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De tijd, de dood eni het comfort* 

Prof . D r . G . B L A U W E N S 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Abstract 
Time, death and comfort 

Two decades of cost benefit analysis for passenger transport have brought important 
methodological progress. 

Especially the monetary valuation of time, human life and comfort have been im
proved. 

The basis of these money valuations is revealed preference of the consumers. Time is 
valued f rom demand functions, explaining modal choice both by time difference and cost 
difference. The value of time is obtained as a ratio of coefficients in this function. Many 
applications have been made, in different countries, resulting in a variety of numerical 
outcomes. I f one computes the arithmetic mean of these estimates, one concludes that 
the average commuter values time savings at 40% of the wage rate. 

The value of human life can be estimated f rom risk premiums for hazardous jobs. 
Recent research, specifying a decreasing marginal risk premium, indicates much higher 
values than those advocated ten years ago. I t might even be argued that the loss of one 
human life in a traffic accident costs some ten million Dutch guilders. 

Comfort finally is valued with methods similar to those used in the valuation of time 
and l i fe . We estimate a properly specified demand function or explain the price by 
comfort indices. 

De economische wetenschap heeft, sinds de tweede wereldoorlog, haar instrumenta
rium uitgebreid met een aantal belangrijke nieuwe werkmethoden: op de eerste 
plaats is dat de econometrische modelbouw, op de tweede plaats het operationeel 
onderzoek. Duidel i jk na deze twee, maar toch derde, is naar mi jn mening kosten-
batenanalyse. 

Deze nieuwe werkmethoden hebben alle drie vruchtbare toepassing gevonden op 
vervoerproblemen. Zo is de econometrische voorspelling van vervoerstromen uitge
groeid tot een afzonderlijke discipline met modellen van zeer specifieke opbouw. Het 
operationeel onderzoek is al van bi j zi jn ontstaan sterk betrokken geweest b i j ver
voerproblemen. En meest opvallend nog is het succes waarmee kosten-batenanalyse 
op het vervoer werd toegepast. 

Als men de wereldwijde inventaris zou maken van alle kosten-batenanalyses van de 
laatste twintig jaar, zou men ongetwijfeld vinden dat meer dan de helft betrekking 
had op de vervoerinfrastructuur, niet alleen in het goederenvervoer maar ook en 
vooral in het personenvervoer. Bekende voorbeelden van dit laatste zi jn in Nederland 
het kosten-batenonderzoek van de Schiphollijn en van een tweede nationale lucht
haven. 

* Rede uitgesproken b i j de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de economie van het 
vervoer en de vervoerknooppunten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 11 oktober 1984. 
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Die ontwikkeling is zeer merkwaardig, omdat personenvervoer juist een zeer moei
l i j k terrein is voor kosten-batenberekening. Wanneer men geld investeert in een 
verbetering van het personenvervoer, dan heeft men baten op het oog die grotendeels 
tot drie categorieën kunnen worden teruggebracht: tijdbesparingen, veiligheid en 
comfort. Investeringen in het personenvervoer laten de reizigers t i j d besparen of zij 
verminderen het aantal ongevallen of zij maken het reizen aangenamer, aantrekkelij
ker. Meestal bieden zij een combinatie van deze baten. 

Het is niet zo onvoorstelbaar moeil i jk, de t i j d te berekenen die de reizigers bespa
ren dankzij een infrastructruurproject. W i j kunnen dat becijferen in minuten en 
seconden. Het is, met de gedetailleerde statistieken die wi j over verkeersongevallen 
hebben, makkeli jk te zeggen hoeveel mensenlevens bespaard worden door een 
gevaarpunt uit het wegennet weg te werken. Het verschil in comfort tussen twee 
vervoerwijzen kan ook duidelijk beschreven worden. 

