelde trends. Het marktmechanisme kan de crisis nu niet aan. Het b l i j f t 
echter bi j deze constatering. 

Zuid en Oost maken druk gebruik van de 'kapitalistische' markt en wel vooral voor 
het moeilijkst te plannen vervoer. De opmerkehjke tolerantie van centraal geleide 
economieën kan hierdoor verklaard worden dat 'feast'-vrachten de uitzondering zi jn , 
'famine'-vrachten voor reders de regel. Door de bank genomen wordt door oostblok-
en derde wereldlanden scheepsruimte van het westen beneden kostprijs gebruikt. 

De grote tonnage-overschotten worden toegeschreven aan een scala van factoren, 
die het marktmechanisme telkens weer hebben verhinderd goed te functioneren. 
M i j n thema laat zich nu aldus formuleren: welke invloeden van technische, kwantita
tieve of institutionele aard heeft het marktmechanisme moeten verduren en kon het sui 
generis daartegen opgewassen zijn? 

Het marktmechanisme in de knel 
Eenvoudig is het scala van factoren niet te rubriceren. 

1 975 78 

1 976 85 

1977 80 

1 978 76 

1979 77 

r e i s -
b e v r a c h t i n g e n 

Fig. 2 - Vervoer van droge bulkgoederen door bulkcarriers en volume 
reisbevracbtingen droge lading 

bronnen: "Maritime Transport" OECD anual reports Reviews, Feamleys, Oslo 



39 

enkele r e i s -
bevrachtingen 
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9, 9 10, 14 10,2 1,1% 6,5 8,1 9, 9 10, 14 10,2 

1 970 1 971 1 972 1 973 1 974 1 975 

Fig. 3 - Wisselend aandeel spotmarkt-bevrachtingen van olie in bet wereld 
olievervoer 

bron: T. Shimojo, Economie Analysis of Sliipping Freiglils 

De marktvemauwing 
In de grote groeiperiode werd steeds meer lading aan de vrachtenmarkt onttrokken 
ten behoeve van nieuwe, grotere schepen, waarvoor langlopende charters waren 
afgesloten. 

Daardoor kreeg de markt, die alle schommeling moest opvangen relatief een steeds 
geringere omvang. 

De betekenis van langlopende charters is in de jaren van inflatie en grotere onze
kerheid weer sterk afgenomen. Maar het aantal niet gepubliceerde transacties neemt 
toe. 

In absolute zin is de vrachtenmarkt heel weinig gegroeid (zie f ig . 2). D i t kan een 
probleem geschapen hebben voor het marktmechanisme en wel als reders op gehjke 
vrachtprijsschommelingen door de jaren heen ook op gelijke wijze hebben gerea
geerd. 

We stuiten hier op een potentieel ernstige storingsbron. De vraag naar de minimum 
omvang van de vrachtenmarkt, nodig voor het gewenst functioneren, is in de litera
tuur niet actueel. Hierin wordt geconstateerd dat de vrachtenmarkt toonaangevend is 
gebleven. Toch kan juist het in de t i j d wisselend aandeel van de spotvrachtenmarkt 
marktpartijen gespeeld hebben bi j hun investeringsbeshssingen (zie fig. 3). Aan de 



40 

horizon doemt het gevaar van verdere marlstvernauwing op. Daarbij zou het regelma
tige deel van het bulkvervoer naar en van ontwikkehngslanden worden gereserveerd 
voor de vloten van die landen. Prof. Victor Norman, voor mi j de knapste bulkvrach-
tenmarkt-analist, waarschuwt voor mogelijke catastrofale gevolgen voor de dan over
blijvende markt. Het risico-premiegedeelte in de vrachtprijzen zou dan wel eens te 
hoog kunnen worden om deze markt nog aantrekkelijk te maken. [4] 

Toenemende specialisatie en concentratie 
Het sterk toegenomen aantal ladingen en daarop gespecialiseerde scheepstypen heb
ben het element van produktdifferentiatie in de markt versterkt. Ook zijn de investe
ringen per schip sterk toegenomen. D i t proces is wel uitgelegd als aantasting van de 
volledige vrije mededinging in de buikvaart. [5] De opvatting dat door deze tenden
sen de vrachtenmarkt niet meer als vroeger zou functioneren vindt echter nauwelijks 
steun. 

Minder doorzichtige markt 
B i j het afsluiten van reis- en tijdcharters via de Londense Baltic Exchange geldt 
vanouds een publikatieplicht. Deze werd voor het marktfunctioneren destijds essenti
eel geacht. 

Nu is inschakeling van deze markt door het berichtenverkeer al lang niet meer 
nodig, waardoor aan de wens betreffende geheimhouding of vertraagde pubhciteit 
van transacties dus tegemoet gekomen kan worden. Partijen gaan er daarbij van uit 
dat Londen nog voldoende informatie kri jgt om de goede toon te zetten; een toon, 
die de vraag- en aanbodsverhouding van vrije tonnage goed uitdrukt. De vakhtera-
tuur laat hierover ook geen twi j fe l bestaan. 

Toch acht ik de vraag legitiem of onmiddelhjke pubhkatie van alle transacties in de 
afgelopen decennia niet tot meer gematigde kettingreacties had geleid. Marktparti jen 
zijn echter zo verdeeld en verspreid over de wereld dat deze vraag geen adres heeft; 
de verdere ontwikkehng van telecommunicatie en dataverwerking zal dit ideaal niet 
dichterbij brengen. 

Onjuiste marktprognoses 
Meer en betere marktinformatie zal de marktteneur uiteraard wel beïnvloeden. De 
data-voorziening heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt en daarmee ook het 
prognotiseren van de vervoervraag en van de behoefte aan nieuwe scheepsruimte. 

De grandiose misser van de officiële energie-prognose van de KSG die aanleiding 
gaf tot een kolen- en scheepvaartboom in de vijft iger jaren, zal menigeen heugen. In 
de zestiger jaren zagen prognoses de toekomst te pessimistisch, in de zeventiger jaren 
te optimistisch, zo kunnen we het nu generaliserend stellen. Subjectieve verwachtin
gen bhjven het onbetwistbaar recht van de beslisser, maar marktprognoses zi jn uit 
diens instrumentarium niet meer weg te denken. Ook hiervan zal de kwaliteit het 
moeten winnen. Door vroegere persoonlijke betrokkenheid bi j dit prognosewerk 
moet ik mi j ertoe dwingen om dit voor mi jn onderwerp zo centrale thema gereser
veerd te benaderen. I k zal zo dadelijk proberen de invloed van te optimistische 
prognoses op investeringshausses tot hun ware proportie terug te brengen voor wat 
betreft de grote tankerhausse van 1970-1973. 
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Technologische ontwikkeling en goedkope vlaggen 
Grote kostprijsveranderingen in het bulkvervoer hebben de ontwikkeling de laatste 
30 jaar gekenmerkt. Eerst verlaging door schaalvergroting, de laatste 5 jaar verlaging 
door brandstolHDesparing; daartussen lag de explosie van de bunkerprijzen. 

De vlucht naar goedkope vlaggen, nu 'open registries' genoemd, heeft geUjktijdig 
grote omvang aangenomen. Deze laatste ontwikkeling wordt in UNCTAD-kringen 
mede als oorzaak gezien van de overcapaciteit in de buikvaart. Versnelde veroude
ring van tonnage en grote verschuivingen tussen marktpartijen mogen in principe een 
marktmechanisme niet ontregelen. De vrachtenmarkt heeft de kostenverlagingen 
goed doorgespeeld naar de verladers; de investering per schip is ook niet te hoog 
geworden om de vrije toegang te bedreigen. Is het marktmechanisme trager ge
worden? 

De prijselasticiteit van het aanbod is door de schaalvergroting bepaald geringer 
geworden voor wat de bestaande vloot betreft: het oplegpunt kwam tot 1973 bi j een 
veel lager vrachtpeil te hggen. Binnen de varende vloot had toen ook nauwelijks een 
capaciteitsaanpassing plaats. Het mag van de grote bunkerprijsstijgingen een 'bles
sing in disguise' heten dat de economische snelheid van het schip weer instrument 
voor regeling van de capaciteit is geworden: het effect van langzamer varen kan wel 
oplopen tot zo'n 20 procent van de capaciteit b i j volle kracht varen. Wat de capaci
teitsaanpassing door nieuwbouw betreft, de bouwtijden zijn door de explosie in de 
scheepsgrootte niet langer geworden. 

De mogelijkheden tot slopen van zeer grote schepen zi jn vlot genoeg gecreëerd. Ik 
kan derhalve niet zien dat de aanbodselasticiteit door langere reactie-tijden geringer 
is geworden. 

Gemakkelijke scheepsfinanciering en fiscale regimes, steun aan scheepvaart en 
scheepsbouw 
Gemakkelijke scheepsfinanciering, fiscale faciliteiten voor scheepvaartinvesteringen 
en de steun aan de scheepsbouw worden als belangrijkste oorzaken gezien van de 
overcapaciteit in de tankvaart. Ohemaatschappijen, bankiers, tankerreders en 
scheepsbouwers hebben fouten erkend en propageren met elkaar al vele jaren oplos
singen om het vlootsurplus weg te werken. Genezen is voor hen actueler dan voor
komen. 

Ik wil niet ingaan op zaken, waarvan evident is dat het marktmechanisme er niet 
tegen bestand is, maar zo eenvoudig kan ik dit complex van factoren niet rubriceren. 
Onder invloed hiervan is aanbod in het leven geroepen van tweërlei aard: 
• aanbod waarvoor de lading tevoren onder langlopend charter was veilig gesteld; 
over het marktvernauwend effect hiervan is al gesproken; 
• aanbod zonder ladingdekking; ongedekte tonnage werd besteld in het vertrouwen 
dat door de inflatie de hoge kapitaalslasten opgebracht zouden kunnen worden. 

Tot dit vertrouwen heeft in hoge mate bijgedragen de verwachting dat de vervoer
vraag snel zou blijven groeien. 

De waarde gehecht aan het kostprijsverlagend effect van investerinstoeslagen 
vormde een vreemd contrast met een zeker gemak, waarmee stijgende bouwprijzen 
gedurende bestellingshausses werden geaccepteerd. 
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Ongewoon hevige fluctuaties van de wereldvraag; grote onzekerheid over de 
ontwikkeling van de wereldeconomie sinds 1973 
De prijselasticiteit van de vraag naar bulkvervoer is voor de soepelheid van het 
marktmechnisme al even belangrijk. Voor massagoed is het vervoerkostenaandeel 
naar traditionele opvattingen hoog. Maar dit is niet meer zo. Voor ruwe olie van de 
Golf naar West-Europa is het nu maar 2 ü 3 procent. D i t is in 1973 maar Hefst 57 
procent geweest; echter op een cif-prijsniveau, waarbij de totale vraagelasticiteit erg 
klein was. Het weinige onderzoek dat over deze vraagelasticiteit van het bulkvervoer 
is verricht, komt tot het lage getal van -0,5 (0,2 op korte termijn). 

Het capaciteitsmechanisme moet dus heel wat aankunnen. 
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Fig. 4 - Procentuele jaarlijkse verandering van de geproduceerde olie 
(ton/mijlen) 

bron: OECD - Maritime Transport 1982 

Fig. 4 laat zien hoe moeili jk de opgave is waarvoor de tankermarkt zich gesteld zag. 
Voor de droge bulkladingmarkt golden minder hevige fluctuaties. N u kan de bestaan
de vloot een behoorlijke fluctuatie opvangen. De problemen zijn ontstaan door zich 
als structureel manifesterende stijgingspercentages van 15 en meer (in tonmijlen) in 
de zestiger jaren. Gezien de vraaguitval na 1973 kan het geen verrassing z i jn dat de 
OESO en veel commentatoren hierin ook een prominente oorzaak zien van de tonna
ge-overschotten. Welke overcapaciteit hiermee dan wel kan worden verklaard is een 
onbeantwoorde vraag. 

Wel heeft Norman een simpele formule gelanceerd voor de optimale vervoercapa
citeit om een onzekere fluctuerende vervoervraag te dekken. Deze capaciteit is een 
functie van de marginale waarde van het te vervoeren goed en de marginale vracht
kosten. Ze hgt op het tonnage-niveau, waarbij de kans dat de vervoervraag groter is 
dan de aanwezige vervoercapaciteit gelijk is aan de verhouding van de vervoerkosten 
tot de goederenwaarde. 

Met andere woorden: bi j een vrachtaandeel van 20 procent is de markt efficient, 
indien er 20 procent kans is op een tekort en 80 procent kans op een surplus. B i j het 
huidige aandeel voor olie zou een bijna permanent en groot overschot verantwoord 
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zijn. Kansscliattingen zijn nodig om de economiscli verantwoorde grootte van dit 
surplus te bepalen. 

I k ga hier niet in op de implicaties van deze, door de componist zelf ook gerelati
veerde vuistregel. Ook grote vrachtschommelingen van W30 tot W400 zijn daarbij 
acceptabel. 

Een scala van factoren is de revue gepasseerd. B i j de grote tankercrisis sinds 1974 
zijn de scheepsfinanciering en de scheepsbouwproblematiek als hoofdoorzaken aan
gewezen. 

Ui t de hoek van de financiële analysten komt echter het oordeel dat 'the blame for 
the shipping catastrophe of the 1970's rests with no single group of people nor indeed 
with any single event . . . '. [6] 

Ik heb nu de factoren genoemd, die als bedreigend aangemerkt kunnen worden. 
De gedachte komt dus op of er toch voor de laatste decennia ook niet factoren zi jn te 
noemen die een gunstige invloed hebben uitgeoefend. 

Te denken valt aan: 
1. bekorting van de technische levensduur van schepen; zo zou het 'wegwerpschip' 
het verschijnsel van de scheepsbouwcyclus goeddeels kunnen onderdrukken. Helaas 
hjkt het schip technisch alleen maar duurzamer geworden. 
2. gunstig voor het aanpassingsproces zou ook zijn een bekorting van de bouwtijd 
van schepen en van de t i j d , die nodig is om werfcapaciteit uit te breiden, maar ook in 
te krimpen. Technisch zijn zeker vorderingen gemaakt, maar niet van voldoende 
omvang om hieraan verder aandacht te besteden. 
3. een derde gunstige factor is niet geheel nieuw. De aandachtige toehoorder (m/v) 
heeft deze factor ook al in een onheilsrol horen noemen: marktprognoses! Nu dan als 
zo betrouwbaar verondersteld, dat marktpartijen er hun marktgedrag naar richten. 

Daarbij zal de prijsvorming de nadering van verwachte tekorten of overschotten 
goed reflecteren en zo de verwachtingen in klinkende munt of in doffe ellende om
zetten. 

Ik heb bij Shimojo, Japans' leidende onderzoeker op dit gebied, een provocerende 
stellingname aangetroffen. Deze verschaft mi j een prachtig argument om van nu af 
meer licht op de aanbodzijde dan op de vraagzijde te laten vallen. De vraag kan niet 
beheerst worden, zo luidt de stelling. Als deze voorspelbaar zou zi jn, schrijft SHIMOJO 
'how easily could the shipping industry make their decisions'. [7] 

How easily? H i j weet ook wel beter! Voorspellen van het aanbod van scheepsruim
te op een langere termijn heeft zi jn eigen moeilijkheden. Dat aanbod bl i jkt vriend en 
vijand te verrassen. D i t stelt de rol van de prijsvorming op de vrachtenmarkt in een 
merkwaardig daglicht. 

De vrachtenmarkt 
Het is van cruciaal belang om de reis- en tijdchartertransacties goed uit elkaar te 
houden. 

Op de reischartermarkt worden niet alleen ladingen voor enkele reizen, maar ook 
voor series achtereenvolgende reizen ('consecutives') ondergebracht. Het tijdsbeslag 
daarvan reikt zelden verder dan een jaar vooruit. De time-charters beslaan 3 maan
den tot de gehele levensduur van het schip, maar met een zwaar accent bij 6 tot 12 
maand's contracten. 

Dat het bij reischarters om vervoercontracten gaat en bij tijdcharters om ter be
schikkingstelling van scheepsruimte zonder dat de lading genoemd wordt is voor de 
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analyse niet storend. Deze analyse betreft namelijk de ontwikkeling in de t i j d van de 
respectievelijke prijzen en wel middels indexcijfers. 

Van tijdchartervrachten zou mogen worden verwacht dat ze de toekomstverwach
ting van marktpartijen tot uitdrukking brengen. D i t geldt bi j uitstek voor de langlo
pende charters. De reischarterindex geeft in zijn verloop de verandering aan van de 
relatieve schaarste van prompte tonnage. 

Vooral buiten de officiële markt om is een nieuwe contractuele figuur opgekomen, 
de 'contracts of affreightment'. D i t z i jn meerjarige vervoerovereenkomsten, waarbij 
de ladinghoeveelheid met zekerheid wel van te voren gestipuleerd kan worden (of het 
zekere deel ervan). 

Deze 'contracts of affreightment' zi jn samen met het eigen vervoer (door 'industrial 
carriers') en niet-gepubhceerde time-charters goed voor veruit het belangrijkste deel 
van het industriële grondstoffen- en energiegoederenvervoer. Het prijsverloop is voor 
deze contracten niet doorzichtig genoeg en de transacties komen niet in voldoende 
regelmaat voor om als indicatie van marktverwachtingen te dienen. 

Overal l economie 
activity 

supply/demand 
of goods 

i 
^^transport demand 

1 
2 I ^sh ipp ing demand 
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^ - - . ^ c o n t r a c t i n g 

Fig. 5 - 'Framework' voor marktmechanisme 
bron: Victor D. Norman. Economics of Bulk Siiipping 
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Vri je scheepsruimte kan zowel voor enkele reizen als voor langere termijn verchar-
terd worden. De onderlinge samenhang tussen de 'spot'-vrachten voor prompte en 
korte termijncontracten enerzijds en de langere time-charters anderzijds heeft reeds 
lang de aandacht. 

Hoe zou het marktmechanisme in klassieke zin werken? (zie f ig . 5) 
In beginsel vindt de volgende kettingreactie plaats. Een initiële, niet voorziene 

stijging van de vervoervraag leidt tot een vrachtprijsstijging. 
D i t lokt beter capaciteitsbenutting van de varende en eventueel opgelegde vloot uit 

totdat de capaciteitsgrens is bereikt. Overtreft de vraag dan nog het aanbod dan 
stijgen de vrachten zeer snel vanwege de geringe elasticiteiten van vraag en aanbod. 

Snel aangroeiende cashflows leiden, afhankehjk van de beoordeling door de reders 
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van de duur en de kracht van de vraagstijging, tot nieuwbouworders. Ook vermindert 
de sloop van anders economisch verouderde tonnage. Stijgende nieuwbouwprijzen 
en, na oplevering van nieuwe tonnage, weer dalende vrachten remmen verdere 
nieuwbouwplannen af en voorkomen ver doorslaan van de tonnage-balans. Ook de 
sloopprijzen helpen op bescheide wijze de aanpassing. 

In het mechanisme komen aldus 4 marktprijzen in beweging om een initiële wi jz i 
ging van de vraag-aanbodsverhouding te corrigeren. 

In theorie zal het prijsverloop voor langlopende contracten afwijken van dat der 
spotvrachten, omdat de toekomstverwachtingen er in tot uitdrukking komen. Reders 
worden daardoor aangemoedigd of afgeremd nieuw te bouwen of te slopen. Het 
kapitale verschil tussen de spot- en tijdchartermarkten is de mate van onzekerheid, 
die in de prijsvorming moet worden verdisconteerd. Indien op beide markten dezelf
de mate van onzekerheid zou bestaan over de vraag-aanbodverhouding van scheeps
ruimte, de rente, de exploitatiekosten, dan zouden de vrachten voor langlopende 
charters gekoppeld zijn aan die voor prompte reizen en kortlopende tijdcharters; 
deze zouden dan gehjk zi jn aan het gewogen gemiddelde van de reischartervrachten, 
contant gemaakt met de rentevoet, die herinvestering aantrekkelijk genoeg zou ma
ken. [8] Dan zou de winst- of verliesgevendheid namelijk gelijk zi jn. 

B i j 'perfect foresight' van de vraag zou de rederswereld, geleid door de prijsvor
ming, zodanig anticiperen dat de vervoercapaciteit zich zonder schokken zou aan
passen. 

Di t l i j k t een onzinnig theorema: hoe disponeert en investeert een collectief van 
onderling concurrerende reders zodanig, dat het met elkaar en in een volledig trans
parante markt een bekend toekomstig tonnagetekort (of surplus) precies aanvult. 

Toch komt de geschetste situatie dichtbij situaties, die zich al hebben voorgedaan: 
namelijk de situatie, waarin een tekort of surplus door allen als van dezelfde orde van 
grootte wordt beoordeeld. Dan zou het prijsverloop voor lange charters de successie-
vehjke vermindering van het tekort moeten afspiegelen. Tenminste, indien alle 
nieuwbouw-orders e.d. onmiddellijk worden gepubhceerd. Toch zijn ook deze histo
rische situties uitgelopen op 'overreacting' en niet zo zuinig ook. Waar ligt dat nu 
aan? 

Heeft men de prijssignalen in de wind geslagen of heeft het vrachtprijsverloop op 
de T/C-markt de algemene verwachtingen niet goed weerspiegeld? 

Research 
Het resultaat van onderzoek naar de onderhnge samenhang tussen de korte en lange 
vrachtprijzen en tussen deze en de bestelling van nieuwe schepen is erg ontnuchte
rend en ontmoedigend. [10] 
• Time-chartervrachten en spotvrachten zijn te nauw gecorreleerd om van een eigen 
invloed van lange termijnverwachtingen op de prijsvorming te kunnen spreken. De 
time-chartervrachten volgen zelfs de spot-vrachten. 
• De bestelhng van nieuwe schepen volgt het pad, dat door deze prijsbeweging voor 
kortlopende vervoerdiensten wordt aangegeven. 
• Samengevat: lange termijnverwachtingen, die dus nauwelijks in de prijsontwikke
ling tot uitdrukking komen, Hjken bij het investeren in buikschepen niet in aanmer
king genomen te worden. 

Het onderhavige onderzoek bevestigd de oude ervaringsregel dat scheepsbestellin-
gen erg gevoelig zijn voor niveau en verandering van de spotvrachten. Er is geen 
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nieuws onder de zon. Di t onderzoelc tieeft wortels in de Verenigde Staten en Japan, 
maar is in Noorwegen het meest vruchtbaar geworden. 

(Het aantal scheepvaarteconomen en het aantal opgelegde tankers l i jken wel posi
tief gecorreleerd!) D i t zou een moeilijke startvoorwaarde kunnen worden voor Rot
terdam). 

De ohecrisis heeft in 1973 een zwaar rookgordijn om de vrachtenmarkt gelegd en 
het zicht op het 'normale' functioneren daarvan ontnomen. De geschiedenis hoeft 
echter niet ongedaan gemaakt te worden om toch aan de grote tankercrisis van 1973 
tot heden een nuttige analyse te kunnen overhouden. We behoeven de geschiedenis 
slechts tot kort vóór het uitbreken van het conflict in het Midden-Oosten terug te 
draaien. 

M i j n tweede casus hoeft niet gestript te worden om zi jn ware aard te ontdekken. 
Deze is zeer recent, maar heeft daardoor het nadeel dat de verwachte gevolgen deels 
nog in de toekomst verborgen liggen. 

Het gaat om de besteUingsgolf van bulkcarriers in de jaren 1979 tot 1981. Aan deze 
'casus belli ' voor de vrienden van de vrachtenmarkt wi l ik de aangehaalde conclusies 
duidelijk maken. De tweede casus stel ik daarbij voorop. 

- Casus I De bulkcarrier-hausse van 1979/1983 
Begin 1979 was de markt voor bulkcarriers redelijk in evenwicht. Toen kwam de 
tweede OPEC-ronde, waarbij de olieprijs op het hoogtepunt bijna verdrievoudigd 
werd. Over de perspectieven voor steenkool, die 20 procent van de bulkcarrier-lading 
vormde, kwam een lawine los van visies en prognoses. Van meet af aan waren de 
meningen verdeeld over het tempo, waarin de groei van het ladingvolume van steen
kool zich zou aandienen. Hoeveel t i j d zou het kosten om knelpunten in de infrastruc
tuur, met name in de Verenigde Staten, op te heffen? 

v r a c h t 
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Fig. 6 - Vrachtprijsverloop en geplaatste nieuwbouw-orders voor bulkcarriers 
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Deze knelpunten manifesteerden zich al heel gauw door havencongesties, die in 
1981 maar Kefst 7 procent van de wereldbulkcarriervloot immobihseerden (waar de 
reders wel bij voeren). 

Fig. 6 toont de ontwikkeling van de vrachtprijs voor steenkool van Norfolk/New
port News/Baltimore naar Japan en van de éénjaars time-charterprijs voor de klasse 
schepen, die nog net het Panamakanaal kan passeren. Het prijsverloop voor langer 
lopende charters was door het geringe aantal daarvan onduidelijk en leverde geen 
bruikbaar aangrijpingspunt voor het investeringsbeleid. Hoe men met het bestellen 
van nieuwe schepen op deze markt heeft gereageerd geeft deze figuur te zien met het 
3-maands voortschrijdend gemiddelde van het aantal orders. Individuele beshssingen 
worden niet goed zichtbaar gemaakt door de maandelijkse tonnage-cijfers te be
schouwen. De curve van de bestellingen vertoont twee opzienbarende uitbarstingen 
van investeringsactiviteit, die van een statistische correlatie weinig doen verwachten. 
Voor de bestelhngen tot aan en tussen de 'Eigerwanden' is de samenhang met het 
vrachtprijsverloop behoorlijk hoog, dat wil zeggen voor de twee jaren 1979 en 1980 is 
de correlatie-coëfficiënt ten aanzien van de T/C-vrachten 0.824; dit betekent dat 
68 procent van de variantie in de bestellingen verklaard wordt door de onderhavige 
vrachtprijs. De samenhang met de genoemde kolenvrachtprijs is niet zoveel minder 
(r=0,78). Di t wijst op een vr i j sterke correlatie tussen deze twee vrachtprijzen, een 
bevestiging van elders getrokken conclusies. 

Voor de periode juh 1981 tot maart 1983 is de correlatie nog sterker, want de 
coëfficiënt is nu 0,92, waarmee 85 procent van de variantie verklaard is. Ook nu is de 
samenhang met de loco-kolenvrachtprijs iets lager (r=0,83). 

Wat verder opvalt is de geringe time-lag, waarmee de orders de vrachtschommelin
gen volgden, namelijk 2 tot 3 maanden. Treffend is voorts dat de time-charter- en 
reischarter vracht in op- en neergang ongeveer dezelfde onderlinge relatie hebben 
gehandhaafd. Dit voor researchers welbekende beeld wordt behoorlijk verstoord 
door de golf van orders van zomer 1981, die kennelijk gezien moet worden als vrucht 
van een opgekropte hausse-stemming. Dat kon gebeuren omdat de time-charter
vrachten gedurende een heel jaar op een wel zeer prof i j te l i jk peil gehandhaafd 
blijven. 

Na de vrachtprijzen zijn die nieuwbouwprijzen de belangrijkste verklarende varia
bele. 

Deze nu maakten tussen '78 en '80 een sterke stijging door, een klassieke reactie op 
de aanzwellende vraag. In '81 gingen deze dalen, waardoor de besteUingsgolf kan zijn 
ontketend, (zie fig. 7) 

Het gebeuren in 1983, dat zich in f ig . 6 nog niet helemaal aftekent, doorbreekt de 
gevonden samenhang radicaal. Zonder enige stimulans van de vrachtenmarkt voltrok 
zich in het kielzog van een trtassieve order een proces, dat met 444 orders in '83 de top 
van 1981 ver overtrof. Reders konden toen namelijk hun marktverwachtingen optisch 
verkleinen door een 30 procent verlaging van de nieuwbouwprijzen in het verre 
Oosten. 

Maar dit verklaart onvoldoende het slaken van de controversiële band tussen 
vrachtenmarkt en bestelgedrag. Deze recente investeringsexplosie kan er op duiden 
dat de rederswereld losgekomen is van een overleefd mechanisme, dat qua prijsvor
ming aan autonome toekomstverwachtingen geen ruimte bleek te bieden. 

De omvang van dit proces van bestellingen heeft de reders zelf onaangenaam 
verrast; een bekende Griekse reder pleitte onlangs voor 'the good judgement' van de 
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Fig. 7 - Prijsontwikkeling voor nieuwbouw-

(1) tanker (210.000 dwt) en 
(2) bulkcarrier (70.000 dwt) 

bron: Reviews 1974 en 1982 - Feamleys, Oslo 

eersten, maar vond degenen, die volgden en over wie de eersten geen macht hadden, 
roekeloos. Z i j n oordeel treft impliciet het falend marktmechanisme. [11] 

Ik wi l niet geheel uitsluiten dat, de prognoses ten spijt, deze reders tezamen goed 
geanticipeerd hebben. Dan zou de economische opleving in de komende jaren wel erg 
sterk moeten zijn en bhjven. Veel waarschijnhjker hebben we te maken gehad met 
een bestelgedrag dat in haar gevolgen veel ernstiger kan zijn dan het aan banden 
lopen van de kortlopende vrachten. Het aanbod verloopt dan volgens een onbeheers
baar proces. B i j voUedige mededinging behoeven individuele reders geen rekening te 
houden met een invloed van hun handelen op de markt. B i j afwezigheid van een 
prijsvorming, die een snel slinkend gat in de markt in harde prijsdahng omzet, blijven 
aUe investeerders met gelijke parameters rekenen, maar die door het collectieve 
handelen van waarde veranderen. Op reders b l i jk t voorts van toepassing de theorie 
van de verwachtingen. Deze rekent af met de inelastische verwachtingen, waarop de 
neo-klassieke prijstheorie was gebaseerd. 

Infectueuse hausse-stemmingen manifesteren zich krachtig. Er is geen prijsvorming 
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die daartegen dammen opwerpt. Ter verlclaring van dit gedrag is aangevoerd dat oolc 
voor bestaande schepen een gerede markt aanwezig is, dat de investeringen dus niet 
onherroepelijk zi jn. Maar het is een feit dat de marktwaarde van die schepen de 
vrachtprijsschommehng nauw volgt. Aangezien mi jn tweede casus ouder is, trek ik nu 
al een conclusie. 

De nauwe band tussen vrachtenmarkt en nieuwbouwactiviteit, die met bijbehoren
de vertragingen de scheepsbouwcyclus endogeen verklaarde - ik denk aan Tinbergen -
vertoont scheuren. Di t kan een ontwikkehng ten goede, maar ook zeer goed ten 
kwade zi jn. 

- Casus II De tanker-hausse van 1970-1973 
De wereldscheepsbouwproblematiek is, door de dagelijkse berichtgeving wel bekend 
wat haar gevolgen betreft, maar minder goed kent men de oorzaken. De overcapaci
teit wordt wel erg eenzijdig toegeschreven aan de uitval van de vervoervraag na de 
oliecrisis. Dat zich ook zonder deze crisis een tankeroverschot had voorgedaan l i j k t 
een nutteloze, zo niet aanvechtbare stelhngname. 

plus c • besteld minus normale 
s loop/verl iezen 

— Japans 

O 
ca 
O 

70 71 65 68 68 68 69 71 71 ? ? 71 
prognose-jaar 

Fig. 8 - Tanker-prognoses voor 1975 en tankervloot per 1-1-1971 reeds 
voor 1975 zeker gesteld 

broi): H. Keilen in Sympo-sinm 'Developmenl in Merchant .Shipbuilding'. TH Delfl 1972 



50 

61.9 61.1 

afgeleverde tonnage 
(in draagvermogen) 
(schepen >1000 brt ) 

tankers 
k c a r r i e r s 

ge typen 

4. t I 

1 971 1972 1 973 1 974 1 975 1 976 1 977 1 978 1 979 1 980 1 981 1 982 

Fig. 9 - Betekenis van tankers en bulkcarriers voor de wereldscheepsbouw 

bron: Review 1982, Feamleys, Oslo 

Gunt ü mi j op deze plaats echter een vluchtige terugbUk op het proces dat zich in de 
jaren 1970 tot oktober 1973 heeft afgespeeld. 

Tussen '68 en '73 verdubbelde het aantal vervoerde ohe-tonmijlen. B i j extrapolatie 
hiervan zou nu een tankervloot van 680 millioen ton volledig emplooi hebben gevon
den. Vandaag is circa 320 millioen ton beschikbaar, doch niet meer dan 260 a 270 
milhoen nodig. Dat de groei van gemiddeld 16 procent niet geëxtrapoleerd mocht 
worden was toen al algemeen geaccepteerd. 

Van 12 tussen '65 en '72 opgestelde marktvoorspellingen kwam voor 1975 de meest 
optimistische tot 230 min ton, het gemiddelde van al deze 12 bedroeg 205 min ton. 
Echter, onder de invloed van vrachtprijsstijgingen was dit gemiddelde eind '72 al 
bereikt. Ik acht het verantwoord te steUen dat onder de genoemde omstandigheden 
40 tot 60 min ton voor een contractbedrag van 8 a 12 mrd dollar te veel was besteld, 
(zie f ig . 8) Het is moeil i jk de euphoric te beschrijven, die toen marktpartijen beheer
ste. In twee opzichten verschilde het bestelproces van tankers in die jaren van de 
aanbodsreactie van bulkcarriers, zoals geanalyseerd. Ten eerste was de ordersituatie 
toen ondoorzichtig; de verschillende opgaven en statistieken weken sterk van elkaar 
af, naar gelang van de criteria die werden aangelegd voor wat als een order kon 
worden beschouwd. Talloze contracten bleven maanden boven de markt hangen in 
afwachting van bankfinanciering of staatsgarantie. Deze ondoorzichtigheid maakte 
het voor de vrachtprijzen ook in theoretische zin onmogelijk om het aanpassingspro
ces van de vervoercapaciteit soepel te doen verlopen. Ten tweede gedroegen de 
nieuwbouwprijzen van tankers zich toen wèl zoals in het klassieke mechanisme paste 
(zie f ig . 7). 

Ter verklaring hiervan kan gewezen worden op de afwezigheid van overcapaciteit 
aan het begin van het proces en op het enorme aandeel van tankers in de wereld-
scheepsbouwmarkt (zie f ig . 9). 

De grote tankerwerven van West-Europa hadden hun zorgen over komende over
capaciteit ontleend aan zeer grondige, van scenario's voorziene marktanalyses, niet 
onder stoelen of banken gestoken. De zeer gemêleerde en in getal uitbundige reders
wereld was voor dergelijke studies niet ontvankelijk. 
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Over de research, die door de tanlcercrisis is opgeroepen, moet ik kort zi jn. Een 
Japanse studiegroep heeft alle 9568 afsluitingen van tankers tussen 1970 en 1975 
geanalyseerd op samenhang tussen vrachtprijs, lead time, contractdatum, contract-
duur en andere kenmerken. [12] Doel was inzicht te verwerven in het toenmalige 
verwachtingspatroon van de reders en om hieruit hanteerbare voorspellingsinstru
menten af te leiden. Daarin is men niet geslaagd. Er bleken geen continue 'expecta
tion curves' te kunnen worden geconstrueerd. De groep weet dit aan te weinig infor
matie. Japanners geloven in de macht van veel informatie en grote rekenmodellen, 
ook voor maritieme prognoses. De West-Europese reder deinst hiervoor terug. Voor 
mi j is steeds meer informatie over het verleden ook niet dè sleutel om beter in de 
toekomst te zien: het grensnut van deze informatie is dalend. 

Hoe hausse-stemmingen t i jdig te keren? Daarvoor zi jn betrouwbare marktvoor
spellingen onmisbaar, doch niet voldoende. 

De Noorse research is mijns inziens nu het meest significant, ook al valt daar nog 
wel de opvatting te beluisteren dat de 8-jarige en endogeen verklaarde cyclus zich zal 
voortzetten. Voor dit rekenkundig rythme laten dominante externe factoren en uit de 
hand lopende marktstemmingen te weinig ruimte. Onder Noorse reders bleek enkele 
jaren geleden de kuddegeest, 'flock timing', van investeringen nog groot te zijn. Toch 
zeiden de meeste reders uit de steekproef een 'short term buying/selling strategy' te 
hebben, dus niet 'long range transport selhng'. [13] Een aantal van hen hanteerde 
alleen de terugverdientijd als criterium. Portfolio management ligt voor de deur; per 
rederij dient daarbij de trade-off tussen verwacht rendement en risico gekozen te 
worden. Hierover is boeiende research gaande. 

Epiloog 
Ik keer nu terug naar de vraag die ik aan het begin heb gesteld: 
wat heeft de scheepvaarteconomie te bieden aan crisispreventie? 
De schommeling van de jaarlijkse vervoervraag nemend voor wat zij is, interpreteer 
ik de situatie als volgt: 
1. Vóór alles klinkt de boodschap door dat belangrijke overcapaciteit voor het groot
ste deel van de t i j d economisch verantwoord kan zi jn, en wel ten aanzien van goede
ren met een laag aandeel van de vervoerkosten in de goederenwaarde. Het grote 
probleem is dat de kosten en baten van deze tonnage-overschotten niet voor dezelfde 
marktpartijen zijn. De sterke variatie van goederenwaarden en vervoerkosten maakt 
ook dat met dit inzicht voor flexibel inzetbare scheepsruimte niet veel gedaan kan 
worden. 

2. Men moet er in elk geval naar streven die overschotten te voorkomen, die met een 
vrij hoge tot hoge waarschijnlijkheid permanent zouden zi jn. 
3. Het bestelgedrag van buikreders staat zozeer bloot aan beïnvloeding door markt
stemmingen dat de kans op 'overreacting' zelfs ten opzichte van ruim bemeten tonna
gebehoeften reëel aanwezig b l i j f t . 
4. De vrachtenmarkt laat als mechanisme dat ook de vervoercapaciteit op langere 
termijn regelt meestal verstek gaan. 
5. Een aanvullend volume-beleid, bi j voorkeur te hanteren door de internationale 
scheepsbouw-organisaties en gesteund door overheidssancties, l i jk t het enige instru
ment om een geheel uit de hand lopen van de bestel-activiteit te voorkomen. 
6. Er zou krachtig gestreefd moeten worden naar onmiddelhjke publikatie van alle 
geplaatste nieuwbouwopdrachten. 
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7. Er is dringend belioefte aan Icwalitatieve 'opwerlcing' van gepubliceerde markt
prognoses voor tankers en bulkcarriers tot erkende 'leading indicators'. De OESO of 
Europese Gemeenschap zouden deze, teveel aan commerciële krachten overgelaten 
aktiviteit, moeten veihg stellen. 
8. De epicentra van de grote bevingen, waar de maritieme wereld onder l i jd t , hggen 
ver buiten Nederland. Om daar wat tegen te doen is Den Haag een beter poste 
restante adres dan Rotterdam. 

' . . .Anjin-san, how many ships do you need?' 

'Shogun' 
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Aantekeningenrubriek 

Goederenvervoer in stedelijke gebieden 
Verslag van de 61e CEMT Ronde-Tafelbespreking 

In december 1983 werd onder voorzittersschap van Prof. Seidenfus de 61e Ronde-
Tafelbespreking van de C E M T gehouden te Parijs. 

Deze bespreking werd gewijd aan het thema 'Goederendistributiesystemen in ste
delijke gebieden'. Als preadviseur is opgetreden Prof. Drs. H.J. Noortman van de 
Universiteit van Amsterdam. 

In zi jn uitvoerige rapportering, voorzien van een hteratuuroverzicht van alleen al 5 
pagina's, wordt een overzicht gegeven van de verschillende onderzoekingen die in 
binnen- en buitenland met betrekking tot het goederenvervoer in stedelijke gebieden 
zijn verricht. 

Aan het begin van de bespreking werd er door de voorzitter aan herinnerd dat de 
C E M T een politieke organisatie is. De materie zou daarop in vier stappen worden 
besproken: 
1. waar hggen de hoofdproblemen en op welke wijze manifesteren deze problemen 
zich 
2. zi jn er oplossingen vanuit de theorie en zo ja, welke zijn dat 
3. vraagstukken van stedelijke verkeerspolitiek 

4. welke voorstellen kunnen worden gedaan ter oplossing van de problematiek 

ad 1 

Bi j het beschouwen van de problemen is een aantal onderverdelingen van belang. 
Betreft het bijvoorbeeld een oude stad of gaat het om nieuw ingerichte stedelijke 
gebieden? 