Maar kosten-batenanalyse eist dat al deze effecten uitgedrukt worden in gulden. 
W i j moeten omrekenen in gulden, hoeveel een tijdbesparing van één minuut waard 
is. W i j moeten de besparing van één mensenleven uitdrukken in geld. W i j moeten 
een verschil in comfort vertalen in munteenheden. Alleen door deze omrekening in 
geld, worden de baten vergelijkbaar met het geldbedrag dat in de infrastructuurver
betering is geïnvesteerd. 

Wat is de geldwaarde van één minuut tijdbesparing? Wat is de geldwaarde van één 
mensenleven? Een goede twintig jaar geleden zouden de vervoereconomen zowat 
unaniem gesteld hebben dat op deze vragen geen ernstig antwoord te geven is. De 
vraagstelling alleen al zou zi jn ervaren als uiterst cynisch. [1] Kostenbatenanalyse die 
zich voorneemt de t i j d , de dood en het comfort van de reizigers in geld uit te rekenen, 
moet toen wel de indruk gewekt hebben van een aanmatigende en tot mislukken 
gedoemde ambitie. Als er één terrein was, waar men niet aan kosten-batenanalyse 
moest beginnen, was dat wel het personenvervoer. 

Sindsdien hebben wi j methoden ontwikkeld, niet alleen om minuten en mensen
levens om te rekenen in gulden en cent, maar om dit te doen op een exacte en objek-
tieve manier. Het is deze methodologische vooruitgang die het personenvervoer 
gemaakt heeft van een ongeschikt tot een voorkeursterrein voor kosten-batenanalyse. 
Het stemt mi j tot vreugde, zulke belangrijke ontwikkeling in de vervoereconomie, 
zulk onmiskenbaar wetenschappelijk succes, als onderwerp te mogen kiezen voor 
deze oratie. 

Eén fundamenteel uitgangspunt vormt de basis van deze berekeningen. Het is een 
eenvoudig postulaat, maar als men het verwerpt, storten alle berekeningen in. Het is 
het volgende waardeoordeel: ' T i j d , veiligheid en comfort hebben de geldwaarde die 
de reiziger er blijkens zijn gedragingen zelf aan hecht.' W i j beschouwen dus de 
mensen als volwassenen die voor zichzelf kunnen uitmaken welke waarde t i j d , veilig
heid en comfort voor hen hebben, en die naar deze inzichten handelen. W i j nemen de 
gedragingen van de mensen ernstig en leiden er impliciete waarderingen uit af. 

Het staat u v r i j , dit uitgangspunt te verwerpen. U mag stellen bijvoorbeeld, dat de 
mensen onbekwaam zijn en betutteld moeten worden: de waarde van veiligheid dient 
niet door henzelf beoordeeld te worden maar door de overheid, door Big Brother. 
Dat is een waardeoordeel zoals een ander. Diegenen onder u die zulke meningen zijn 
toegedaan, nodig ik uit te genieten van de behaaglijke zetels waarmee dit auditorium 
is ingericht en te wachten op het einde van deze rede. Z i j heeft hen niets meer te 
bieden. 
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De moderne waarderingsmethoden vertrekken alle van het democratische en tole
rante standpunt, dat de reizigers zelf mogen oordelen over de waarde van t i j d , veilig
heid en comfort. Alleen vragen wi j het hen niet in een enquête , waarop w i j slechts 
woorden als antwoord zouden krijgen. W i j ki jken naar hun daden! 

De geldwaarde van t i j d , om te beginnen, vinden wi j door de mensen te observeren 
in situaties waarin zij moeten kiezen tussen t i j d en geld. De keuze van de vervoer
wijze is zo een situatie. Men kan door meer geld uit te geven een snellere vervoer
wijze bekostigen. In deze meeruitgaven die de mensen zich getroosten óm t i jd te 
besparen, verraden zij de geldwaarde die één minuut voor hen heeft. 