Ook onderscheid naar type vervoer is van betekenis, bijvoorbeeld in: 
a. vervoer nodig voor de verzorging van de bevolking 
b. onderhnge leveringen tussen industrieën 
c. speciale transporten zoals die samenhangen met bouwactiviteiten 
d. vervoer samenhangend met de situering van spoorwegemplacementen, havens en 
vhegvelden 

Bedacht moet voorts worden dat zich een aantal relatieve veranderingen voordoen 
in de transportafwikkeling als gevolg van veranderingen in de economische ontwikke
ling. Hierbi j werden enige trends onderkend. Zo werd genoemd het vervangen van 
goederenstromen door informatiestromen. Door de telematica ontstaat een grotere 
speelruimte voor de ondernemers. De handel past zich hierdoor sneller en beter aan 
de vraag aan. Zo laat mogelijk overgaan tot verpakking e tc , flexibel blijven. 

Een tweede werkzame trend is die naar meer directe bevoorradingssystemen waar
bij de goederen direct van de producent naar de ontvangers gaan. De oproep werd 
hierbij gedaan om de aan de gang zijnde processen te beschouwen op het microni
veau. 

Een derde trend werd gesignaleerd in de veranderende vestigingsplaatsstructuren. 
Dure schaarse grond in de stad alleen nog gebruiken voor verkooppunten en niet voor 
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het aanhouden van voorraden. De voorraad wordt dan aan de rand van de stad 
aangehouden. De koop/verkooprelaties worden anoniemer. 

Een zich eveneens voordoende ontwikkehng is die van de stadsvernieuwing en een 
intensiever grondgebruik met als gevolg een toenemend verzorgingsverkeer. 

Per saldo is er dus een aantal elkaar tegenwerkende trends te onderkennen. 
De voorzitter vatte het geheel samen door te wijzen op de individualisering van de 

behoeften, met als gevolg de individualisering van de bevoorrading. U i t een oogpunt 
van transportefficiency rijst dan de vraag hoe men de bevoorrading desondanks toch 
geconsolideerd kan verrichten. 

ad 2 
Geconstateerd werd dat de bouwers van modellen over het algemeen te veel de 
ervaringen uit het personenvervoer hebben laten gelden voor het goederenvervoer. 
Te weinig aandacht is geschonken aan de besluitvormingsprocessen die in het goede
renvervoer een rol spelen. 

De oproep werd ook hier gedaan om op het microniveau de processen te bestu
deren. 

Over de prognosewaarde van de modellen was men niet optimistisch. 
Waarde werd dan ook niet zozeer toegekend aan de lange-termijn-prognoses, maar 

meer aan simulatiemodellen. Welke effecten mogen worden verwacht als gevolg van 
bepaalde situaties. 

Bovendien moet men zich voortdurend afvragen voor wie men de problemen wi l 
oplossen. Het is ondoenlijk al deze verschillende betrokkenen te bedienen met één 
macromodel, zo werd geconstateerd. 

Zeker wanneer men uit vervoerderstandpunt naar de problemen k i j k t , dan zal men 
op microniveau de vraagstukken moeten bekijken ( 'Look at the problems at the 
micro level'). 

ad 3 
Aan de vraagstukken van de stedelijke verkeerspoUtiek zijn in het preadvies een 
aantal paragrafen gewijd. In de discussie is hier verder niet veel aan toegevoegd. 
Belastingen en sturingsheffingen werden niet als een goed bruikbaar instrumentarium 
aangemerkt. 

Geconstateerd werd voorts dat in de planning en de dimensionering van infrastruc
turele voorzieningen doorgaans niet behoorlijk rekening wordt gehouden met het 
goederenvervoer. 

ad 4 
Ter oplossing van de goederenvervoerproblematiek in stedelijke gebieden worden in 
het preadvies een aantal mogelijkheden opgesomd. 

In het Ronde-Tafelgesprek zi jn deze de revue gepasseerd. Daarbij is ook het thema 
city-logistiek aan de orde geweest. Een interessant intermezzo was in dit verband een 
verslag dat door één der deelnemers gegeven werd van een onlangs gemaakte studie
reis naar Japan. Van twee bedrijfsbezoeken werd verslag gedaan en opvallend was in 
beide gevallen de belangrijke betekenis van de chauffeur. 

De chauffeur kent de wi jk erg goed, waardoor een efficiënte wijze van bestelling 
mogelijk is. Routeplanning met behulp van de computer kan hier niet of nauwelijks 
verbetering brengen. 
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In het andere bedrijf bleek de chauffeur ook de belangrijkste man te zijn als 
verkoper en planner. Door middel van de telefoon staan de chauffeurs in regelmatig 
contact met de centrale post (control room). Het zi jn de chauffeurs die aanwijzingen 
geven aan de man in de centrale post. 

Voorts heeft men in dit bedrijf een netwerk gebouwd waarin op cruciale punten 
sorteermachines zi jn geplaatst die door op menselijke stem reagerende computer 
worden bediend. Het geheel is dermate efficiënt geworden dat een garantie van 
bezorging binnen 24 uur wordt afgegeven. 

Uitvoerig is voorts aandacht geschonken aan vormen van consohdering. B i j de 
keuze van een vorm is het van belang om zich bewust te zijn van de achteriiggende 
business logistics. Wie zi jn de besluitvormers in deze goederenstroom en spelen daar 
op in . 

Opvallend was de ruime participatie van de Scandinavische gesprekspartners bi j dit 
onderwerp. Onderstreept werd de betekenis van het beroepsvervoer. Eigenaars van 
de goederen zouden hun gewoonten meer moeten veranderen. Het is daartoe nodig 
dat de beroepsvervoerders meer aan klantenbezoek doen. 

Overigens klonk ook de waarschuwing dat consolidering niet als een panacee mag 
worden beschouwd. De aard van de goederen speelt een belangrijke rol . 

Aan de mogehjkheden van het gebruik van computers is ook aandacht geschonken. 
Gewezen werd op het grote aantal kleine ondernemingen dat in vele landen bij de 
goederendistributie is betrokken. De oproep werd gedaan om ook voor deze onder
nemingen de benodigde gebruikersvriendelijke computerprogramma's te ontwik
kelen. 

Gewezen is op de situatie in Nederland waar daadwerkelijk hieraan wordt gewerkt 
op bedrijfstakniveau door E B W / A C B . 

Ten slotte is nog gesproken over de functie van vervoer/distributiecentra. Van 
belang is dat vervoerders elkaar ontmoeten en leren vertrouwen om de goederen aan 
elkaar mee te geven. Bovendien werd opgemerkt dat voor het welslagen van de 
samenwerking een stuwende kracht (unité motrice) nodig is om de zaak van de grond 
te krijgen. 

Coöperat ie is nodig en dit b l i jk t ook internationaal een dikwijls moeilijke aangele
genheid te zi jn. 

In zi jn afsluitende samenvatting wees de voorzitter o.a. op de grote betekenis die 
moet worden toegekend aan de steeds meer directe betrekkingen tussen verzenders 
en ontvangers. Di t leidt tot een fragmentering van de bevoorrading, terwijl juist uit 
transporteconomische overwegingen een meer geconsohdeerde bevoorrading ge
wenst is. 

Voor de overheden zijn slechts geringe mogelijkheden voorhanden. 
Institutioneel is door hen wel iets gedaan c.q. nog te doen. Wellicht dat met name 

in de infrastructuurplanning bijvoorbeeld van bevoorradingsstraten en parkeerterrei
nen nog het nodige kan worden gedaan. 

Verder is het vooral een aangelegenheid van ondernemingspolitiek, waarin de 
computer en overige technische ontwikkelingen hun rol moeten spelen. 

Drs. G . GORT 
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Commissie Verkeers- en Vervoeronderzoek 

In de jaren '50 en '60 was er sprake van een 'volgend' beleid op het gebied van het 
verkeer en vervoer. De maatschappehjke processen vormden als het ware een rand
voorwaarde voor de door de overheid te varen koers. Het onderzoek op het terrein 
van het verkeer en vervoer was gericht op het groeiende aantal verplaatsingen en de 
gevolgen daarvan. 

In de jaren '70 werd duidelijk dat de maatschappij zich beperkingen moest opleg
gen. Het werd noodzakelijk over te schakelen van een 'volgend' beleid naar een 
'sturend' beleid, ook op het gebied van het verkeer en vervoer. Aan het eind van de 
jaren '70 kreeg men bovendien te maken met een stagnerende economische groei. 
Doordat de doelstellingen van het beleid zich wijzigden in deze jaren, veranderde ook 
het karakter van het verkeers- en vervoeronderzoek sterk. Het werd nodig de krach
ten te bundelen op het terrein van het onderzoek en een onderhnge afstemming van 
activiteiten tot stand te brengen alsmede het systematisch in kaart brengen van onder-
zoeklacunes. Di t heeft geleid tot de oprichting, op 8 december 1980, door de Minister 
van Verkeer en Waterstaat, van de Commissie Verkeers- en Vervoeronderzoek 
( C W O ) . 

De commissie kreeg een mandaat voor de periode van 3 jaar en had als taken: 
1. het adviseren over en stimuleren van de samenwerking tussen onderzoekinstituten 
en -bureaus op het gebied van het verkeers- en vervoeronderzoek in Nederland; 
2. het zorgdragen voor en inventarisatie van lopend onderzoek; 
3. het signaleren van en adviseren over mogelijke coördinatie van lopend onderzoek; 
4. het adviseren over het initiëren van nieuw onderzoek daar waar leemtes worden 
geconstateerd. 

De commissie heeft thans haar taak beëindigd en heeft verslag gedaan in december 
1983. 

De conclusies van de Commissie luiden als volgt: 

Taak 1 

1. U i t informatie die de commissie heeft ingewonnen bi j ruim 20 onderzoekinstituten 
en -bureaus naar het verloop van de onderzoekkwaliteit en -capaciteit in de jaren 
1980 tot en met 1983 bhjkt een verontrustende achteruitgang in het onderzoekspoten-
tieel ten gevolge van het uitblijven van opdrachten. De commissie heeft zich geen 
duidelijk beeld kunnen vormen of deze ontwikkeling de samenwerking tussen de 
instituten en bureaus beïnvloedt. Voorts verdient ook de samenwerking tussen onder-
zoekopdrachtgevende instanties op het gebied van het verkeer en vervoer de aan
dacht. 
2. Ui t ditzelfde onderzoek is gebleken dat bepaalde onderzoekspecialisaties niet 
meer voorkomen in het Nederlandse onderzoekspotentieel, hierdoor wordt onder
zoek uitbesteed aan buitenlandse bureaus. (Het is jammer dat de commissie niet 
vermeldt welke onderzoekspecialisaties dit betreffen). 

Taak 2 
3. Ui t een inventarisatie van lopend en recent afgesloten onderzoek bi j instituten die 
participeren in de commissie en na kennis te hebben genomen van de bestaande 
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systemen waarin onderzoekgegevens worden opgeslagen is de C V V O van mening dat 
geen nieuw systeem voor inventarisatie van lopend onderzoek moet worden opgezet. 
4. Wel is de commissie van mening dat de huidige systemen veel te weinig bekend 
zijn bij de gebruikers van onderzoekresultaten. 
5. Daarnaast is de C V V O van mening dat veel te weinig aandacht wordt besteed aan 
het uitdragen in een gebruikersvriendelijke vorm van (door onderzoek) verworven 
kennis op het gebied van het verkeer en vervoer. 

Taak 3 
6. Na uitvoering van de inventarisatie van onderzoek bij de C V V O participanten is 
het de commissie b i j een eerste beoordehng gebleken, dat doublures in onderzoek 
niet of nauwelijks voorkomen; de commissie oordeelt de coördinatie van lopend 
onderzoek niet als eerste prioriteit. 

Taak 4 
7. U i t informatie die is ingewonnen over recent afgesloten en lopend onderzoek 
enerzijds en over de vraag naar gewenst onderzoek anderzijds bl i jk t dat de zwaarte
punten aan de vraagzijde verschoven liggen van die aan de aanbodzijde. 
8. Na consultatie van een groot aantal voor het verkeers- en vervoerbeleid verant
woordelijke instanties heeft de commissie geconstateerd, dat een aantal gesignaleerde 
onderzoeklacunes teruggevoerd kan worden op gebrek aan kennis c.q. informatie op 
het gebied van lopend en recent afgesloten onderzoek. 
9. Ui t dezelfde consultatie kan worden vastgesteld dat nog veel onderzoek nodig is 
op het terrein van de beïnvloeding van de verkeers- (c.q. verplaatsings-) stromen 
(traffic management), alsmede de schadelijke gevolgen daarvan (met name veilig
heid). 
10. Daarnaast constateert de commissie dat onderzoek op het gebied van het verkeer 
en vervoer in tijden van stagnerende economische groei noodzakelijk is, omdat het 
onderzoek tot voor kort verbanden heeft onderzocht, die sterk werden bepaald door 
de gedurende lange t i jd heersende groeisituatie. 
11. De commissie is er, mede door de complexiteit van de materie, niet in geslaagd 
de structuur en de financiering van het verkeers- en vervoeronderzoek geheel in kaart 
te brengen. 

Naar aanleiding van de aanbevelingen die de commissie in haar verslag doet, valt 
het op dat zij relatief veel aandacht besteed aan de overdracht van informatie. In dit 
kader stelt de commissie voor dat: 
• de onderzoeker c.q. het onderzoekinstituut meer aandacht schenkt aan het aspect 
kennisoverdracht; 
• het materiaal dat in de huidige inventarisatiesystemen wordt opgeslagen op een 
meer gebruikersvriendelijke wijze ter beschikking wordt gesteld; 
• er binnen de bestaande structuur een centraal punt wordt aangewezen, waar infor
matie op het gebied van het verkeers- en vervoeronderzoek verwerkt en ingewonnen 
kan worden. 

Inmiddels is bekend geworden dat de zittingsduur van de commissie is verlengd met 
een half jaar tot 8 juni 1984. 

In deze periode zal zij zich met name bezig gaan houden met de vraag hoe de 
overdracht van informatie, zoals hierboven beschreven kan worden verbeterd. 

Drs. E.J. VISSER 



Europarubriek 

De Europese Vervoerintegratie 
1 oktober 1983-1 januari 1984 

Mr. J . G . W . SIMONS 

Ten geleide 
De omschrijving ('de stilte voor de storm') van de vorige rubrieksperiode doortrek
kend, kunnen wi j van bovenstaande verslagperiode zeggen, dat de storm tot orkaan
sterkte is aangewakkerd. Er was veel activiteit. Zo zi jn er drie Vervoersraden, waar
van zelfs twee in december - de laatste was zelfs de 900ste Ministerraad sinds het 
begin van de Europese Gemeenschappen - gehouden. Concrete resultaten - essenti
eel voor een doorbraak in de vervoerpolitiek - heeft dit echter niet opgeleverd. 
Welhcht zi jn bepaalde partijen in Raadskringen al weer vergeten, dat een proces bi j 
het Europese H o f van Justitie is aangespannen. Verwacht wordt, dat in februari een 
eerste standpunt vanuit justitiële kringen naar buiten zal worden gebracht. Wellicht 
dat het Franse voorzitterschap (eerste helft 1984) met deze dreiging voor ogen er toch 
i n zal slagen om beweging in de Europese wagen te krijgen. 

De voornemens zijn veelbelovend: 10 mei een officiële Vervoersraad met een 
informele daaraan voorafgaand. Wellicht dat ook op de Europese Raad van 19 en 20 
maart het vervoer ter sprake komt. Maar dat zal dan geen Franse, doch Nederlandse 
verdienste zi jn. 

Voor hen, die de rode draad in de ontwikkehngen zijn kwijtgeraakt, zij verwezen 
naar een tweetal overzichten die in deze periode zijn verschenen. 

De eerste is afkomstig van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 
In de uitgave 'Notities over Europa' verscheen de titel 'De Gemeenschap en het 

vervoerbeleid'. [1] I n deze notitie wordt, alvorens de diverse vervoertechnieken af
zonderlijk alsmede de infrastructuren en de internationale samenwerking te behande
len, uiteengezet, waarom het vervoer in het economisch leven een sleutelpositie 
inneemt: 5,5% van het Bruto Binnenlands Produkt van de Gemeenschap, waarin 
meer dan 6 miljoen mensen werk vinden, z i jn de opvaUende cijfers die het belang van 
de vervoersektor onderstrepen. D i t cijfermateriaal komt ook terug in het tweede 
overzicht 'Het gemeenschappelijk vervoerbeleid in wording'. [2] Di t is van de hand 
van Prof. Dr . W . A . G . Blonk. In dit zeer lezenswaardige artikel wordt wat dieper 
ingegaan op de redenen voor stagnatie, de klacht van het Parlement tegen de Raad en 
de toekomstperspectieven van het vervoerbeleid. Gesteld wordt, dat 'de nieuwe be
nadering van de Europese Commissie, alsmede de toenemende politieke druk van het 
Europese Parlement, een gunstig klimaat scheppen om in de toekomende jaren tot 
gehele vooruitgang op het gebied van de gemeenschappelijke vervoerpolitiek te ko
men'. I k voeg er graag aan toe: Moge een en ander werkelijkheid worden! 
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Algemeen 
Het komt de overzichtelijkheid ten goede, wanneer de in deze periode gehouden 
Raadszittingen qua bespreking worden gecombineerd. Immers, er is een verband te 
leggen tussen het besprokene op de informele ontmoeting van de Ministers van 
Vervoer op 7 oktober alsmede de officiële Raadszittingen van 1 en 20 december. 

Allereerst de concrete resultaten; daarin kan men zeer kort zi jn, namelijk de 
verordening over de tariefvorming in het wegvervoer voor de komende v i j f jaar, een 
besluit dat de Europese Commissie in haar mandaat voor de onderhandelingen met 
Oostenrijk ook de financiële aspecten van de doorvoer mag betrekken, en als derde 
wapenfeit de richtl i jn over de vereenvoudiging van de formahteiten en controles bi j 
het vervoer van goederen tussen de lid-staten. B i j alle andere onderwerpen kon men 
niet tot een beslissing komen. Zelfs de bespreking van een vri j eenvoudige resolutie 
betreffende het communautair beleid of de reeds jaren slepende discussies over ge
wichten en afmetingen van bedrijfsvoertuigen - ofschoon het er wel naar uitziet, dat 
via een nieuwe benaderingswijze op verschillende onderdelen een compromis zou 
kunnen worden bereikt - haalden niets uit. 

Aan bod kwamen verder de communautaire contingenten voor het goederenver
voer over de weg; de aanpassing van de eerste richtl i jn over het goederenvervoer over 
de weg naar Griekenland, de infrastructuurvoorstellen, een aantal zeescheepvaart-
vraagstukken met name de betrekkingen tussen de lid-staten en derde landen in het 
bijzonder over de Gedragscode voor hjnvaartconferences en de toepassing van de 
mededingingsregels van het EEG-verdrag op het zeevervoer. Ook de luchtvaart met 
name de luchtvaarttarieven van het geregeld luchtvervoer tussen de lid-staten kwam, 
zij het slechts op 1 december, ter sprake. De Commissie heeft daarbij aangekondigd 
in januari 1984 een memorandum over de ontwikkeling van het gemeenschappelijk 
luchtvervoerbeleid voor te leggen. Daarin zou een wijziging van het voorstel voor een 
richthjn inzake luchtvervoertarieven zijn opgenomen. 

De Raad heeft het negende tweejaarlijks verslag [3] van de Commissie ontvangen 
over de uitvoering van de beschikking [4] van de Raad van 13 mei 1965, zijnde de 
beschikkingen betreffende de harmonisatie van voorschriften, die van invloed zijn op 
de mededinging in het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren. Di t 
verslag bestrijkt de periode van 1 juU 1981 tot en met 1983. Er wordt gewezen op de 
verhoging van het belastingvrij invoeren van brandstof van 50 naar 200 hter, het sterk 
uiteenlopen van de controlemaatregelen bi j de verschillende lid-staten, de wijziging 
van het AETR-verslag, terwij l er bi j de binnenscheepvaart melding van wordt ge
maakt, dat men heeft besloten op het vlak van sociale maatregelen de besprekingen 
eerder in het kader van de Centrale Rijnvaart Commissie te voeren dan nogeens apart 
in de EEG. 

De Commissie heeft bi j de Raad een wijziging [5] ingediend voor het voorstel van 
een richthjn betreffende de voorwaarden, waaronder vervoerondernemers worden 
toegelaten tot bepaalde binnenlandse transporten in een Ud-staat, waarin zij niet 
woonachtig zi jn . [6] De wijziging op zich is summier: de Commissie wordt opgedra
gen na drie jaar verslag uit te brengen over de toepassing van de richtli jn met eventue
le wijzigingsvoorstellen. 

Interessant is echter, dat een tweetal voorsteUen, afkomstig van het Europees 
Parlement, niet wordt overgenomen. Een eerste blok amendementen [7] beoogde het 
uitbreiden van de zogenaamde cabotage op de heenreizen en op reizen bi j het eigen 
vervoer. Deze uitbreiding wordt door de Commissie - alhoewel technisch uitvoerbaar 
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- politiek niet haalbaar geacht. Een tweede blok amendementen [7] van het Europees 
Parlement om de cabotage in fasen te liberaliseren kan in de praktijk niet worden 
verwezenhjkt. De resolutie van het Parlement over het vervoerprobleem in de rand
gebieden van de Europese Gemeenschap is in het Publikatieblad verschenen. [8] Het 
desbetreffende ontwerp en verslag, uitgebracht door de heer Cardia, is in het vorige 
nummer [9] kort besproken. 

Het Parlement heeft ook, naar aanleiding van het verslag [10] van de heer Carossi-
no, zi jn mening gegeven over de mededehng van de Commissie 'Op weg naar een 
gemeenschappehjk vervoerbeleid - vervoer over land'. 

Het is niet verwonderhjk, dat het Parlement de Raad nogmaals aanspoort om een 
gemeenschappelijk vervoerbeleid vast te stellen. 

Ook de afschaffing van de nog bestaande vormen van discriminatie en de harmoni
satie van de mededingingsvoorwaarden van de verschillende soorten van vervoer 
moeten aan bod komen. Naast deze vr i j vage uitspraken laten de alinea's die hande
len over 'hardnekkige misvatting inzake het havenbeleid' niets aan duidehjkheid 
over: 'Ondanks alles wat reeds op dit gebied door Commissie of Parlement via be
sprekingen en enquêtes is onderzocht, moet toch worden geconstateerd, dat in de 
mededeling van de Commissie in het geheel geen aandacht wordt besteed aan het 
havenbeleid, hetgeen een grote tekortkoming is'. 

Tenslotte zij vermeld, dat het Parlement in zi jn resolutie over het Twaalfde verslag 
van de Commissie van de Europese Gemeenschappen over het mededingingsbeleid 
[11] heeft uitgesproken, dat het Parlement verlangt, dat het luchtverkeer meer aan de 
communautaire mededingingsregels wordt onderworpen, weliswaar rekening hou
dend met de voor deze vervoertak geldende pohtieke noodzaak of met de eisen 
inzake dienstverlening en veiligheid. 

Infrastructuur 
Tijdens de Raadszittingen van 1 en 20 december heeft de Raad zich uitgebreid gebo
gen over het voorstel betreffende het verlenen van financiële bijstand in het kader van 
een meerjarenrogramma voor de vervoerinfrastructuur, met name over de akties, die 
in aanmerking komen voor financiering uit de in de begroting van 1983 - 1984 beschik
bare kredieten, alsmede de mogelijke kriteria voor de keuze van de infrastructuur
projecten van communautair belang. Met name van Nederlandse en Engelse zijde is 
geweigerd om wederom met een jaarkeuze deze zaak af te doen. De Raad kon dan 
ook niet tot een besluit komen en is overeengekomen de passende verordeningen 
voor 1 juh 1984 vast te stellen. 

De Europese begrotingsperikelen beroeren ook de vervoerwereld. Deze terugstor
tingen aan Engeland en Duitsland gaan namehjk in de vorm van steun bi j infrastruc
tuurprojecten. De Commissie heeft dan ook een voorstel voor een verordening van 
de Raad tot vaststelling van bijzondere maatregelen van communautair belang op het 
gebied van de infrastructuur ingediend. [12] Tot op heden mocht volgens Verorde
ning (EEG) nr. 724/75 van 18 maart 1975, steun uit het Europees Fonds voor Regio
nale Ontwikkeling voor de infrastructuur niet meer bedragen dan 70% van de totale 
steun uit het Fonds over een periode van drie jaar, tenzij de Raad een ander besluit 
neemt. 

Op grond van bovenstaande regel zou in 1983 geen steun meer kunnen worden 
verleend. De Commissie heeft dan ook een voorstel ingediend, houdende opheffing 
van de maximumgrens van 70% voor de steun uit het Europees Fonds voor regionale 
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ontwikkeling ten behoeve van infrastructuurprojecten voor de periode 1981 -
1983, [13] 

Uit het verslag [14] over de uitgaven voor en het gebruik van de infrastructuur voor 
het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren 1980, bl i jkt dat de 
negen lid-staten in 1980 voor de infrastructuur en de inlandvervoertechnieken bijna 
2,2 van het Bruto Binnenlands Produkt hebben uitgegeven, waarvan 75% naar de 
wegen, 22% naar de spoorwegen en niet meer dan 3% naar waterwegen ging. Voor 
wat betreft de investeringen, deze namen weinig maar gestadig in belang af, want in 
1980 vond nog maar 4,7% van de totale bruto-investeringen in vaste activa plaats, 
voor 1979 bedroeg dit percentage nog 5,2. Ook bl i jk t dat de infrastructuuruitgaven in 
reële waarde iets dalen. 

Ook het Europees Parlement is het roerend eens met de Commissie om de maxi
mumgrens van 70% voor de steun uit het Europees Fonds voor de regionale ontwik
kehng ten behoeve van infrastructuurprojecten te laten vaDen. 

In een ontwerp-resolutie [15] wordt gewezen op de verontrustende vaststelling, dat 
er wegens de huidige algemene economische recessie steeds minder investeringspro
jecten in rechtstreeks produktieve acriviteiten zi jn en steeds meer infrastructuurpro
jecten. 

Het voorstel is dan ook een logische consequentie om te bereiken, dat steun uit het 
EFRO-fonds geleidelijk en evenwichtiger over produktieve en infrastructuurprojec
ten kan worden verdeeld. 

Nadat reeds in het vorige nummer kon worden gemeld, dat het Europees Parle
ment zich heeft uitgesproken over een mededeling aan de Raad betreffende het 
experimenteel programma inzake de infrastructuur, heeft nu ook het Economisch en 
Sociaal Comité zich daarover geuit. [16] 

Het Comité stemt in beginsel in met een experimenteel programma ter evaluatie 
van de mogelijke voordelen van een communautair fonds voor uitbreiding van de 
vervoerinfrastructuur. Di t geldt ook voor transitoverbindingen, via het grondgebied 
van derde landen, voor zover zij een verbinding vormen tussen belangrijke concentra
tiegebieden of te ontwikkelen regio's van de Gemeenschap. 

Het Comité wijst erop, dat het eerste gedeelte van het experimenteel programma 
geen projekten op het gebied van de zeevaart, zeehavens of het luchtverkeer bevat. 
Volgens het Comité moet de Gemeenschap op uiteenlopende wijze financiële b i j 
stand verlenen; behalve via investeringssubsidies uit EEG-begrotingsmiddelen zou
den ook rentesubsidies, aflossingsgaranties inzake borginsteilingen voor op de kapi
taalmarkt opgenomen gelden, moeten worden gegeven. Het Fonds van de Regionale 
Ontwikkeling moet ook kunnen bijspringen voor regionale ontwikkehngsprojecten. 
Er zou moeten worden nagegaan, in hoeverre een fonds kan worden opgericht, 
waarvan de middelen afkomstig zijn uit de opbrengsten in de lid-staten van de heffin
gen op het gebruik van de infrastructuur. 

Het Economisch en Sociaal Comité heeft ook een advies uitgebracht over het 
voorstel van verordening betreffende het verlenen van financiële bijstand in het kader 
van een meerjarenprogramma voor de vervoerinfrastructuur. [17] 

Het comité herinnert er allereerst aan, dat het reeds in het verleden heeft gepleit 
voor het creëren van een permanent instrument: het Infrafonds, dat echter niet naar 
analogie van het Fonds voor regionale Ontwikkeling via quota zou moeten werken, 
maar een meer communautair karakter moet krijgen. 

Ook wijst het Comité op de richtsnoeren, die het heeft uitgewerkt in zijn advies 
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over een experimenteel programma betreffende de vervoerinfrastructuur. [18] Aan 
de hand van de desbetreffende lijst van 13 hoofd- en 23 subcriteria zouden projecten 
in aanmerking kunnen komen voor financiële bijstand. 

Het Comité ondersteunt ook een poging van de Commissie om in de vorm van een 
vijfjarenprogramma een substantieel deel aan vastleggingskrediet te verkrijgen. Op
dat de financiële bijstand nog voldoende aantrekkehjk bh j f t om de infrastructuur
voorziening tot stand te brengen, dient een minimum aan de bijdragen te worden 
gesteld. 

Tenslotte wijst het Comité bi j de artikelsgewijze behandeling erop, dat de criteria 
in deze verordening en die van de beschikking nr. 87/174/EEG van 20 februari 1978 
[19] elkaar overlappen. 

Parlementaire vragen 
EFRO-steun voor een snelle passagiersveerdienst naar de Aran-eilanden (Ierland) 
was onderwerp van schriftelijke vraag (nr. 980/83) van de heer Sean Flanagan aan de 
Commissie. [20] 

In het antwoord van de Commissie komt naar voren dat de Commissie de mogelijk
heid van EFRO-steun voor mobiele voorzieningen overweegt. 

Infrastructuurinvesteringen van minder dan 10 miljoen Ecu worden door het Fonds 
ten belope van 30% gesteund, van 10 tot 30% indien de investeringskosten groter 
zijn. De maximumgrens kan evenwel 40% bedragen bi j projecten, die van bijzonder 
belang zijn voor de ontwikkeling van de regio, waar zij worden uitgevoerd. 

De Deen Jens-Peter Bonde heeft zich helemaal verzekerd van de wetenschap, dat 
het Deense Parlement het laatste woord kan hebben over de vraag of in Denemarken 
een brug wordt gebouwd over de Grote Belt tussen LoUand en Fehmarn. H i j heeft nu 
ook de Raad met eenzelfde vraag als de Commissie [21] bestookt. 

In het antwoord [22] zegt de Raad, dat er geen redenen zi jn om te veronderstellen, 
dat de Raad financiële steun zou verlenen voor een project op Deens grondgebied, 
dat niet de goedkeuring heeft gekregen van de bevoegde Deense autoriteiten. 

Tenslotte heeft de heer Lalor met een mondelinge vraag ( H 324/83) de Raad aan 
de tand gevoeld over het experimenteel infrastructuurprogramma. 

De Raad moet antwoord geven op de vraag, waarom zij tijdens de zitting van 7 juni 
1983 geen besluit heeft genomen over de steunverlening aan twee wegenbouwprojek-
ten in Ierland (the Wexford Ring Road en de verbindingsweg naar de luchthaven 
Dublin). 

De Raad heeft het vr i j makkelijk, omdat zij kan antwoorden, [23] dat zij geen 
enkel besluit over een bepaald project hoefde te nemen, daar de Commissie geen 
voorstel had ingediend. De Raad kon ten tijde van de beantwoording van de vraag 
nog zeggen, dat verwacht werd, dat een beshssing over het voorstel op 1 december 
zou worden genomen. W i j weten intussen dat dit niet is gebeurd. 

Wegvervoer 
Allereerst volgt uit de Raadszitting een korte omschrijving van het desbetreffende 
besluit op tariefgebied. De verordening betreffende de prijsvorming voor het goede
renvervoer over de weg tussen de lid-staten (nr. 283/77) [24] hep op 31 december 1983 
af. In de nieuwe verordening wordt voorzien in de invoering van niet-verplichte 
referentietarieven, die aan de ondernemingen de eindbeslissing overlaten. Twee of 
meer üdstaten kunnen evenwel in onderling overleg voor hun onderlinge betrekkin-
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gen verplichte margetarieven toepassen. Dit zal onder andere gebeuren tussen Duits
land, Frankrijk, Italië en de Beneluxlanden. 

In een van de rubrieken [25] is melding gemaakt van een uitspraak van het Hof van 
Justitie in de zaak 126/82 D.J . Smit Transport tegen de N I W O . 

Di t arrest van 25 januari 1983 is nog niet gepubUceerd, doch in het tijdschrift 
Sociaal-Economische Wetgeving (Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht) 
staan de rechtsovervi'egingen vermeld met een noot van Prof. Slot. Overigens gaat het 
artikel in het tijdschrift over alle arresten door het Hof gewezen inzake het goederen
vervoer over de weg. 

Van de 15 zaken die hebben gediend, worden er drie besproken. 
In het PubUkatieblad is de richtli jn met een kort samengevatte titel 'het verhuisver-

voer', verschenen. Deze richtli jn van 26 oktober 1983 hebben wi j reeds kunnen 
bespreken in een van de vorige nummers. [26] In deze richtli jn wordt het model voor 
de machtiging voor internationale verhuizingen gegeven. [27] Overigens heeft in sep
tember het Europees Parlement [28] een gunstig advies gegeven. 

De Oostenrijkse speciale wegenbelasting om het land te mogen transiteren houdt 
reeds lange t i jd de gemoederen bezig. Het voornemen van de Oostenrijkse regering 
om vanaf 1 januari 1984 deze belasting met 50% te verhogen, is door de Europese 
Commissie scherp veroordeeld. In opdracht van de E E G heeft het Baselse Onder
zoekbureau PROGNOS uitgerekend, dat het totale communautaire vervoer door 
Oostenrijk minder belangrijk is dan het Oostenrijkse vervoer, dat door de Gemeen
schap transiteert en tevens dat de communautaire doorvoer veel meer bijdraagt aan 
de infrastructuurkosten voor de grote doorgangsroutes, dan men op grond van het 
aandeel in het totale vervoer zou verwachten. In de verhouding van 7 : 1 draagt het 
zware vervoer van de E E G bij tot de wegenkosten. [29] 

Nog een ander transitprobleem heeft een instelling van de Gemeenschap beroerd. 
In het Europees Parlement is de relatie met Joegoslavië bekeken in verband met 
moeilijkheden van aUerlei aard (gebrekkig wegennet, heffingen en formahteiten), 
waarmee vervoerondernemers in dit transitoverkeer worden geconfronteerd. [30] In 
dezelfde zitting van het Parlement werd, naast het infrastructuurrapport van Baudis 
en Khnkenborg, nog een tweetal resoluties aangenomen. Allereerst deed het Parle
ment uitspraak over de contingenten. Het Parlement vraagt gedurende een over
gangsperiode van v i j f jaar de communautaire contingenten voor het wegvervoer in 
dezelfde mate te verhogen als de bilaterale contingenten worden verminderd. 

Vervolgens werd het verslag en bijbehorende resoluties van Buttafucco betreffende 
het verhuren van voertuigen voor het goederenvervoer goedgekeurd. Daarin wordt 
een meer aangepaste overgangsperiode - in plaats van 6 maanden twee jaar - ge
vraagd. 

Het Economisch en Sociaal Comité daarentegen was niet zo gelukkig met het 
voorstel van de Commissie betreffende de communautaire contingenten. 

In zijn advies [31] wordt erop gewezen, dat de Commissie zelf een marktordening 
voor de vervoersector, waarin het vrije spel der marktfactoren zo min mogelijk wordt 
belemmerd, benadrukt, het contingenteringsstelsel wordt uit hoofde van dit beginsel 
dan ook verworpen. Daarenboven is een onvoorwaardelijke liberalisering, zonder 
gelijktijdige harmonisering, uit den boze vanwege de rampzalige gevolgen, die dat 
met zich zou kunnen brengen. Het Comité stelt dan ook voor, het voorstel van de 
Commissie grondig te herzien. Niet onvermeld mag bhjven, dat een tegenvoorstel in 
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het Comité met een positieve inslag tegenover het voorstel het bi j de stemming net 
niet haalde. 

Tenslotte heeft het Economisch en Sociaal Comité zich ook gebogen over het 
drietal voorstehen betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen, eigen vervoer 
over de weg, alsmede de verordening nr. 11 betreffende de opheffing van discrimina
tie inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden. [32] Voor de uitgebreide betiteling 
van deze voorstellen zij verwezen naar een eerdere rubriek. [33] Het Comité steunt 
het streven om de situatie met betrekking tot gehuurde voertuigen te harmoniseren. 
Het betreurt, dat op een aantal aspecten, die verband houden met het gebruik van 
gehuurde voertuigen (juridische, sociale en milieu-aspecten), niet is ingegaan. 

De uiteenlopende nationale voorschriften voor het eigen vervoer kunnen complica
ties en belemmeringen in het internationale vervoer veroorzaken, doordat de ene lid
staat de toelating van de andere weigert. Er zou voor gehuurde voertuigen een 'attest' 
moeten worden afgegeven, waarin de lid-staat verklaart, dat het betrokken voertuig 
conform de voorschriften is gehuurd en aangeeft wie de houder van de (communau
taire of bilaterale) vergunning is 

Het Hof van Justitie heeft Italië veroordeeld, omdat zij niet op t i j d de r ichtl i jn van 
de Raad van 1977 betreffende de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten 
en andere titels van ondernemers voor het vervoer van personen over de weg, heeft 
opgevolgd. In deze richtl i jn staan ook de maatregelen, waardoor de vri je vestiging 
van dit soort vervoerondernemingen wordt geregeld. Het verweer van Itahaanse 
zijde, dat de procedure nog loopt, is voor het Hof - overigens zoals gebruikelijk -
geen reden. Een lid-staat kan zich niet verschuilen achter regels, praktische moeilijk
heden of juridische obstakels om niet te voldoen aan een communautaire verphch-
ting. [34] 

Parlementaire vragen 
Uit de antwoorden op een tweetal mondelinge vragen - een over de verhoging van de 
doorvoerheffingen in Joegoslavië (vraag H 306/83 van de heer Papaefstratiou), een 
andere over de transito-problemen b i j het wegvervoer (mondelinge vraag H 319/83 
van de heer Lagakos), komt naar voren, dat de Europese Commissie voornemens is 
de verhoging van de doorvoerbelastingen en andere onderwerpen met de Joegoslavi
sche autoriteiten te bespreken in een bijeenkomst te Belgrado. [35] 

De veiligheid op de weg beroert vele parlementariërs . Op een schriftelijke vraag 
(nr. 899/83) van Sir Henry Plumb naar aanleiding van een touringcar-ongeluk in de 
zomervakantie, [36] laat de Commissie weten, dat de meeste voorschriften inzake de 
veiligheid direct of indirect onder de nationale wetgeving vaUen. 

Twee aspecten van de materie worden communautair behandeld: de r i j t i jden en de 
minimumvoorschriften voor de toelating tot het verkeer van deze voertuigen. Als 
eerste directe maatregel voor een striktere naleving heeft de Commissie er b i j de hd-
staten op aangedrongen het aantal controles op passagiersvoertuigen te verhogen. De 
directe bevoegdheid inzake de handhaving berust evenwel b i j de regeringen van de 
lid-staten. D i t laatste werd ook geantwoord op de schriftelijke vraag nr. 1029/83 van 
de heer Seefeld. [37] De Commissie voegt eraan toe, dat haar voornaamste informa
tiebron met betrekking tot de toepassing van de sociale verordening het jaarlijks 
verslag van de lid-staten over hun controlesysteem, de waargenomen inbreuken en de 
toegepaste sancties, is. 
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Een mondelinge vraag (vraag H 307/83 van mevrouw Castle) doet de Commissie 
preciseren, dat niet zo zeer de controles aan de grenzen, doch meer op de routes zelf, 
zouden moeten plaatsvinden. 

Door een schriftelijke vraag van de heer Albers (nr. 663/83) over de harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard en met name het overleg over verorde
ning nr. 543/69 [38] komt tot uiting, dat aan deze harmonisatie hard wordt gewerkt. 
De Commissie hoopt voor het einde van het jaar de werkzaamheden te kunnen 
beëindigen. 

Dezelfde vragensteller bracht de Franse voorschriften voor groepsreizen per bus ter 
sprake in schriftelijke vraag nr. 665/83. [39] Het betreft hier hoge Franse boetes als 
groepsreizen op grond van de zogenaamde ASOR-overeenkomst minder vervoeren 
dan op de officiële vereiste formuheren staat vermeld. Daaruit voortvloeiende sanc
ties zijn verenigbaar met de ASOR-overeenkomst, die overigens nog niet inwerking is 
getreden - of met de desbetreffende EEG-verordening nr. 56/83. 

Er gebeuren overigens ook andere dingen in Frankrijk, zoals plundering en vernie-
Hng van buitenlandse vrachtwagens. D i t was onderwerp van schriftelijke vraag nr. 
614/83 van de heer Seefeld. Het is goed te weten, dat deze vraag al op 27 juK 1983 
werd gesteld. [40] 

Overigens was ook door de heer Beyer de Rijke op 22 ju l i een soortgelijke vraag 
gesteld. Het gecombineerde antwoord drukt niets anders dan treurnis uit over de 
acties en een verwijzing naar het onvermogen van de commissie zelf, daar de betrok
ken lid-staten, volgens het communautair recht, verplicht zi jn zorg te dragen voor de 
juridische bescherming, die voor de particulieren voortvloeit uit de rechtstreekse 
werking van het Gemeenschapsrecht. 