Voor de berekening gebruiken wi j in de prakti jk meestal statistieken over het 
marktaandeel van verschillende vervoerwijzen. In deze statistieken kunnen wi j zien 
hoe het marktaandeel van een vervoerwijze toeneemt, als deze vervoerwijze erin 
slaagt een groter tijdvoordeel te bieden tegenover concurrerende vervoerwijzen. In 
deze statistieken zien wi j ook hoe het marktaandeel van een vervoerwijze terug 
afneemt als deze vervoerwijze in vergelijking met de andere duurder wordt. De 
geldwaarde van t i j d vinden wi j door deze toename en deze afname te vergelijken. 

Om het eenvoudig te stellen: w i j beschouwen een verbetering van de reistijd met 
één minuut en wi j noteren de stijging van het marktaandeel die daaraan te danken is. 
Vervolgens berekenen wi j de prijsverhoging die nodig is om deze stijging van het 
marktaandeel exact teniet te doen. Deze prijsverhoging is de geldwaarde van één 
minuut. Inderdaad, deze prijsverhoging is voor de reizigers equivalent met één 
minuut tijdwinst, dit geldbedrag heeft op de reizigers evenveel effect als één minuut 
tijdsverschil. 

Grote inspanningen werden aan onderzoek van deze soort gewijd, in vele landen. 
De methodologie heeft in de loop van de jaren zeventig overvloedige resultaten 
opgeleverd en zich op minder dan een decennium gevestigd. [2] De geldwaarde van 
t i jd hangt natuurlijk af van de beschouwde groep reizigers en van de omstandigheden 
waarin de t i j d moet doorgebracht worden. De uitkomsten van de metingen zullen dan 
ook verschillen in verschillende toepassingen. Maar de methode van meting is in 
wezen steeds dezelfde. Z i j is ook zeer wel gefundeerd, zodra men aanneemt dat 
inderdaad uit het keuzegedrag van de reizigers zelf mag afgeleid worden wat hun 
tijdbesparing waard is. 

Een lange opsomming van uitkomsten zou alleen vervelend zi jn . Maar ik heb niet 
kunnen nalaten u een gemiddelde te berekenen. D i t gemiddelde komt uit toepassin
gen in verschillende landen, maar is beperkt tot reizigers die tussen woon- en werk
plaats reizen of een andere verplaatsing in hun vrije t i j d maken. Verplaatsingen 
binnen betaalde arbeidstijd zi jn er niet in opgenomen. De berekening van zulk 
gemiddelde is niet volledig probleemloos, maar men vindt ongeveer 40% van het 
netto-loon. De gemiddelde reiziger, wanneer hi j in zi jn eigen onbetaalde t i j d reist, is 
bereid voor een tijdbesparing van één minuut 40% uit te geven van het netto-inko
men dat hi j op één minuut verdient. 

Natuurli jk is dat slechts een gemiddelde. Naargelang het soort reizigers en het soort 
vervoer komen afwijkingen voor. 

Ik herhaal dat zulke uitkomsten niet steunen op een arbitraire politieke beslissing, 
ook niet op vrijblijvende antwoorden in een enquê te , maar op objectieve, exacte en 
controleerbare meting van de betalingsbereidheid die de reizigers zelf daadwerkelijk 
aan de dag leggen. De methodologie werd hoofdzakelijk ontwikkeld in het vervoer-
onderzoek. De vervoereconomen mogen een groot deel van de eer opeisen. 



6 

Veel delicater dan de waardering van t i j d is natuurlijk het hechten van een geld
waarde aan de dood. Het bepalen van een geldwaarde waartegen het leven van een 
verkeersslachtoffer geruild wordt, doet waarlijk denken aan Faust, die zijn ziel ver
koopt of - erger nog - aan Mefisto die er de prijs voor bepaalt, zij het dat die beiden 
dan nog het fatsoen hadden, niet over geld te spreken. 

Nochtans, in de beslissing over een vervoerinvestering die grotere veiligheid tot 
doel heeft, moet men uiteindelijk aangeven hoeveel gulden het besparen van één 
mensenleven waard is. 