Een desbetreffende mondelinge vraag van de heer Von Wogau (vraag H 308/83) 
doet de Commissie antwoorden, dat de accijnsvrijdom voor brandstof, ingevoerd in 
reserveblikken, voor het interne communautaire personenvervoer, vanaf 1 juh 1984 
op een maximum van 10 liter zal worden gesteld. Een akkoord over de hoeveelheid 
evenwel houdt nog niet in , dat dan ook het type en de hoeveelheid per reserveblik is 
geregeld; de handhaving van de veihgheid moet aan de hd-staten zelf worden overge
laten. 

Overigens staat een soortgelijke vraag en antwoord ook in het Pubhkatieblad naar 
aanleiding van een schriftelijke vraag nr. 659/83 van de heer Seefeld. [41] 

Tenslotte een tweetal vragen, die meer op personenauto's betrekking hebben. De 
eerste (schriftelijke vraag nr. 658/83 van de heer Seefeld) gaat over de groene kaart 
van het autoverkeer naar Griekenland, [42] waarbij de Commissie in haar antwoord 
stelt, dat alleen nog moeilijkheden omtrent de wettelijke basis voor de werkzaamhe
den en financiering van een Grieks bureau voor motorrijtuigenverzekeraars, dat zich 
moet aansluiten bij de aanvullende overeenkomst tussen nationale bureaus van 12 
december 1973, ontbreekt. 

Tenslotte is schriftelijke vraag nr. 942/83 van de heer Ernst MöUer-Hermann aan de 
Commissie over kentekens voor een tweede motorvoertuig dat, net als in Zwitser
land, slechts op de weg wordt toegelaten, wanneer dit het enige voertuig is dat 
tegelijk op de openbare weg wordt gebruikt, een vraag op vervoergebied, die mijns 
inziens voor het eerst met vier letters wordt beantwoord, namelijk 'neen'. [43] En nu 
maar wachten op de vraag waarop het antwoord nog korter kan namelijk ' ja ' . 
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Binnenvaart 
In deze verslagperiode is door de Commissie een tweetal voorstellen bi j de Raad 
ingediend, die vr i j essentieel zi jn. 

Het eerste betreft een voorstel voor een richtl i jn betreffende de toegang tot het 
beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de 
binnenwateren en inzake de onderlinge erkenning van dit beroep betreffende diplo
ma's, certificaten en andere titels. [44] Volgens de Commissie moeten uniforme voor
waarden voor de toelating tot het beroep in de binnenvaart worden ingevoerd, dit om 
de onderlinge erkenning van diploma's etcetera van de vervoerondernemer te verge
makkelijken en een daadwerkelijke uitoefening van het recht van vrije vestiging en 
daarmee het vr i j verlenen van vervoerdiensten te bevorderen. 

Een dergelijk voorstel had de Commissie reeds op 10 oktober 1975 ingediend. [45] 
Door terughoudendheid in de Raad is het nieuwe voorstel nu beperkt tot het vervoer 
van goederen, terwij l de betrouwbaarheid en financiële draagkracht van de vervoer
ondernemer facultatieve voorwaarden zi jn geworden. 

De bekwaamheidsvoorwaarden zi jn , soms letterlijk, uit eenzelfde richthjn inzake 
het vervoer over de weg overgenomen. 

In de bijzondere overwegingen b i j dit voorstel verdedigt de Commissie haar hou
ding om het vervoer voor eigen rekening wel, maar de vervoerders in de binnenvaart, 
die l id zi jn van een groepering of van een coöperatie van schippers welke ten doel 
heeft vervoeropdrachten te verwerven en deze onder hun leden te verdelen, alsmede 
de onderaannemers van een rederij uitdrukkeUjk niet, vr i j te stellen van de voorwaar
den voor de toegang tot het beroep. H i j , die uitsluitend vervoer voor eigen rekening 
verricht, valt niet onder de richthjn, omdat het hier gaat over het beroep van ver
voerder. 

De Commissie wenst de vervoerders in de binnenvaart uit groeperingen of coöpera
ties niet vr i j te stellen, teneinde hen niet afhankelijk te maken van de personen, die 
wel kunnen voldoen aan de eisen van de toegang tot het beroep van ondernemer. 

Enige andere bijzonderheden uit het voorstel z i jn , dat de r ichtl i jn niet zou moeten 
gelden voor schepen, waarvan het laadvermogen bi j een maximale diepgang niet 
meer dan 200 metrieke ton bedraagt. De richtl i jn is ook niet van toepassing op 
natuurlijke personen of ondernemingen, die veerponten exploiteren. Ook is het mo
gelijk om het beroep van ondernemer uit te voeren, mits een ander, die wel aan de 
voorwaarden voldoet, daadwerkelijk en b i j voortduring de vervoeractiviteit aantoon
baar leidt. D i t geldt ook wanneer de aanvraag uitgaat van een onderneming. 

Op een Ujst in de bijlage b i j de richthjn worden de vakgebieden, die men moet 
beheersen, opgesomd. B i j goed gevolg leggen de autoriteiten of de examinerende 
instanties een attest over. D i t kan ook gebeuren, wanneer een praktijkervaring van 
tenminste drie jaar in het dagehjkse beheer van de betrokken onderneming aanwezig 
is. Er is aan een overgangsperiode gedacht, namelijk zij die vóór 1 juh 1984 een 
vergunning hadden om het beroep van ondernemer uit te oefenen, behoeven het 
bovenstaande niet nog eens te bewijzen. 

Het zou te ver voeren om alle onderwerpen, waarvan men kennis moet hebben om 
tot constatering van vakbekwaamheid te komen, die in de bijlage staan genoemd, op 
te sommen. Gelukkig wordt slechts de eis gesteld, dat een ieder, wiens opleidingsni
veau overeenkomt met dat, wat aan het einde van de leerplicht wordt bereikt, zich 
deze kennis eigen moet kunnen maken. 

Daar de hd-staten dit alles in alle bijzonderheden zouden moeten omschrijven, kan 
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men zich afvragen, hoe dit mogehjk is, indien bijvoorbeeld onderdelen van het bur
gerlijk en belastingrecht, Koopmansboeken en arbeidswetgeving moeten worden ge
kend. Daarnaast dient men zo ongeveer econoom te zi jn, daar de onderwerpen 
kostprijsberekening, handelsboekhouding, facturering, betahngsverkeer en financie
ring niet de meest eenvoudige onderwerpen zijn. 

Het tweede interessante voorstel van de Commissie behelst een besluit van de Raad 
betreffende het gemeenschappelijk optreden van bepaalde hdstaten in het raam van 
de Centrale Commissie voor de Rijnvaart met betrekking tot het nemen van maatre
gelen ter wegwerking van de structurele overcapaciteit van de Rijnvloten en ter 
beletting van het ontstaan van nieuwe overcapaciteit. [46] 

In haar toelichting schildert de Commissie allereerst de aanzienlijke overcapaciteit 
bi j de Rijnvloot en zegt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart na, dat derhalve 
snel maatregelen moeten worden genomen om de structurele overcapaciteit door een 
gecoördineerd optreden en met name door sloopacties weg te werken en het ontstaan 
van nieuwe overcapaciteiten te beletten. 

Naast sloopacties gaan de oeverstaten ook na, of de afgifte van certificaten van 
onderzoek - nodig om de Ri jn te mogen bevaren (art. 22 van de Akte van Mannheim) 
- kan worden geblokkeerd of opgeschort. 

In afwachting van de desbetreffende wijziging van de Herziene Rijnvaartakte door 
middel van een aanvullend protocol kan een dergelijke maatregel door middel van 
een bindende resolutie worden toegepast. 

Afgezien van de vraag van de legitimiteit van de overwogen maatregelen ten op
zichte van de Herziene Rijnvaartakte, vallen ze ook onder het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid. De Rijnvaart is, ondanks het bijzondere statuut van de Herziene 
Rijnvaartakte, vervoer, dat in de Gemeenschap wordt verricht; door de verbonden
heid met de andere waterwegen van de Gemeenschap kunnen de vloten van de hd-
staten eikaars vaarwegen bevaren. 

Het doel van het voorstel is om een gezamenlijk optreden in het kader van de 
Centrale Rijnvaartcommissie te krijgen. 

De Commissie is van mening, dat een harmonisatie en uniforme voorwaarden voor 
de oprichting en het beheer van sloopfondsen de doeltreffendheid van de nationale 
sloopregelingen zal vergroten. Het zal ook tot een structurele sanering van de markt 
van het goederenvervoer over de wateren leiden. Een en ander zal in nauwe samen
werking met de beroepsorganisaties van de vervoerders over de binnenwateren moe
ten geschieden. Aangezien veel overcapaciteit moet worden weggewerkt, zou een 
voorfinanciering door de overheid met latere terugbetahng door de bedrijfstak, zijn 
te overwegen. 

Aangezien de loop op basis van vrijwilligheid is, zal deze aantrekkelijk moeten 
worden gemaakt door een toekenning van voldoende hoge premies, terwijl geen 
steun dient te worden verleend om het in de vaart brengen van nieuwe schepen te 
vergemakkelijken. Op grond van verordening nr. 1107/70 (steunmaatregel) moeten 
de hd-staten dan wel ieder jaar verslag uitbrengen over de resultaten van deze acties 
en de stand van de vloot, zodat de Commissie het effect van de steun op de inkrim
ping van de overcapaciteit kan nagaan. 

Interessant in het sociale vlak is de opmerking, dat er maatregelen voor omschake-
Hng ten gunste van de schipper en werknemer, die als gevolg van het slopen van hun 
schepen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen, moeten komen. De Commissie 
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voegt eraan toe, dat de betrokken lid-staten daarvoor bij de Commissie steun uit het 
Europees Sociaal Fonds zouden kunnen aanvragen. 

Hoe enthousiast men ook voor een sloopregeling is, sterk is de Commissie gekant 
tegen maatregelen ter beletting van het ontstaan van nieuwe overcapaciteit. Geen 
maatregel mag worden toegelaten, die erop is gericht nieuw gebouwde of recent 
gekochte schepen te blokkeren. Het l i j k t onmogelijk vooraf uit te maken, hoeveel 
capaciteit nodig zal z i jn om aan de vraag te voldoen. Deze vraag is sterk afhankelijk 
van wisselende factoren van seizoenmatige, conjuncturele en structurele aard. Een 
poging om deze factoren realistisch te kwantificeren, is dan ook van meet af aan 
gedoemd om te mislukken. De huidige moeilijkheden van de binnenvaart mogen, 
volgens de Commissie, niet worden aangegrepen om afbreuk te doen aan een open en 
daadwerkehjke concurrentie, want alleen die is in staat een aanpassing van de structu
ren van deze bedrijfstak aan de veranderde economische omstandigheden te bewerk
stelligen. 

De Centrale Rijnvaart Commissie heeft in haar herfstvergadering van 30 november 
en 1 december, onder voorzitterschap van de Fransman Guillaume, een overzicht 
gegeven van de ontwikkehngen van het Rijnvervoer. In het eerste halfjaar 1983 is dit 
vr i j stabiel gebleven, met uitzondering van de tankvaart, die met 20% is gestegen. 
Van de droge ladingschepen is reeds meer dan 20% overbodig geworden, hetgeen 
druk zet op de onderhandehngen om tot een internationale gecoördineerde maatregel 
(sloopregeling) te komen met het doel de Rijnvloot weer tot het niveau van 1979 
terug te brengen. Ook heeft de Centrale Rijnvaart Commissie de Duitse regering 
verzocht af te zien van het innen van de B T W op het vervoer van reizigers op het 
Duitse grondgebied, zoals zij dat van plan was vanaf 1 januari 1984 te doen. Het 
waren vooral economische en juridische problemen, die de heffing van deze belasting 
op de Rijnvaart zouden weerleggen. 

Parlementaire vragen 
De al in het vorige nummer besproken en intussen in het Publikatieblad [47] versche
nen schriftelijke vraag van de heer Van Aerssen over de discriminatie door Frankrijk 
inzake de 10% heffing van buitenlandse schippers, [48] kreeg een vervolg via een 
mondelinge vraag van de heer Wedekind (mondelinge vraag H 368/83). 

De heer Andriessen, Ud van de Commissie, antwoordt nu, dat de diensten van de 
Commissie reeds op 29 juh alle betrokken ondernemingen hebben gewaarschuwd, dat 
de Commissie een procedure zou aanspannen om te komen tot een verbod op grond 
van toepassing van basisverordening nr. 1017/68 van de Raad en eventueel in voorko
mende gevaUen sancties zou instellen. De heer Andriessen neemt aan, dat, mede als 
gevolg van deze maatregelen, in België en Nederland sinds 16 september 1983 en in 
Frankrijk sinds 17 oktober 1983 de maatregelen zijn afgeschaft. Wel heeft in de drie 
betrokken landen een terugbetaling van de voorgeheven bedragen nog niet plaatsge
vonden. De Commissie gaat nog na op welke wijze zij te dien aanzien maatregelen 
zou moeten treffen. Wanneer op dit punt echter ook een bevredigende oplossing is 
gevonden, is er uiteraard voor de Commissie geen reden meer om formeel op te 
treden. 

Spoorwegen 
Schrijver meent te weten, dat, na de reeks aanbevelingen, die de Europese Commis
sie heeft voorgesteld, in het kader van de Raad, de Franse delegatie met een docu-
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ment is geliomen, waarin weliswaar de voorstellen van de Commissie worden onder
schreven, maar ze nog moeten worden aangevuld met maatregelen met een veel 
energiekere inslag. Met name dienen de doelstelhngen aan termijnen te worden 
gekoppeld. Ook moet er onderscheid worden gemaakt tussen maatregelen voor het 
reizigersvervoer en voor het goederenvervoer. 

Van alle hierna te noemen maatregelen zou, via gezamenlijk uitgevoerde marktstu-
dies, de rentablHteit moeten worden beoordeeld. 

Met betrekking tot de reizigers wordt dan voorgesteld om een hoogwaardig Euro
pees spoorverbindingssysteem te bewerkstelligen door een doorgaand Europees reizi
gerstarief voor een aantal internationale verbindingen te creëren, waarbij zou kunnen 
worden gedifferentieerd voor bijzondere doelgroepen. Di t aUes zou dan in een ter
mi jn van 18 maanden moeten zijn opgezet, terwij l een Europees informatica-hulpsys-
teem voor de follow-up van de verkoop in een termijn van 3 jaar moet zijn opgezet. 

Zo worden in het voorstel verdere tijdslimieten gegeven voor de informatie voor de 
dienstverleningskwahteiten, de voorrang van internationale treinen op de nationale, 
alsmede een richtplan voor een Europees net van snelle spoorverbindingen. 

Met betrekking tot het goederenvervoer zouden ook tariefakkoorden moeten wor
den gesloten en zou het systeem van rechtstreekse internationale tarieven dienen te 
worden uitgebreid tot nieuwe goederencategorieën. Een harmonisatie en uniforme
ring van de nomenclatuur is dan wel vereist. 

Ook de rationalisatie van het natransport en het wegwerken van overbodige gangen 
bi j het rangeren zouden binnen een termijn van 3 jaar moeten zijn geprogrammeerd, 
terwijl de oprichting van dochterondernemingen met beheerstaken op het punt van 
de dienstverlening en met name de verkoopstructuren binnen 2 jaar op tafel zouden 
moeten hggen. 

Ook de uitwisseling van personeel zou intensiever kunnen geschieden, waarvoor 
eveneens binnen 2 jaar een programma zou moeten worden opgesteld. 

Dat ook de spoorwegen niet ontkomen aan de milieu-euforie laat het voorstel voor 
een richtli jn van de Raad betreffende de onderhnge aanpassing van de wetgeving der 
hd-staten inzake het door railvoertuigen veroorzaakte lawaai zien. [49] Het zou hier 
te ver voeren om in extenso de, overigens vr i j wiskundige, meetmethoden en dergelij
ke, weer te geven. Voor het goede begrip van de inhoud van de richthjn zij vermeld, 
dat in de richtli jn de toelaatbare geluidsniveaus voor de railvoertuigen bestemd voor 
het vervoer van personen en goederen op de spoorwegnetten van de lid-staten wor
den vastgesteld, waarbij voor derde-landen-voertuigen wordt gesteld, dat deze moe
ten voldoen aan de normen van de internationale spoorwegunie. 

De Commissie zou de Commissie niet meer z i jn , indien zij niet een comité voor de 
aanpassing aan de stand van de techniek van de richtli jn zou instellen, onder voorzit
terschap van een vertegenwoordiger van de Commissie. 

In het Pubhkatieblad is ook verschenen een nieuwe tekst van bijlage I b i j de 
overeenkomst tussen de Oostenrijkse Bondsregering en de regeringen der deelne
mende staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, alsmede de Hoge 
Autoriteit zelf, inzake het invoeren van directe internationale spoorwegtarieven voor 
de doorvoer van kolen en staal over het grondgebied van de Repubhek Oosten
r i jk . [50] In deze bijlagen worden de vrachtaandelen van de Oostenrijkse Bonds-
spoorwegen geregeld. 

De Commissie heeft aan de Raad ook verslag uitgebracht over de voltooiing van de 
onderhandelingen met het oog op de sluiting van de overeenkomst tussen de Europe-
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se Economische Gemeenschap en Spanje, betreffende internationaal geombineerd 
rail/wegvervoer van goederen. [51] Op grond van een besluit van 26 maart 1981 was 
de Commissie gemachtigd onderhandehngen aan te knopen met een aantal EFTA-
landen, alsmede Spanje en Joegoslavië, over gemeenschappelijke regels voor het 
gecombineerde rail/wegvervoer. Men heeft Spanje willen bespoedigen, gezien de 
geografische situatie, maar ook omdat Spanje kandidaat is voor toetreding. De on
derhandelingen werden op 6 ju l i 1983 met parafering door de hoofden van de delega
tie van de Gemeenschap en van de delegatie van Spanje van de ontwerp-overeen-
komst betreffende het internationaal gecombineerd rail/wegvervoer van goederen 
tussen de Europese Gemeenschap en Spanje, afgesloten. In deze overeenkomst 
wordt onder meer een aantal hberalisatiemaatregelen voorgesteld, teneinde een vr i j 
verkeer zonder contingentering- en vergunningstelsel te krijgen. De overeenkomst 
zal worden vervangen door de akte van toetreding van Spanje tot de Europese Eco
nomische Gemeenschap op de dag, dat deze toetreding een feit wordt, zo luiden de 
laatste zinnen van het verslag van de Commissie aan de Raad. 

Het onderhoud tussen de vertegenwoordigers van de tien spoorwegen van de E E G 
tezamen met de desbetreffende vakverenigingen met de Europese Commissie verliep 
medio november niet naar alle tevredenheid van de spoorwegen. [52] Van spoorweg
zijde werd misnoegen geuit over de voorstellen, die de Commissie in februari had 
gedaan om de toestand van de spoorwegen te verbeteren. Men legde er de nadruk op, 
dat een afwezigheid van harmonisatie van de concurrentievoorwaarden de markt 
b l i j f t verstoren. Daarom moet er snel een systeem van wegenkostenbelasting komen 
en de arbeidsomstandigheden in het wegvervoer en de binnenvaart worden geregeld. 
Slechts wanneer de harmonisatie essentieel is gevorderd, zou het huidige contingen
tensysteem van het wegvervoer kunnen worden losgelaten. 

De heer Kontogiorgis daarentegen het in het gesprek duidelijk merken, dat h i j , 
met name bi j het laatste punt, een andere mening is toegedaan. Wel zal de Commissie 
op spoorweggebied zelve binnenkort voorstellen, dat de concurrentiepositie van de 
spoorwegen ten opzichte van de andere transporttechnieken wordt gelijkgeschakeld 
door de infrastructuurlasten te verminderen. Ook de openbare dienstverplichting zou 
meer moeten worden toegepast, terwij l de financiële steun, die de spoorwegen nu 
krijgen, zodanig moet worden gewijzigd, dat zij in een context van een opgezet plan 
past, waarin wordt beoogd financieel evenwicht te bereiken. 