De opgave is gelukkig minder krankzinnig dan zij l i j k t . Het gaat in een infrastruc
tuurverbetering voor niemand om een zekere keuze tussen leven of dood. Een infra
structuurverbetering houdt voor alle betrokken reizigers slechts een zeer kleine wijzi
ging van het risico in . De vraag is, wat de individuen willen betalen voor zulke kleine 
wijzigingen in risico. Zo gesteld, is de vraag redelijk en nuchter. Iedereen is bereid en 
heeft de gewoonte, kleine risico's te lopen tegen welbepaalde en beperkte vergoedin
gen in geld. 

W i j kunnen risico waarderen met de methode die ook voor tijdswaardering zo 
succesvol is. Laten wi j de reizigers observeren in situaties waarin zij kiezen tussen 
veiligheid en geld. In deze keuzehandelingen verraden zij de geldwaarde die zij aan 
risico hechten. 

Het vervoeronderzoek, dat dit waarderingsprincipe zo schitterend heeft toegepast 
op tijdbesparingen, heeft het zeer lang verwaarloosd voor overlijdensrisico's. W i j 
hebben werkeli jk te lang genoegen genomen met oppervlakkige methoden, die hele
maal niet trachten betalingsbereidheid van de reizigers zelf te schatten. 

Zo werd in vele kosten-batenanalyses het leven van een verkeersslachtoffer aange
rekend tegen z i jn toekomstige netto-produktie, d.w.z. de totale produktie die de 
overledene in de rest van zi jn nog te verwachten levensduur tot stand zou gebracht 
hebben, min zi jn totale consumptie. [3] D i t is een ontstellende manier van rekenen. 
Het leven van een bejaarde, die verwacht wordt niet meer te produceren en alleen 
nog te consumeren, heeft volgens deze methode een negatieve waarde. Deze methode 
berekent helemaal niet wat de betrokkene zelf zou hebben willen betalen om overlij-
densrisico te mijden. Z i j neemt het standpunt in van de nabestaanden die de produk
tie van de overledene verspelen, maar van zi jn consumptie verlost zi jn. 

Iets beter is de berekening waarbij een overlijden aangerekend wordt tegen het 
geactualiseerde toekomstige inkomen van de betrokkene. [4] D i t benadert tenminste 
nog wat hi j vermoedelijk zou willen betalen om risico te mijden, vanuit een bepaald 
standpunt althans. Een overlijdensrisico van 1/10.000 brengt het verlies van het toe
komstige inkomen mee met eenzelfde kans. De persoon die zi jn verwacht inkomen 
maximeert, wil om deze verlieskans van 1/10.000 te vermijden, exact 1/10.000ste van 
het inkomen opofferen. Maar deze scherpzinnige redenering gaat slechts op als er een 
constante verhouding is tussen welzijn en inkomen. Alleen dan kunnen de individuen 
verwacht worden te streven naar zuivere inkomensmaximering. Onder meer realisti
sche hypothesen loopt deze redenering fout. Z i j onderschat de echte betalingsbereid
heid om risico te ontvluchten. 

Een zeer betwistbare methode bestaat erin, de vergoedingen te aanvaarden die de 
rechtbanken opleggen aan de schuldigen van dodelijke ongevallen. Ook dat is maar 
een vergoeding aan nabestaanden. Door klakkeloos deze rechtspraak over te nemen, 
keert men bovendien de rollen om: het zijn niet de rechters die voor de economen 
moeten berekenen hoeveel een mensenleven waard is. Integendeel, de rechters wen-



7 

sen zelf hun toekenning van een schadevergoeding te steunen op een deskundige 
schadeberekening. 

Om dezelfde redenen is het fout , te steunen op de verzekeringspremies voor bur
gerlijke aansprakelijkheid. Deze premies zi jn slechts een weerspiegeling van de 
gerechtelijke schadebepalingen. 

De juiste berekeningsmethode is aangebracht, niet door de transporteconomen, 
maar door specialisten in arbeidseconomie. Het geldbedrag dat de mensen eisen om 
risico te lopen, kan worden afge le idui r t teFloönverschi l tussen gevaarlijke en onge
vaarlijke arbeid. D i t loonverschil is inderdaad de premie die men moet betalen om 
arbeiders ertoe te bewegen ongevaarlijke arbeid te ruilen voor gevaarlijke. W i j obser
veren de betalingsbereidheid van de mensen, de werknemers, in een situatie waarin 
zij moeten kiezen tussen geld en veiligheid. 

Een moeilijkheid met loonpremies is lange t i j d geweest het grote verschil in statisti
sche resultaten. [5] Een tweede moeilijkheid, waarmee men lang geworsteld heeft, is 
het verschil tussen de gemiddelde burger die in een verkeersongeval omkomt en de 
arbeider die vr i jwi l l ig een gevaarlijke arbeid kiest. Het geldbedrag waarmee men 
avonturiers kan motiveren om de risico's op een boorplatform te lopen of om een 
brandende oliebron te gaan blussen, is misschien van toepassing op de passagiers uit 
de pionierstijd van de luchtvaart. Maar in het moderne vervoer is de gemiddelde 
reiziger hoegenaamd niet bereid dezelfde risico's te lopen voor hetzelfde geld. 

Een grote stap vooruit in de toepassing van loonpremies is, naar mi jn mening, een 
inzicht dat slechts in de laatste paar jaar is begonnen zich te verspreiden [6]: de 
loonpremie stijgt minder dan proportioneel met een toenemend risico. 

Deze stelling is strijdig met het gezond verstand, als men slechts één individu 
beschouwt, maar zij wordt voor de ganse arbeidsmarkt bewaarheid, omdat in de 
gevaarlijke arbeid juist die individuen aangetroffen worden die een meer dan gemid
delde doodsverachting hebben en in veilige arbeid die personen die zwaar tillen aan 
risico. 

Statistische berekeningen op basis van dit inzicht hebben grote eenheid gebracht in 
bestaande schattingen. Z i j geven ook aan, hoe men uit deze verschillende observaties 
in gevaarlijke beroepen moet extrapoleren naar de reiziger die slechts een gemiddelde 
bereidheid heeft om risico te lopen. 

W i j komen uit op veel hogere bedragen dan wi j vroeger vermoedden. Een overlij-
denskans van 1/10.000 zou voor de gemiddelde reiziger gelijk staan met een gelduitgave 
van zowat 1.000 gulden. Een gemiddelde burger betaalt, volgens deze observaties, 
1.000 gulden om een overlijdenskans van 1/10.000 te mijden. Eén verkeersdode kost 
dus 10.000 maal dit bedrag van 1.000 gulden of niet minder dan 10 miljoen gulden. 

Als deze berekeningen in de toekomst bevestigd worden, zal veiligheid een veel 
groter aandeel gaan innemen in de kosten-baten-analyse van vervoerprojecten. 

Zoals de t i j d en de dood, kan ook comfort gewaardeerd worden door het gedrag 
van de reizigers zelf te observeren. U kunt zich stilaan voorstellen hoe dit gebeurt. 
W i j gaan na welke invloed de beschikbaarheid van zitplaatsen, de aard van het 
voertuig enz. uitoefenen op de vraag en welke prijswijziging daarmee equivalent is. 
Na de waardering van t i j d en dood, is dit een geringe opgave. Er bestaan verschillende 
uitkomsten, die van geval tot geval zeer verschillen, omdat comfort ook van geval tot 
geval andere vormen aanneemt. [7] 

De methodologie breidt bovendien zeer snel uit tot andere domeinen, bijvoorbeeld 
tot het milieubeheer. Geluidshinder is een typisch voorbeeld van milieukosten die 



vroeger gerekend werden tot de imponderabilia die niet in geld uit te drukken waren. 
Vandaag bestaan er berekeningen die geluidshinder zeer precies omrekenen in gul
den en cent per decibel. Het is geen toeval, dat deze kwantificatie vooral ontwikkeld 
werd met betrekking tot het vervoer; de geluidshinder van het wegverkeer en die van 
de luchthavens. [8] 