Tot slot zij nog vermeld, dat in november de zogenaamde Permanente Conferentie 
van Gemeenten en Regio's van Europa zich te Straatsburg heeft uitgesproken voor 
een onderzoek door de Europese Commissie naar de juridische, economische en 
politieke imphcaties van het oprichten van een Europese maatschappij van spoorwe
gen en luchtvaart. Aandeelhouders zouden dan de nationale spoorwegmaatschappij
en en luchtvaartmaatschappijen moeten worden. De supra-nationale spoorwegmaat
schappij zou onder andere de organisatie van het internationale reizigers- en goede
renvervoer op zich moeten nemen, de oprichting van nieuwe infrastructuren en de 
verbetering van de infrastructuur van de grote, internationale assen. Tegelijkerti jd 
zou dan ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten worden bekeken. 

Parlementaire vragen 
Slechts één schriftelijke vraag (nr. 1097/83 van de heer Alan Tyrrell) aan de Commis
sie over discriminatie b i j aanwerving door de Franse Spoorwegen [53] valt te ver
melden. 
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Vragensteller wijst erop, dat bij de aanwerving van civiele ingenieurs door de 
SNCF alleen Franse onderdanen konden solliciteren. De Commissie heeft de Franse 
autoriteiten al verzocht om dit, conform de arresten van het Hof van Justitie in de 
zaak 149/79, niet meer te doen. Afhankel i jk van het antwoord van Frankrijk zal de 
Commissie besluiten over verder te nemen stappen. 

Zeescheepvaart 
Tegenmaatregelen op het gebied van de internationale koopvaardij, zijn onderwerp 
van een beschikking van de Raad van 26 oktober 1983. [54] In het verleden is met een 
aantal beschikkingen een informatiesysteem omtrent de koopvaardij ingesteld. Ui t de 
resultaten van dit informatiesysteem, alsmede de ervaringen van sommige hd-staten, 
bl i jkt het dienstig te zi jn een procedure te omschrijven betreffende tegenmaatrege
len, die met betrekking tot derde landen kunnen worden getroffen. 

Door de beschikking wordt iedere lid-staat, die tegenmaatregelen heeft genomen, 
gedwongen overleg te plegen met de andere hd-staten en de Commissie, overeen
komstig de reeds afgesproken procedure. [55] De bedoeling is dan, dat de lid-staten 
tot een gemeenschappehjk standpunt komen over eventuele maatregelen en deze 
zelfs gezamenlijk gaan toepassen. D i t kan dan geschieden op grond van een aantal 
gegevens van de lid-staten over de ontwikkelingen, die aanleiding hebben gegeven tot 
tegenmaatregelen, het vaargebied, de aard van de betrokken scheepvaartdienst, de 
aard van de te treffen tegenmaatregelen en hun geldigheidsduur, alsmede de verhou
ding tot de geleden schade. De lid-staten zijn v r i j , zo staat in artikel 4, om hun 
nationale tegenmaatregelen unilateraal toe te passen. 

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen over de oprichting van 
een Europese stichting voor de veihgheid op de zee. [56] De koopvaardijvloot van de 
Gemeenschap is groter dan elke andere nationale koopvaardijvloot. Derhalve zouden 
maatregelen in communautair verband een wezenhjke bijdrage kunnen leveren ter 
oplossing van problemen in de zeescheepvaart. Daar men zich niet voldoende houdt 
aan de veihgheidsnormen voor de internationale scheepvaart, doen zich ernstige 
ongevallen voor. Zo is de constructie van talrijke schepen te oud, de bemanning 
onvoldoende opgeleid, en de bestaande, internationale overeenkomsten op veiUg-
heidsgebied worden door vele naties niet nageleefd. 

De instelling, waarvoor in de resolutie wordt gepleit, zou onderzoek, dat op veilig
heidsgebied wordt verricht, dienen te coördineren. De Europese Stichting voor de 
Veiligheid op Zee zou ook zelf onderzoek moeten kunnen uitvoeren of onderzoek 
moeten kunnen opdragen aan andere instellingen. Ook het organiseren van nascho
lingscursussen voor scheepsbemanningen zou tot het takenpakket moeten worden 
gerekend. 

Het is niet zo verbazingwekkend - nu de rapporteur van deze zaak een Griek is - te 
lezen, dat de Stichting in Griekenland moet zetelen, omdat de zeescheepvaart in 
Griekenland een traditioneel grote rol speelt en er zich in Griekenland nog geen 
enkele communautaire instelling bevindt. Een en ander zou uiteraard uit de Gemeen
schapsbegroting moeten worden gefinancierd. 

Parlementaire vragen 
In de vraag aan de Commissie over de opleiding van kapiteins op schepen, die onder 
goedkope vlag varen, van de heer Seefeld (schriftelijke vraag nr. 1104/83) [57] wordt 
de wel vaker gepleegde fout gemaakt substandard ships gelijk te stellen met schepen. 
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die onder goedlcope vlag varen. Het ene is niet per definitie gelijls; aan het andere. De 
Commissie ontwijkt dan ook een direct antwoord op de vraag, door te stellen, dat zij 
niet bekend is met het feit, dat van de omschreven mogelijkheden gebruik zal worden 
gemaakt. Z i j stelt ook nog, dat zij niet van plan is minimumeisen in te voeren voor de 
opleiding van zeelieden in de lid-staten, aangezien dit al in IMO-verband middels een 
internationale conventie (van 28 april 1984) zal zi jn geregeld. Deze conventie werd 
reeds door 6 hd-staten bekrachtigd. Daar in de gemeenschappehjke verklaring van 
intentie betreffende de staatscontrole van de havens, de lid-staten bespoediging van 
bekrachtiging van de zoëven genoemde conventie als een relevant instrument hebben 
aangemerkt, verwacht de Commissie, dat de overige drie aan zee grenzende lid-staten 
de conventie in de nabije toekomst zullen ratificeren. 

Een soortgehjk antwoord werd ook gegeven op een vraag van de heer Welsh over 
kustvaartroutes (schriftelijke vraag nr. 543/83). [58] 

Ook hier verwijst de Commissie naar IMO-regelingen betreffende bevoegdheden 
over het scheepvaartverkeer in het Kanaal, op de Noordzee en andere communautai
re wateren. AUeen op bepaalde, specifieke aspecten heeft de Commissie bevoegdhe
den, zoals de r icht l i jn inzake tankers, die de zeehavens van de Gemeenschap in- of 
uitvaren [59] en de richtl i jn inzake het loodsen van schepen op de Noordzee en in het 
Kanaal. [59] De rest is op wereldniveau in het IMO-verdrag van 1972 inzake de 
internationale voorschriften ter voorkoming van aanvaringen op zee, alsmede de 
doorvaartregeling, neergelegd. De Commissie, als waarneemster bi j de I M O , is van 
oordeel, dat dit ook de meest geschikte instantie is, omdat daarin snel tot een ge
meenschappelijke interpretatie van de voorschriften kan worden gekomen en de 
vervuilingsrisico's, als gevolg van verschü in interpretatie, definitief kunnen worden 
uitgeschakeld. 

De Commissie en Raad worden door Mevrouw Van Hemeldonck aan de tand 
gevoeld over de internationale zeerechtconventie (schriftehjke vragen nr. 661 en 
662/83). [60] De Commissie antwoordt haar, dat de groep, die de coördinatie op het 
niveau van de Gemeenschap bevordert, uit vertegenwoordigers van de lid-staten en 
de Commissie is samengesteld. De werkzaamheden verlopen volgens de procedure, 
die voor de groepen van de Raad gebruikelijk is. De Raad moet op haar vraag, 
waarom een aantal hd-staten het verdrag niet heeft ondertekend, terwij l ze daartoe 
door de Commissie wel z i jn uitgenodigd, antwoorden, dat, sinds het verzoek van de 
Commissie, het vraagstuk niet afzonderlijk in het politieke samenwerkingsverband is 
besproken, ofschoon in het mandaat van de groep, waarvan in de vraag aan de 
Commissie melding is gemaakt, rekening wordt gehouden met regelmatige gedach-
tenwisselingen over deze zaak. 

Nogal cynisch merkt de Raad dan op, dat tot dusverre er niets bekend is over een 
verandering in de houding van de 5 hd-staten, die het verdrag nog niet hebben 
ondertekend. 

Luchtvaart 
In deze verslagperiode heeft ook de Permanente Commissie van Eurocontrol, zoals 
de bijeenkomst van Ministers van de hd-staten van Eurocontrol heet, het in het vorige 
nummer reeds aangekondigde besluit van Nederland, België, Luxemburg en West-
Duitsland, om in de nabije toekomst al het luchtverkeer van deze vier landen door het 
Eurocontrolcentrum in Beek te laten afhandelen, met uitzondering van het nade-
ringsverkeer, goedgekeurd. De Beneluxlanden en Duitsland hebben nu een vragen-



73 

lijst opgesteld, die door de Eurocontrolorganisatie zal moeten worden beantwoord. 
Hieruit moet bli jken, hoe de overdracht van taken aan Beek zal moeten worden 
geregeld. 

In een bewogen vergadering heeft het Europees Parlement een resolutie aangeno
men inzake het voorstel van de Commissie van de Europese Gemeenschap aan de 
Raad over een richtli jn inzake de tarieven voor geregeld luchtvervoer tussen de hd-
staten. [61] Het Europees Parlement meent, dat de Commissie zelf een minder be
langrijke rol moet spelen bi j de opbouw van de luchtvaarttarieven dan door haar is 
voorgesteld. Dat is de essentie van de uitspraak van het Europees Parlement. De 
tekst voor de richtli jn werd met een krappe meerderheid aanvaard; dat vanwege de te 
liberale benadering van het onderwerp. Desalniettemin is het Parlement toch uitein
delijk van mening, dat een aantal belangrijke vraagstukken betreffende de luchtvaart
tarieven een nader onderzoek vereist, zoals doorzichtigheid en verbeteringen in het 
communautaire luchtverkeer. Het Parlement wijst er van de andere kant op, dat het 
bestaande luchtverkeersstelsel, dat de concurrentie van derde partijen geheel uitsluit, 
wel de economische levensvatbaarheid van regelmatige hjndiensten tussen de l id
staten garandeert. Kortom, men moet stappen nemen naar een verbeterd systeem, 
maar tevens de gunstige aspecten van het huidige handhaven. 

Het Parlement kan dan ook in beginsel het voorstel van de Commissie onderschrij
ven, dat de tarieven in verhouding moeten staan tot de kosten, maar niet dat de 
kosten per afzonderlijke l i j n zouden moeten worden bekeken. 

Wel wordt het beginsel gesteund, dat geschillen tussen hd-staten aan een arbitrage
commissie moeten worden voorgelegd. 

Tenslotte verzoekt het Parlement de Commissie een voorstel voor een luchtver
voerbeleid voor te leggen, waarin de volgende, maatregelen zijn genomen: 

• toepassing van de artikelen 85 en 86 van het EEG-Verdrag (mededinging); 
• het gemakkehjker maken van de toegang tot de markt. In navolging van de 'Task 
Force on Competition in intra-European A i r Services (COMPAS) ' , zijn er speciale 
werkgroepen inzake de mededinging in de intra-Europese luchtdiensten door de 
ECAC (Europese Burgerluchtvaart Conferentie) ingesteld om nader de punten van 
landingsrechten, capaciteit, alsmede tarieven te bestuderen; 

• krachtige maatregelen voor een grote doorzichtigheid van overheidssubsidies, gro
tere coördinatie tussen de luchtvaartautoriteiten, teneinde de kosten te verminderen 
en de nodige formahteiten te beperken. 

Op de wat langere termijn zou een autoriteit voor de burgerluchtvaart van de 
Europese Gemeenschap dienen te worden opgericht, waarmee al op beperkte schaal 
zou kunnen worden begonnen door de oprichting in communautair verband van een 
permanent deskundigenbureau voor luchtvervoerzaken. D i t zou al een aantal studies 
kunnen verrichten, maar ook kwesties, zoals een in de gehele Gemeenschap geldig 
briefbevet, arbeidsomstandigheden van de bemanning, luchtwaardigheid enzovoort 
kunnen bestuderen. 

Een tweetal luchthavens in Engeland is bedacht met een lening van de Europese 
Investeringsbank. De luchthaven van Manchester kreeg een lening van 10,6 miljoen 
ECU'S voor verbeteringswerken, terwij l die van Birmingham 60,5 miljoen ECU's 
kreeg om de luchthaven uit te breiden. 

De Associatie van de Europese luchtlijnen ( A E A ) heeft zich uitgelaten over een 
luchtvaartbeleid in de EEG. Z i j is sterk gekant tegen veranderingen, zonder evenwel 
een geleidelijke evolutie te verwerpen. 
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Het huidige systeem heeft een tweetal verdiensten: a) het bestaat; b) het is wereld
wi jd ingepast, hetgeen nog maar de vraag is, wanneer de E E G op zich zelf een intern 
gesloten net zou construeren. Waaraan Europa wel zou kunnen werken is, volgens de 
Vereniging van Europese luchthjnen, dat men moet proberen de exploitatiekosten 
naar beneden te brengen. Door vooral maatregelen bi j de luchtvaartcontrole en een 
vereenvoudiging van formaliteiten op de luchthavens, zou een rationalisering van de 
luchthjnen kunnen worden bewerkstelhgd. 

Parlementaire vragen 
In één van de vorige rubrieken is reeds melding gemaakt van schriftelijke vraag (nr. 
1838) [62] van de heer Moorhouse over steun van de Belgische overheid aan Sabena 
en Sobelair. Deze keer heeft dezelfde vragensteller met schriftehjke vraag (1003/83) 
met andere bewoordingen hetzelfde proberen uit te lokken. 

De Commissie erkent nu in haar antwoord een aanklacht te hebben ontvangen. Z i j 
acht het evenwel noodzakelijk om tot bepaalde conclusies te komen over een ge
meenschappelijk luchtvaartbeleid, met inbegrip van de voorschriften inzake staats
steun op het luchtvervoer, alvorens verdere stappen te nemen. Een besluit over de 
verdere behandeling van de klacht zal derhalve pas worden genomen, wanneer de 
Commissie later in dit jaar een mededeling doet over een gemeenschappelijk lucht
vaartbeleid. 

De Commissie heeft bi j een andere vraag van de heer Moorhouse (vraag nr. 
415/53) [63] moeten toegeven, dat de werkgevers van de burgerluchtvaart niet op 
gemeenschapsniveau hebben willen deelnemen aan paritaire vergaderingen met de 
werknemers, omdat een en ander in hun ogen nutteloos is. In deze vergaderingen zi jn 
zaken aan de orde geweest als werktijden, lonen, hberahsatie van het in tra-regionaal 
vervoer, concurrentieregels en het informeren en raadplegen van de werknemers, 
teneinde de grondslag te leggen voor een paritair burgerluchtvaartcomité. 

Dezelfde vragensteller heeft ook een aanvullend antwoord op zijn eerdere vraag 
(nr. 418/83) betreffende de communautaire financiering van de luchtvervoerprojec
ten [64] gekregen. 

De sedert 1975 via het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en de Europese Investeringsbank (EIB) lopende projecten worden daarbij gegeven. 
Samenvattend: 122 projecten in verschillende lid-staten, waarvan slechts één voor 
Nederland en geen voor België, te rwi j l er toch 454,4 mil joen ECU's mee waren 
gemoeid (EFRO-bijdrage was 83,4 miljoen ECU's). 

De Europese Investeringsbank had een bedrag van 298,15 miljoen ECU's beschik
baar voor communautaire luchtvaartprojecten. 

Mevrouw Walz kreeg een aanvullend antwoord op haar vraag (nr. 531/83) [65] 
inzake bevoordeling van de Franse luchtvaartmaatschappijen bi j de Franse deviezen-
maatregelen. 

De Commissie moet bekennen, dat het beginsel van het v r i j verrichten van diensten 
nog niet van toepassing is op de luchtvaart. Tevens is het twijfelachtig, of de bedoelde 
maatregelen strijdig z i jn met de communautaire voorschriften. Het is aan de l id
staten zelf om eventuele in het kader van bilaterale overeenkomsten bestaande rech
ten te verdedigen. 

Het kon niet uitbli jven, dat de luchtkoeriersdiensten onderwerp van een vraag 
zouden worden. De heer Moorhouse ging met de eer strijken (vraag nr. 63). [66] M i n 
of meer ontwijkend wordt er geantwoord op de vraag, in hoeverre is onderzocht of er 
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middelen zijn om een geharmoniseerd en meer hberaal regime in de Gemeenschap 
voor de luchtkoeriersdiensten te krijgen. De Commissie is niet voornemens wettelijke 
initiatieven te nemen, maar neemt het vraagstuk mee in haar bestudering van het 
luchtvraagstuk in zijn algemeenheid. 

Tot slot een tweetal schriftehjke vragen, meer voor de statistiek, dan dat zij inhou
delijk op politiek vlak van invloed zouden kunnen zijn. 

Er is een schriftehjke vraag (nr. 626/83) van de heer Wedekind over ultralichte 
vhegtuigen [67] aan welk fenomeen de Commissie vooralsnog niet van plan is iets te 
doen, en een vraag van de heer Cousté (schriftelijke vraag nr. 829/83) [68] met het 
verzoek om geen extra bureaucratie op te leggen in haar voorstellen inzake het 
Europees luchtvervoer. Inhoud van het antwoord: 'ze zal het in gedachten houden'. 

Diversen 
In tegensteUing tot de andere paragrafen zuUen - ook in het vervolg - in deze para
graaf per onderwerp de ontwikkelingen, gecombineerd met de desbetreffende parle
mentaire vragen, worden beschreven. Het is dan door deze bundeling mogelijk met 
één oogopslag het totaal te bezien. 

Grensformaliteiten 
Tussen de Raad van Ministers voor de interne markt en de Raad van Ministers voor 
Vervoer is, wellicht onbewust, nogal touw getrokken over het formele besluit inzake 
de richtl i jn van de Raad van 1 december 1983 ter vereenvoudiging van de fysieke 
controle en administratieve formaliteiten bi j het goederenvervoer tussen lid-sta
ten. [69] Uiteindelijk is de r ichtl i jn in het Publikatieblad gekomen met de handteke
ning van de voorzitter van de Raad van Vervoersministers, doch het is geen geheim, 
dat de grote doorbraak in deze materie in de Raad van Ministers (interne markt) van 
25 november 1983 is gekomen. 

Zo kunnen beide groeperingen tevreden zi jn. De richtl i jn is van toepassing op 
controles en formaliteiten, die een nadelige invloed kunnen hebben op de doorstro
ming van het goederenvervoer over een binnengrens of een buitengrens van de Ge
meenschap, indien het vervoer tussen de lid-staten via een derde land moet ge
schieden. 

Op schepen en luchtvaartuigen is zij niet van toepassing. Grondgedachte is de 
controles te doen verrichten met het kortstnodige oponthoud, zoveel mogelijk op 
dezelfde plaats en in principe steekproefgewijs. 

De Commissie zal een vademecum opsteUen met de belangrijkste informatie over 
controle en analysemethoden, die in iedere hd-staat kan worden gebruikt. 

Wanneer de verkeersomvang het rechtvaardigt, zouden de grenzen 24 uur per 
etmaal moeten openstaan voor ongeladen voertuigen of voertuigen, die goederen 
onder een douanedoorvoerregeling vervoeren. Voor de genoemde voertuigen zou
den, waar dat technisch mogelijk is, doorrijstroken moeten komen. 

Voor de andere goederen zal op werkdagen tenminste gedurende 10 opeenvolgen
de uren en op zaterdag voor tenminste 6 opeenvolgende uren, controle moeten kun
nen plaatsvinden. De toepassing van nieuwe controle of formahteiten is vanaf nu 
verboden. 

Tenslotte bevat de verordening de gebruikelijke artikelen omtrent verslagen, eva
luatie van de maatregelen en inwerkingtreding, welke is bepaald op 31 december 
1984, althans dan zullen de üd-staten de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
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in werlcing moeten hebben, met uitzondering van artikel 5, de openingstijden grens
posten, dat kan worden uitgesteld tot 31 december 1986. 

Ook in Beneluxverband werd een bijzondere stap op dit terrein gedaan. 
Het Comité van Ministers van de Benelux aanvaardde in oktober het besluit, vanaf 

1 juh 1984 het eenvormig zgn. document Benelux te laten gelden. D i t document zal 
de vereiste paperassen vervangen, die nog nodig zijn voor de handel tussen de drie 
Beneluxlanden, met name die op het gebied van de B T W , statistieken en de controle 
op de wissels. 

Landbouwprodukten, die nog aan de compenserende monetaire bedragen zijn on
derworpen, zi jn van de regeling uitgezonderd. Het eenvormig document kon in de 
Benelux worden aanvaard, omdat de reeds geautomatiseerde databestanden en pro
cedures verder kunnen worden gebruikt. 