In dit korte overzicht heb ik slechts één voorbeeld gegeven, van de methodologi
sche vooruitgang in de vervoerwetenschap. Het zou een geflatteerde voorstelling z i jn , 
dat in de ganse vervoereconomie dezelfde vooruitgang geboekt werd. Men zou echter 
talrijke andere voorbeelden kunnen geven van vergelijkbaar succes, in de econome
trische voorspelling van vervoerstromen, in het operationeel onderzoek van vervoer
problemen en op andere terreinen. 
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Paradoxen in de zeehmmm<mmw&* 

Prof. Dr . W . W I N K E L M A N S 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

'Transport is Civilization' (Kipling) 

Abstract 
Some paradoxes in the economy of seaports 

Taking into f u l l consideration that seaports play a main role in the economy of the B N L -
countries, i t becomes soon very clear that they are to be handled with care. However, it 
seems that in practice seaports do not act according to sound efficiency criteria, as i t is 
generally accepted in free enterprises all over the world. 

Quite a number of paradoxical situations and/or circumstances do exist w.r . t . seaports: 
• no unambiguous definition of a seaport and a sea going vessel is in application; 
• many discrepancies in the statistical observations concerning seaport activities exist; 
• a rather big confusion exists between the macro-and micro-economic approach or 

between welfare-economic and managerial considerations. 
Finally one could say that profitabil i ty principles are quite unfamiliar i n the frame work 

of seaports, and that the existence of overcapacity is just a consequence of a certain 
vicious circle, which starts at marginal cost pricing. 

The only way back to a healthy port economy is through an effective structural 
organization based upon a set of clearly defined material objectives. Economic objectives 
should than prevail over political objectives as much as possible. 

Een goed jaar terug verklaarde Prof. Dr . SPERMA W E I L A N D , toenmalig Rector Magni
ficus, in deze aula, dat om een universiteit te besturen wi j moeten weten waarheen we 
willen. Misschien omdat h i j zo eenvoudig geformuleerd is, vergeet men allicht hoe 
belangrijk het is deze volzin in prakt i jk te brengen. Uiteraard geldt dit niet alleen ten 
aanzien van Universiteiten. Macro-economisch gezien kosten zeehavens aan de ge
meenschap trouwens enorm veel geld. Om u daarvan enig gedacht te geven: in België 
bedragen de investeringskredieten voor de zeehavens ca. 15 miljard Bf r . per jaar, 
terwij l de kapitaaluitgaven voor wetenschapsbeleid slechts 7,5 miljard B f r . belopen; 
in Nederland werd 148 miljoen gulden uitgetrokken voor investeringen in universitei
ten en hogescholen, anno 1982, daarentegen ging 334 mil joen gulden naar de havens 
en scheepvaartwegen. 

Het is dan ook van wezenlijk belang op zo eenvoudige vragen als 'wat z i jn zeeha
vens', en 'waarom zovele zeehavens in een klein land', eenduidige antwoorden te 
hebben. Deze vragen zi jn niet pretentieus bedoeld, zij z i jn eigenlijk pertinent, omdat 
de BNL-zeehavens voorzeker mede aan de basis liggen van het voorbije en huidige 
beschavingspeil van onze gewesten. [1] 

Zeevaart en zeehavens vertegenwoordigen nu eenmaal op aarde de meest efficiënte 
wijze van vervoeren: al naargelang van de aard der goederen is de gemiddelde ver
voerkost 10 tot 100 maal lager dan ten opzichte van klassieke landtransportmiddelen, 
met in begrip uiteraard van het luchtvervoer. 