Ook de Commissie is actief geweest. Z i j heeft een aanbeveling voor een verorde
ning van de Raad, houdende de sluiting van een internationale overeenkomst inzake 
de harmonisatie van de goederencontroles aan de grenzen, van 21 oktober 1982 
ingediend. [70] Deze aanbevehng is noodzakelijk, omdat op besluit van de Raad, de 
gemeenschap bij monde van de Commissie heeft mede-onderhandeld, onder auspi
ciën van de Economische Commissie van Europa van de Verenigde Naties over de 
desbetreffende internationale overeenkomst, waarvan de ondertekening is openge
steld tot 31 maart 1984. 

Voor wat de Gemeenschap betreft, zal de overeenkomst slechts van toepassing zijn 
aan de buitengrenzen. De aanbeveling van de Commissie aan de Raad houdt in de 
goedkeuring van de internationale overeenkomst en de machtiging aan de voorzitter 
van de Raad, de Akte van Bekrachtiging neer te leggen. De internationale overeen
komst gaat enerzijds verder dan de richtl i jn van 1 december, daar zij ook van toepas
sing is op het vervoer over zee en door de lucht; anderzijds is zij wat minder pregnant 
en exact in bepaalde regelingen, zoals de openingstijden en het samengaan van de 
controlediensten aan beide zijden van de grens. Na v i j f jaar van kracht te zi jn ge
weest kan iedere deelnemer aan het verdrag een conferentie laten bijeenroepen over 
een herziening van het verdrag. 

Parlementaire vragen 
De heer Rogalla heeft de Raad uitgelokt om nadere mededelingen te doen over de 
controles aan de interne grenzen (mondelinge vraag H 227/83). [71] In een vinnig 
debat, waarin de fungerende voorzitter van de Raad zich verschool achter een be
roepsgeheim, dat volgens sommige parlementsleden, in werkelijkheid niet berust op 
politieke bezwaren, maar op technische bezwaren, d.w.z. van ambtelijke diensten, 
wordt evenwel geen nadere mededeling gedaan over de procedure, die nog moet 
komen in het kader van de Raad om de onderhandelingen op dit punt af te sluiten. 

Een tweede vraag betreft de Scandinavische paspoortunie (mondelinge vraag van 
mevrouw Hammerich). In het antwoord doet de Commissie uitkomen, dat de voor
stellen, die op dit moment bi j de E E G ter tafel liggen, geen onverenigbare verplich
tingen voor Denemarken oproepen, nu zij van de ene kant is verbonden aan de 
Scandinavische paspoortunie en aan de andere kant de EEG-richtli jnen zou moeten 
volgen. Het voorstel van de Commissie behelst immers niet de afschaffing van de 
personencontrole, maar alleen de vergemakkelijking ervan. 

Een tweetal mondelinge vragen, een van de heer Rogalla ( H 322/83), [72] de ander 
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van de heer Cousté (mondehnge vraag H 165/83) [73] over de moeilijkheden, die de 
grensovergangen opleveren, geven Commissaris Narjes de gelegenheid om te bezwe
ren, dat de Commissie b l i j f t streven naar de afschaffing van de controle op personen 
bi j de binnengrenzen en h i j roept het Parlement op haar in dit streven te blijven 
steunen. 

Vervoer gevaarlijke stoffen 
Tijdens één van de laatste raden van het jaar 1983 is er een nieuwe bespreking gewijd 
aan het verordeningsvoorstel betreffende toezicht en controle op grensoverschrijdend 
vervoer van gevaarlijke afvalstoffen in de Gemeenschap. Het Comité van Permanen
te Vertegenwoordigers heeft de opdracht gekregen de behandeling voort te zetten en 
zo spoedig mogelijk tot een volledig akkoord over het voorstel te komen. Dit is gelijk 
aan het antwoord op een desbetreffende schriftelijke vraag van mevrouw Van Hemel
donck ( H 253/83). [74] Tijdens de zitting van 16 juni 1983 heeft de Raad erkend, dat 
er moet worden bepaald, dat de bevoegde autoriteiten vooraf in kennis worden 
gesteld van het grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, zodat zij 
passende maatregelen op het gebied van de veihgheid kunnen nemen. Dit zou dan 
ook, volgens mevrouw Squarculupi moeten gelden voor het vervoer van Zwitsers 
radio-actief afval door de landen van de Europese Gemeenschap (mondehnge vraag 
H 293/83). [75] Toch moet de Commissie antwoorden, dat er geen bijzondere ge
meenschapsbepalingen bestaan op het gebied van het vervoer van radio-actieve stof
fen. Di t vervoer is meestal in nationale voorschriften geregeld op grond van aanbeve-
hngen van de internationale atoomorganisatie. Wel heeft de Commissie op aandrin
gen van het Europees Parlement een desbetreffende werkgroep het probleem laten 
onderzoeken. 

Zeehavens 
De ontwikkehng op zeehavengebied - althans het politieke EEG-element daarin -
vindt tegenwoordig plaats door middel van vragen stellen in het Parlement. In een 
drietal schriftelijke vragen van de heer Albers (nr. 664, 667 en 668/83) [76] wordt 
ingegaan op de distorsies, die in het achterland van de zeehavens zouden plaatsvin
den, alsmede de steun, die de E E G geeft bi j investeringen in havens. 

In het antwoord herhaalt de Commissie nog eens de resultaten van de besprekin
gen in , wat zij noemt, de plenaire zittingen van de Europese zeehavens in 1974 en 
1979; ook dat het, alhoewel zij een onderzoek in deze kwestie zou entameren, om 
financiële redenen niet mogelijk is geweest, reeds een aanvang met deze studies over 
het achterland te maken. 

Intussen bhjkt uit allerlei gegevens, dat de tariefvorming, ook op grond van EEG-
beschikkingen, steeds meer de commerciële kant op gaat. Wanneer dit proces zal zi jn 
vohooid, kan de overheid alleen in het commerciële beheer van de vervoerbedrijven 
nog ingrijpen, wanneer het algemeen belang zulks vereist, bij voorbeeld ter voorko
ming van discriminatie en om subsidies te verbieden. Wat dit laatste betreft, wordt in 
het antwoord op schriftelijke vraag 667 een overzicht gegeven van de steun, die in 
EFRO-verband en in het kader van de Europese Investerings Bank aan de diverse 
havens is gegeven. België bl i jk t op deze lijst in het geheel niet voor te komen, terwijl 
Nederland met een klein aantal projecten voor een klein bedrijf heeft geparticipeerd. 
Hierop sluit goed aan de schriftelijke vraag nr. 1037/83 van de heer Müller-Hermann 
over de installatie van de overslag van bananen in de Eemshaven. De Commissie laat 
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weten geen enkel verzoek te hebben ontvangen voor financiële steun van de Gemeen
schap voor de bouw van dit project. Overigens stelt de Commissie in haar antwoord 
op de laatste vraag van de heer Albers, dat er uit de door de havenwerkgroep 
verrichte arbeid bleek, dat er weinig verband viel te leggen tussen investeringen, 
subsidies en haventarieven. Daar er geen standaardpraktijk is voor de doorbreking 
van de investeringslasten in de haventarieven, is artikel 85 dan ook niet van toepas
sing. Iedere haven volgt haar eigen gedragslijn; artikel 86 van het EEG-Verdrag heeft 
men nog niet behoeven toe te passen, daar uit niets bleek, dat misbruik van machts
posities was gemaakt. 

Tenslotte vermeld ik nog voor de volledigheid schriftelijke vraag nr. 737/83 van 
mevrouw Théobald Paoh over zeeroverij in de haven en het zeegebied van 
Lagos. [77] 
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Statistische rubriek 

J . VOORDOUW 

Maandstatistiek Verkeer en Vervoer 
Deze bekende CBS-publikatie is met ingang van het januari-nummer 1984 nogal 
gewijzigd van opzet en inhoud. 

Ten dienste van al degenen, die deze publikatie raadplegen en die er niet toe 
komen om de nieuwe opzet met de oude te vergelijken volgt hier een - niet voUedig -
overzicht van de veranderingen. 

Het meest opvaUend is - afgezien van de nieuwe typografie - het verdwijnen van de 
oude rubriek 'Maandreeksen'. 

De reeksen zelf z i jn niet weggelaten, maar ingedeeld bi j de hoofdstukken, waarin 
de nieuwe publikatie is verdeeld. Daarbij is het aantal reeksen met maandelijkse 
cijfers of kwartaalgegevens belangrijk uitgebreid. 

Zo kan men thans ook tijdreeksen vinden over de mobiliteit van de bevolking en 
over het internationale goederenvervoer, onderwerpen die tot dusverre niet in deze 
vorm in de Maandstatistiek werden opgenomen. 

Bi j het hoofdstuk Zeevaart werd het aantal maandreeksen van 4 op 6 gebracht; bi j 
de binnenvaart van 3 op 10. Ook bi j het spoorvervoer en het goederenwegvervoer 
werd het aantal maand(kwartaal)reeksen uitgebreid. 

De Maandstatistiek kent thans enkele onderwerpen, die voorheen niet werden 
opgenomen. De reeds genoemde informatie over de mobiliteit van de bevolking is 
een dergelijk nieuw item. 

Maar ook een tabel over het Noord-Zuid-vervoer per binnenschip. 
Voorheen gaf de Maandstatistiek wel informatie over de Rijnvaart, maar over het 

Noord-Zuid-verkeer dat zo in de belangstelling staat bleef het CBS tot nu toe in 
gebreke. Deze lacune is thans opgevuld. 

Eveneens als nieuw kan worden opgemerkt de tabel met maandelijkse gegevens 
over het vervoer per (olie)pijpleiding. 

Belangrijker dan deze uitbreidingen is de systematiek die in de nieuwe pubhkatie is 
aangebracht. Al le gegevens, die betrekking hebben op een vervoertak worden in één 
hoofdstuk tezamen gebracht. 

Blijkens een mededeling aan de abonnees heeft het CBS ernaar gestreefd om 
binnen elk hoofdstuk zoveel mogelijk dezelfde indehngen te hanteren. 

Di t komt de onderlinge vergelijkbaarheid ten goede. 
Om de maandehjkse publikatie niet al te omvangrijk te maken, is een aantal zeer 

gedetailleerde tabellen uit vorige jaargangen ingekrompen. De goederenclassificatie 
gaat thans niet verder dan de 10 hoofdstukken of de 52 groepen van de NSTR. 

In de classificatie naar landsdelen en landen van lading/lossing is meer eenheid 
gebracht dan voorheen het geval was. 

Een maandstatistiek is mede bedoeld om actuele informatie te verschaffen. Nu kan 
statistische informatie nooit actueel zijn in de zin van 'heet van de naald'. Statistiek is 
een bepaalde vorm van geschiedschrijving, waarbij er alt i jd een zeker tijdsverloop is 
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tussen de feitelijke gebeurtenis en de statistische verslaglegging daarvan. 
Het proces om uit (dikwijls zeer vele) documenten samenvattende tabellen samen 

te stellen kost t i jd en wordt mede bepaald door het tijdstip waarop de basisdocumen
ten beschikbaar zi jn voor statistische verwerking. 

In dit opzicht is er een niet onbelangrijke verbetering te constateren ten opzichte 
van de situatie van enige t i j d geleden. 

Het januari-nummer van de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer geeft m.b.t. de 
in-, uit- en doorvoer informatie over juh 1983; m.b.t. de zeevaart over september 
1983 en m.b.t. het spoorvervoer over augustus 1983. 

Achterblijver is het goederenwegvervoer, waarvan gegevens over het le kwartaal 
1983 in dit nummer zijn opgenomen. Als positief punt ten aanzien van het goederen
wegvervoer kan worden vermeld, dat in deze maandstatistiek voor de eerste maal de 
gegevens over het binnenlandse wegvervoer en het grensoverschrijdende wegvervoer 
op dezelfde wijze worden gepresenteerd, zodat voor deze vervoertak een compleet 
beeld van het vervoer door Nederlandse ondernemingen kan worden samengesteld. 

Blijkens een mededehng aan de abonnees onderkent het CBS de moeilijkheid om 
het aUe gebruikers van de statistiek naar de zin te maken. 

Z i j die meer gedetailleerde informatie wensen kunnen deze aanvragen. 
Gebruikers die andere wensen hebben ten aanzien van de inhoud van deze statis

tiek kunnen hun verlangens eveneens kenbaar maken. 
Het CBS doet op voorhand de toezegging, dat getracht zal worden daarmee reke

ning te houden. 

Goederenwegvervoer 
Van de drie vervoertakken, die tezamen het 'inland'-transport verzorgen is het goede
renwegvervoer verreweg de belangrijkste component. 

Het wegvervoer heeft een aandeel van 63%, de binnenvaart een aandeel van 34% 
en het vervoer per spoor van 3% van de ruim 660 min ton in 1981. (tabel 1) 

Tabel 1 - Mand-transport 1981 

Binnenlands Grensoversciir. Totaal 

vervoer vervoer 

min ton % 

Binnenvaart 82 140 222 34 

Spoorwegen 6 14 20 3 

Wegvervoer 351 70 421 63 

Totaal 439 224 663 100 

Het goederenwegvervoer is de grootste van de drie vervoertakken maar - statis
tisch gezien - tevens de moeilijkste om daarvan een enigszins samenhangend beeld te 
geven. 

Bi j de spoorwegen en bij de binnenvaart is het mogelijk om zowel voor het binnen
lands als voor het grensoverschrijdend vervoer een integrale telling te houden. 

B i j het wegvervoer is dit niet mogelijk. Het binnenlands vervoer wordt waargeno-
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men op basis van een steelcproef, evenals het beroepsvervoer van/naar België/Luxem
burg en het grensoverschrijdende eigen vervoer. 

Het beroepsvervoer van/naar andere landen dan België en Luxemburg wordt inte
graal waargenomen op basis van een registratie door de N I W O . 

A l deze gegevens over het wegvervoer hebben betrekking op het vervoer door 
Nederlandse ondernemingen; vervoer door buitenlandse voertuigen wordt niet waar
genomen, althans niet op een zodanige wijze, dat daaruit een min of meer compleet 
beeld kan worden verkregen. 

Het hierna volgende behelst dan ook slechts het vervoer door Nederlandse onder
nemingen in beroeps- en eigen vervoer. 

Aan het einde van het artikel wordt nog even ingegaan op het vervoer door buiten
landse voertuigen. 

Vervoermiddelen en laadvermogen 
In de Statistiek van het Binnenlands Goederenvervoer is een overzicht opgenomen 
van de vervoermiddelen bij beroeps- en eigen vervoer. 

Tabel 2 - Vervoermiddelen en laadvermogen bij beroeps- en eigen vervoer 

bestel- en 

vrachtauto's ^ 

aanhang

wagens ^ 

opleggers ' trekkers totaal 

Aantal voertuigen 

t980 

1981 

1982 

Beroepsvervoer 

29 583 

28 566 

27 682 

10 161 

9 865 

9 707 

21 918 

21 973 

22 394 

15 313 

15 260 

15 487 

Laadvermogen van de voertuigen in ton 

1980 248 200 

1981 241 300 

1982 234 300 

138 700 

136 000 

137 200 

509 200 

519 200 

531 100 
-

896 100 

896 500 

902 600 

Aantal voertuigen 

1980 

1981 

1982 

Eigen vervoer 

102 579 

101 527 

94 731 

9 981 

11 850 

11 873 

5 552 

6 024 

5 883 

4 600 

5 500 

5 400 

Laadvermogen van 

1980 

1981 

1982 

de voertuigen in ton 

371 100 

386 400 

368 300 

83 400 

91 200 

95 000 

109 400 

120 900 

119 400 : 569 900 

598 500 

582 700 

met een laadvermogen van 1 ton of meer 

Uit deze cijfers komt naar voren, dat er zowel bi j het beroepsvervoer als bi j het 
eigen vervoer een tendens is om over te gaan op zwaardere voertuigen. B i j het 
beroepsvervoer manifesteert zich dit het duidelijkst in de vermindering van het aantal 
bestel- en vrachtauto's en een toename van het aantal opleggers. B i j het eigen vervoer 
is dit in wat mindere mate eveneens het geval. 

Tevens bl i jk t uit de cijfers van tabel 2 dat het beroepsvervoer in belangrijke mate 
verricht wordt door trekkers met oplegger; bi j het eigen vervoer ligt het accent meer 
op de vrachtauto al dan niet met aanhangwagen. 
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Afgelegde afstand 
De Maandstatistiek Verkeer en Vervoer verschiaft informatie over de afgelegde af
standen. Op basis van deze cijfers kan onderstaand overzicht worden samengesteld. 

Tabel 3 - Afgelegde afstand in beroeps- en eigen vervoer ' 

Beroepsvervoer Eigen vervoer 

totaal binnen- grens- totaal binnen- grensovcr-

lands over- lands schrijdend 

vervoer schrijdend vervoer vervoer 

vervoer 

min km 

1980 2 590 1 480 1 110 2 080 1 790 290 

1981 2 580 1 460 1 120 1 970 1 710 260 

1982 2 570 1 430 1 140 2 000 1 730 270 

beladen -+ leeg, excl. derde-landen vervoer 

Door vergehjking met het aantal trekkende voertuigen uit tabel 2 kan ook de 
gemiddelde kilometrage berekend worden. 

Tabel 4 - Gemiddelde jaarkilometrage in beroeps- en eigen vervoer ' 

Beroepsvervoer Eigen vervoer 

totaal binnen- grensover- totaal binnen- grensover-

lands schrijdend lands schrijdend 

vervoer vervoer vervoer vervoer 

min km 

1980 57 700 32 900 24 800 19 400 16 700 2 700 

1981 58 900 33 200 25 700 18 400 16 000 2 400 

1982 59 500 33 200 26 300 20 000 17 300 2 700 

excL vervoer tussen en binnen derde-landen, en excl. terreinwerk e.d. 

B i j de interpretatie van de cijfers uit tabel 3 moet bedacht worden, dat de daarin 
vermelde afstanden betrekking hebben op de afstanden die zijn afgelegd ten dienste 
van het goederenvervoer. Di t imphceert, dat gereden afstanden die geen verband 
houden met het goederenvervoer daarin niet voorkomen. Te denken is aan o.a. 
terreinwerk en het vervoeren van lege containers. 

Hetzelfde geldt voor de gemiddelde jaarkilometrages van tabel 4. 
Bovendien zijn dit gemiddelden die berekend zijn over nogal ongelijksoortige voer

tuigen. Het is echter duidelijk, dat voertuigen in het beroepsvervoer jaarlijks circa 3 
maal zoveel rijden als in het eigen vervoer. 

Vervoerd gewicht en beladen ritten 
Het belangrijkste doel van een statistiek over het goederenvervoer is het registreren 
van de vervoerde hoeveelheden goederen. In tabel 5 zijn deze vermeld, met daarbij 
het aantal beladen ritten. In de statistiek komen ook lege (retour)ritten voor, maar 
deze worden hier niet vermeld. 
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Tabel 5 - Beladen ritten en vervoer gewicht in het wegvervoer 

Beroepsvervoer Eigen vervoer 

totaal binnen- grensovcr-

lands schrijdend 

vervoer vervoer 

totaal binnen

lands 

vervoer 

grensover

schrijdend 

vervoer 

2 078 26 568 25 866 702 

2 110 24 791 24 188 603 

2 200 24 411 23 788 623 

35 810 154 057 145 982 8 075 

36 729 152 176 144 922 7 254 

37 478 159 188 151 929 7 259 

Beladen ritten (x IOOO) 
1980 20 921 18 843 

1981 20 128 18 018 

1982 19 773 17 573 

Vervoerd gewiclit (x 1000 ton) 
1980 247 439 211 629 

1981 243 041 206 312 

1982 243 422 205 944 

Gemiddeld vervoerd gewiclit per beladen rit (ton) 
1980 11,8 11,2 17,2 

1981 12,1 11,4 17,4 

1982 12,3 11,7 17,0 

5,8 

6,1 

6,5 

5,6 

6,0 

6,4 

11,5 

12,0 

11,7 

Uit tabel 5 b l i jk t , dat het beroepsvervoer ongeveer IV2 maal zoveel vervoert als het 
eigen vervoer, In het binnenlands vervoer is de verhouding beroepsvervoer-eigen 
vervoer: 58%-42% en in het grensoverschrijdend vervoer: 83%-17%. 

Per beladen rit vervoert het beroepsvervoer ongeveer tweemaal zoveel als het eigen 
vervoer. Uiteraard hangt dit samen met de aard van de voertuigen. 

In het beroepsvervoer relatief veel trekkers met oplegger en zware vrachtauto's; in 
het eigen vervoer vee! bestelauto's met een betrekkelijk gering laadvermogen, het
geen afgeleid kan worden uit de gegevens van tabel 2. 

De afgelegde afstanden per beladen rit liggen in het binnenlands vervoer bi j be
roepsvervoer en eigen vervoer in dezelfde orde van grootte. 

In het grensoverschrijdend vervoer is er een duidehjk verschil en is de per rit 
afgelegde afstand bi j het beroepsvervoer belangrijk groter dan bi j het eigen vervoer. 

Tabel 6 - Vervoerprestatie en gemiddelde vervoerafstand in het wegvervoer 

Beroepsvervoer Eigen vervoer 

totaal binnen- grensover- totaal binnen- grensover-

lands schrijdend lands schrijdend 

vervoer vervoer vervoer vervoer 

Tonliilometer (x min) 

1980 24 319 11 456 12 863 8 114 6 207 1 907 

1981 24 977 11 484 13 493 8 093 6 365 1 728 
1982 25 541 11 157 14 384 8 456 6 714 1 742 

Gemiddelde vervoerafstand per ton vervoerd gewiclit (km) 
1980 98 54 359 53 43 236 

1981 103 56 367 53 44 238 
1982 105 54 384 53 44 240 
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De vervoerprestatie 
De meest gebruikte maatstaf voor de vervoerprestatie is de tonkilometer, het produkt 
van het vervoerde gevi'icht en de afstand waarover vervoerd wordt. De verhouding 
tussen tonkilometers en vervoerd gewicht geeft een indicatie over de gemiddelde 
vervoerafstand (per ton vervoerd gewicht). 

In tabel 6 zi jn deze gegevens vermeld. 

Opvallend in tabel 6 is, dat de vervoerprestatie bij het beroepsvervoer in het grens
overschrijdend vervoer belangrijk groter is dan in het binnenlands vervoer. De in
vloed van de vervoerafstand komt daarin duidelijk tot uitdrukking. De vervoerafstan-
den in het binnenlands vervoer zijn stabiel, die in het grensoverschrijdend vervoer 
nemen toe, hetgeen erop kan wijzen dat onze beroepsvervoerders het steeds verder 
weg zoeken. 

De vervoerprestatie van het beroepsvervoer als geheel is driemaal zo groot als die 
van het eigen vervoer, waarbij die in het binnenlands vervoer ongeveer het dubbele is 
en in het grensoverschrijdend vervoer een veelvoud van het eigen vervoer. 

Slot 
Met het voorgaande is getracht een samenhangend beeld te geven van het goederen
wegvervoer, zoals dat vanuit de statistiek bezien kan worden. 

Daarbij is ernaar gestreefd om dit vervoer als totaUteit te beschouwen, door de 
gegevens uit verschillende CBS-publikaties samen te voegen. 

Met het voorgaande zijn de mogelijkheden van de statistiek niet uitputtend behan
deld. Het goederenpakket en de vervoerrelaties tussen regio's en landen werden niet 
behandeld. Evenmin de financiële zijde van het vervoer. Daarover wellicht een vol
gende maal. 



Boekbesprekingsrubriek 

National transportation planning. A . Kanafani & D . Sperling. Den Haag (Martinus 
N i j h o f f ) , 1982. 116 blz. prijs ƒ 65 - (development transport studies, 3). 

Wie een nationaal vervoerplan wil ontwerpen, heeft niet alleen interne vervoerpro
blemen op te lossen, maar moet ook op vele punten de grenzen overschrijden. De 
socio-economische, de geografische, de miheu-, de technologische en de energie
factoren beïnvloeden de ontwikkeling van het vervoer en ondergaan op hun beurt de 
gevolgen der vervoerplanning. Bovendien gaat het om een poUtiek proces, dat inge
bed moet worden in andere sectoren van beleid en bestuurlijk moet kunnen worden 
uitgevoerd. Kortom: het plannen is een complexe bezigheid met vele en veelsoortige 
inbreng en uitstoot. Een allesomvattende methodologie is daarom geen weelde, maar 
strikte noodzaak. Het onderhavige boek ontwerpt op basis van theoretische kennis en 
practische ervaring een dergelijke methode, waarin de verscheidene elementen in r i j 
en gelid worden gesteld. 

De studie-methode valt in drie delen uiteen. Het eerste vormt het voorwerk: rele
vante feiten en cijfers, diagnose der problemen, politieke doelen en criteria. Het 
tweede geeft een analyse van het beheer der vervoersector door ondernemingen en 
overheid, van het bestaande aanbod en van de bestaande vraag. Het derde deel houdt 
zich bezig met de toekomst: mogelijke exploitatieve en vervoertechnologische ont
wikkelingen, prognose van de vraag uitgedrukt in verkeersstromen, keuze van ver
voerwijze, vaststelling van tekorten in doorgangswegen, wijze van voorziening daar
in, samenvoeging daarvan tot en herdistributie over de verschillende verkeersnetten 
op basis van veelsoortige kosten en baten, rangschikking der projekten aan de hand 
van verschiUende criteria tot een samenhangend geheel, rekening houdend met vari
anten in regionale ontwikkeling. De resultaten van de studie worden ingebracht in het 
nationale vervoerplan, dat onder meer investerings- en financieringsprogramma's 
behelst, naast institutionele aanbevelingen en voorstellen tot voortgaande planning. 

Opmerkelijk in de gevolgde methode is, dat zij de nadruk legt op de ontwikkeling 
van het autovervoer: water- en railvervoer worden als aanvulUngen daarop be
schouwd en het luchtvervoer wordt geheel afzonderlijk behandeld. Deze aanpak is 
waarschijnhjk geïnspireerd door de ervaring in landen, waar andere vervoertechnie
ken nauwelijks ontwikkeld zijn en in de toekomst weinig kans schijnen te maken. In 
meer ontwikkelde gebieden l i jk t een gehjkwaardige aanpak wenselijk, hetgeen de 
methode met wijziging van onderdelen ook toelaat. 

Een verdere bijzonderheid is, dat de prognose zich in eerste aanleg richt op het 
verkeer tussen gebieden en daarbij op de grote doorgangswegen en dat daaruit het 
nationaal verkeersstelsel wordt opgebouwd. Over de grootte van de zones worden 
geen uitspraken gedaan: zij zullen door de economisch-geografische structuur van het 
te onderzoeken gebied moeten worden bepaald. De voorgestelde methode vormt ook 
daardoor geen sterk keurslijf, maar een aan omstandigheden aan te passen leidraad. 

De schrijvers hebben bezwaar tegen een grootschalig kwantitatief model, omdat dit 
hoge eisen stelt aan de reken tuigen en vooral omdat plannen een politiek bedrijf is, 
waarin kwalitatieve elementen een grote rol spelen. Aan politieke oordelen wordt 
een duidelijke, maar niet dominerende plaats ingeruimd, in het begin worden zij als 
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gegeven ingevoerd, in het allerlaatste stadium als beshssingscriteria bij de keuze der 
projecten. Zodoende hebben de auteurs de taken van wetenschap en beleid duidelijk 
weten te scheiden. 

Het geheel overziende, moet men vaststellen, dat een nuttige leidraad voor natio
nale vervoerplanning is ontstaan, waardevol door inhoud en presentatie. 

Prof . Dr . J . P . B . TISSOT VAN PATOT 

Pricing and cost recovery in long distance transport; bundel onder redactie van 
D . N . M . Starkie, M . R . Grenning, M . M . Starrs. Den Haag (Martinus N i jho f f ) , 1982. 
301 blz. Prijs ƒ 90,-. 

Afgaand op de titel, wordt men teleurgesteld. De bundel handelt niet over het aange
geven vraagstuk in het algemeen, maar over dat in Aust rahë . Ook geeft hij betrekke
l i jk weinig theorie, maar richt zich op een praktische oplossing van de problemen 
aldaar. Nu , die zijn er wel. De uitgestrektheid van het werelddeel (7,7 miljoen km^, 
grootste afstanden ± 3700 en 3100 km) maken op zich een vervoervoorziening op 
lange afstand zonder subsidies nauwelijks denkbaar. Voeg daarbij de vergaande zelf
standigheid der 6 deelstaten en een zwak centraal gezag, ook op het gebied van het 
interstate l i jk vervoer, en het wordt duidehjk, dat naast economische ook institutione
le factoren de problematiek ingewikkeld en haar oplossing moeihjk maken. 

Daarom behchten niet minder dan 15 preadviezen, behandeld op een congres (in 
1981 of 1982), de verschillende aspecten. Met de inleiding, de samenvatting der 
discussies en de slotconclusies vormen zij de onderhavige bundel. 

Wat de zaak zelf betreft: de lange afstandsvervoeren zijn bescheiden in omvang: in 
1977/8 vervoerden rail en vhegtuig evenveel reizigers, nl . 10 miljoen, waarbij de 
spoorwegen een dalende en de luchtvaart een steigende neiging toonden. Het totale 
interstatelijke goederenvervoer behep in 1976/6 29 miljoen ton, waarvan 60% over de 
weg, het intrastatehjk vervoer 46 miljoen ton waarvan 78% over de weg. Op grond 
van steekproeven - want alomvattende gegevens bestaan niet - is het waarschijnlijk 
dat in 1977 de inkomsten de kosten van de luchtvaart voor 72%, van de kustvaart 
voor 56%, van de autoweg voor 89% en van de spoorweg voor 59% dekten. Binnen 
elke vervoertak worden bepaalde onderdelen door andere gesubsidieerd. 

De auteurs dragen voor de verschillende vervoertakken, verschillende oplossingen 
voor: dekking van marginale, van wegvallende en van groeikosten, ook opslagen op 
deze verschillende kosten tot aan hun volledige dekking. Met hun voor en tegens. 
Kortom een reprise van de discussies in West-Europa uit het begin der jaren '70. 
Daarnaast: vermindering van interne subsidiëring, opheffing van spoorlijnen, betere 
kosten-baten-analyses van investeringen, verhoging van prijzen en tarieven, van hef
fingen en leges. Wat men echter uit politieke overwegingen ook zou kiezen: de 
constitutionele en institutionele omstandigheden schijnen de invoering van elke ver
andering tot een sisyfusarbeid te maken. Ui t de papieren spreekt op dit punt een 
zekere moedeloosheid. 

Hoewel de bundel uit theoretisch oogpunt weinig nieuws biedt, is de lezing belang
wekkend, vooral voor hen, die zich eens in de vervoerconstellatie van een geogra
fisch, economisch en staatsrechtelijk geheel anders opgebouwd gebied willen ver
diepen. Prof. Dr. J.P.B. TISSOT VAN PATOT 



Instituutsmededelingen 

Bestuur 
In de afgelopen periode zijn de heren Dr. A . J . D . Brantenaar en J.J. Dassel afgetre
den als leden van het bestuur van de Stichting. 

Ter vervuUing van diverse vacatures zi jn benoemd: 
- Drs. A . D E K , Hoofddirecteur Telecommunicatie van de PTT; 
- J.C.Th. VAN DER DOEF, L i d van de Tweede Kamer der Staten Generaal; 
- Drs. J.J.M. OOSTENBRINK, Hoofddirecteur van de W A A - G r o e p B . V . ; 
- Mr. O .C .M. WiBAUT, Directeur Overheidsbetrekkingen Van Doorne's Bedrijfwa-
genfabriek D A F B . V . 

Instituutsraad 
De heren Prof. Dr . W . A . G . B L O N K , Dr . W. DEN HARDER en Prof. Dr . H.C. K U I L E R 
verlieten de Instituutsraad. 

Nieuw in dit College zijn Mr . W . L . VERHOEFF (directeur NOB Wegtransport) en 
Prof. Dr . E. WEVER (Katholieke Universiteit Nijmegen). 

Wetenschappelijke Raad 
In de vacature Prof. K U I L E R is voorzien middels de benoeming van Prof. Dr . W. 
W I N K E L M A N S namens de Erasmusuniversiteit. 

In de Raad is als vertegenwoordiger van de Koninkhjke Militaire Academie opge
nomen Prof. Dr . W . A . G . B L O N K . 

Wetenschappelijk Onderzoek 
In de afgelopen maanden zijn de volgende studies afgerond c.q. rapporten ver
schenen: 
• Socialist Repubhc of Croatia - Long Term Transport Development Study, 
V o l . I Study Methodology 
V o l . I I User Manuals 
• Database for the Transport Infrastructure, Forecasting System 
• Containervervoer van en naar Zuid-Limburg 
• Energy Consumption in the Transport Sector 
• Ireland Rhine Study; freight and passenger transport between Ireland and the 
Rhineland, 1979. 
Part One: Estimates of the actual flows 
Part Two: Comparison of actual flows with predictions by the Community forecasting 
models 
• Onderzoek Goederenvervoer Amsterdam 

Tijdens het lOe Vervoersplanologisch Colloquium werd door Ing. E.P. KROES, 
tezamen met R.J. SHELDON VAN STEER DAISIES and G L E A V E , het paper 'Deriving 

Travel Elasticities and other related measures using stated preference techniques' 
gepresenteerd. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 20/T 88-91 (1984) 
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Voorlichting en Onderwijs 
Beneluxhavenstudiedagen 
Op 5 en 6 april a.s. zullen in Antwerpen de Beneluxhavenstudiedagen plaatsvinden. 

Tijdens deze al weer 17e versie van de traditionele samenkomst van Benelux ver-
voereconomen en vervoereconomiestudenten, zal o.a. het woord gevoerd worden 
door Drs. E .D . J . KRUIJTBOSCH, secretaris-generaal van de Benelux-Economische 
Unie, de heer H . DE CROO, Minister van Verkeerswezen, Prof. A . ViGARiÉvan de 
Universiteit van Nantes en Dr . L . JOLMES, directeur van het Zentralverband der 
Deutschen Seehafenbetriebe. 

Het thema van deze dagen zal zi jn: 'De toekomst van de Europese zeehavens'. 

Lunchbijeenkomsten 

Tijdens de lunchbijeenkomst van 2 december 1983 sprak Dr. J . C . TERLOUW, secreta

ris-generaal van de C E M T over 'Overheidsbemoeiing in het Vervoer'. 

Drs. J . F . ScHERPENHUizEN, Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, hield op de 
lunchbijeenkomst van 9 februari 1984 een inleiding onder de titel 'Het Nederlands 
Goederenvervoerbeleid'. 

De heer Scherpenhuizen gaf allereerst aan dat in hoofdlijnen géén verschil van 
mening bestaat over de rol van de overheid in het goederenvervoer. 

In de eerste plaats kan de rol van de overheid aanvullend zi jn, wanneer zij van 
mening is dat het marktmechanisme onvoldoende functioneert. 

In de tweede plaats kan de overheid een stimulerende rol spelen via steunregeUn-
gen of door het versoepelen van regelingen voor bepaalde activiteiten. 

In de derde plaats is er een corrigerende rol , gericht op de bescherming van essen
tiële belangen van de samenleving. Deze tracht de overheid te realiseren door het 
stellen van eisen en het opleggen van heffingen, bijvoorbeeld op het gebied van 
milieu, veiligheid of sociaal gebied. 

Daarbij nam hij afstand van het leerstuk van de bijzondere aspecten van het ver
voer: overheidsregelingen moeten slechts beoordeeld worden op grond van hun effec
tiviteit én of met het bedrijfsleven overeenstemming bestaat over de toepassing van 
bepaalde instrumenten. Vervolgens ging de staatssecretaris verder in op actuele pro
blemen per vervoertak. 

9 Wegvervoer 
De ervaringen tijdens de periode van economische stagnatie hebben ertoe geleid dat 
de pretentie van het in evenwicht houden van vraag en aanbod op de wegvervoer-
markt losgelaten moet worden. 

In de gewijzigde W A G vervalt de mogelijkheid van intrekking van vergunningen 
op grond van een financieel-economische toetsing. 

De tonnagestop wordt beëindigd, in combinatie met het verdwijnen van de moge
lijkheid vergunningen over te dragen. Het eenhedenstelsel zal de plaats innemen van 
het huidige op kilogrammen gebaseerde stelsel. Tenslotte wordt het onderscheid 
tussen geregeld en ongeregeld vervoer afgeschaft. 

A l met al is er sprake van forse deregulering, maar men kan zich afvragen: waarom 
niet nog verder? Daarvoor zijn twee redenen aan te geven: men moet géén regelingen 
afschaffen waarvan overheid en bedrijfsleven menen dat zij een nuttige en effectieve 
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rol kunnen spelen. Daarnaast is van belang dat op Europees niveau een verdergaande 
liberalisering in gevaar zou komen indien het relatief vrije stelsel van Nederland zou 
worden afgeschaft. 

• Binnenvaart 
De effectiviteit van een capaciteitsbeleid in de binnenvaart is alti jd al in twi j fe l ge
trokken. In verband met de vrije toegang tot de R i j n , heeft de praktijk van de 
vergunningverlening nooit het karakter gehad van een afstemming van capaciteit van 
de Nederlandse vloot op een bepaalde markt. Veeleer heeft het systeem kwaliteits
verbeterend gewerkt. 

Wat het capaciteitsbeleid voor de binnenvaart betreft ziet de heer Scherpenhuizen 
geen mogelijkheden voor een effectief nationaal systeem. Alleen in internationaal 
verband is een effectief systeem mogelijk. 

In het kader van de Centrale Rijnvaart Commissie is van Nederlandse kant een 
voorstel ingediend voor een systeem dat voorziet in bevriezing van de capaciteit b i j 
ernstige verstoring van de markt. 

Verdergaande functies van een internationaal capaciteitsstelsel zi jn in het Neder
landse voorstel niet voorzien. Voor hem én voor het Nederlandse binnenvaart-be-
drijfsleven is een internationale capaciteitsregeling overigens een absolute voorwaar
de voor een sloopregeling. 

Een bespreking van de binnenvaart is vanzelfsprekend niet volledig zonder het 
noemen van de Evenredige Vrachtverdeling. Nog steeds een zeer bijzonder instru
ment, dat fervente voorvechters en bestrijders kent. 

Men kan daarover lang en breed discussiëren; hier beperkte de heer Scherpenhui
zen zich tot de constatering dat de E V in de huidige situatie een onmisbaar instrument 
is voor de particuhere schippers om hun bedrijf boven water te houden. 

• Spoorwegen 
Tenslotte de spoorwegen. Gezien de omvang van het vervoer de kleinste van de drie. 
Maar onmisbaar voor Nederland als belangrijk vervoerland in West-Europa. 

Er wordt naar gestreefd de N V Nederlandse Spoorwegen zoveel mogelijk als een 
commercieel bedrijf te laten opereren in het goederenvervoer. 

Di t kan bereikt worden door een regehng voor een periode van v i j f jaar, waarin de 
overheid zich vastlegt om de tekorten van het NS-goederenvervoer gedurende die v i j f 
jaar te vergoeden. De omvang van deze tekorten wordt van tevoren vastgesteld. NS is 
gehouden om met deze bedragen uit te komen en zal als een commercieel bedrijf 
zichzelf verder moeten zien te bedruipen. 

Na de nu geplande herziening van het produktie- en bedieningsmodel van het NS-
goederenvervoer zal de bijdrage van de overheid circa 30 a 35 miljoen gulden per jaar 
bedragen. 

Schriftelijke cursussen 
In maart start het Instituut met de schriftelijke cursus 'Bedrijfslogistiek'. 

Deze nieuwe opleiding omvat de vakken: 
® Distributie en logistiek 
• Informatica 
e Logistiek onderzoek 
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• Organisatie en techniek van de Handel 
• Transportkunde, en 
• Statistiek 
• Bedrijfseconomie 

Daarnaast is veel t i jd ingeruimd voor practica waarbij o.a. voorraadbeheer, intern 
transport, vervoerwijzekeuze e.d. aan de orde komen. 

Post-academisch Onderwijs Vervoerswetensclmppen 
De Commissie van Voorbereiding PAO-Vervoerswetenschappen, waarvan het secre
tariaat gevoerd wordt door het Instituut, heeft voor het voorjaar 1984 o.a. gepro
grammeerd: 
• 'Beleidsanalyse en Evaluatietechnieken' 
Amsterdam, 22, 23 en 24 mei 1984 o.l.v.: Prof. Dr. A . A . I . HOLTGREFE en Prof. Dr . P. 
NiJKAMP 

• 'Zeehavens in Concurrentie' 
Amsterdam, 26 april, 3, 10 en 17 mei 1984 o.l.v. Drs. J . M . VERHOEFF 
• 'Grensformaütei ten ' 
Eindhoven, 28, 29 en 30 mei 1984 o.l.v. Prof. Dr . W . A . G . B L O N K 