* Rede, uitgesproken b i j de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de economie van het 
vervoer en de vervoerknooppunten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 11 oktober 1984. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 10-24 (1985) 



1 1 

Dergelijke beschouwingen voeren ons wel vr i j vlug op de weg van de overtuiging 
dat zeehavens erg fundamenteel, zoniet onmisbaar, z i jn voor een economie, doch zij 
brengen ons geen stap dichter bi j de kennis van de betekenis van een zeehaven, en 
zullen ons bijgevolg ook niet kunnen helpen wanneer b l i jk t dat het ermee niet (meer) 
zo best zit. 

Van middel tot doe! 
Economische betekenis 
Wat betekent eigenlijk een zeehaven? Iedereen zal allicht, zelfs en op afstand, een 
zeehaven kunnen aanwijzen, zal m.a.w. kunnen tonen waar een zeehaven 'begint'. 
Wie kan evenwel even gemakkelijk zeggen waar diezelfde zeehaven 'eindigt'? Diege
nen onder u die deze zinspeling onmiddelljk vatten, moeten thans heel even op hun 
honger blijven, want ik ga er vanuit dat er ook toehoorders aanwezig zi jn, die in deze 
bewering niets bijzonders zien, of die terecht - niet-haven-econoom zijnde - het 
probleem niet direct onderkennen. 

Het is inderdaad onvoldoende te beseffen dat een moderne zeehaven een complex 
van terminals of m.a.w. een ingewikkeld vervoerknooppunt vertegenwoordigt, men 
moet er de conclusie aan vasthechten dat hi j als dusdanig deel uitmaakt zowel van 
transport- als van produktketens. 

Reeds ca. 1 0 jaar terug stelde Prof. K U I L E R , dat een haveneconomist zich niet 
langer meer alleen met de klassieke functies van een zeehaven kon bezighouden. 
Collega, het is wat dat betreft er helemaal niet op verbeterd. Een haven, wi l hij zi jn 
positie veilig houden, moet zowel het zeebeen als het landbeen goed in het oog 
houden. Dat zulks leidt tot het uitbreiden van opslag-, distributie- en industrialisatie
functies, is nog maar een begin van de moeilijkheid om zeehavens af te bakenen in 
hun economische betekenis. Zeehavens worden erdoor immers instrumenten voor 
economische groei, zodanig dat het geen verwondering behoeft dat mi jn twee geëerde 
voorgangers, de professoren U D I N K en K U I L E R , ieder in hun colleges regelmatig aan
dacht vroegen voor de economische structuur van de haven èn de stad Rotterdam, 
inclusief werkgelegenheids- en vestigingsaspecten. Om dezelfde reden vinden we in 
een belangwekkende publikatie van het U . S. Department of Commerce en de Maritime 
Administration (Sept. 1978) een analyse, die bewijst dat 'ports are more than piers'. 

Maar ook daar b l i j f t het niet b i j . 
Enerzijds staan we voor een al maar door complexer wordend 'Hinterland' als 

gevolg van voortschrijdende vervoerintegraties. Het onlangs eveneens in deze aula 
verdedigde proefschrift van Dr . J. SIMONS 'Een Achterlandverkenning', maakte nog 
maar eens duidelijk hoe moeili jk het is operationele inhoud te geven aan het begrip 
achterland. 

Eén zaak is echter zeker: meer en meer van het zg. achterland van één haven is 
bezig 'captive' te worden voor vele andere. 

Anderzijds, staan we voor het besef dat geen zeehaven volkomen gelijk is aan een 
andere. Produktketens en vervoerketens zijn geen constant gegeven, terwij l het 
niveau waarop zij de haven doorkruisen eveneens aan wijzigingen onderhevig is. [2] 
Precies het niveau van dwarsdoorsnede karakteriseert echter een zeehaven in haar 
uitrusting, omdat laad- en losoperaties in hoge mate bepaald worden door aard en/of 
verschijningsvorm en hoeveelheid van te behandelen goederen, wat op zichzelf een 
rechtstreeks gevolg is van de plaats van die doorsneden. 

Wanneer men derhalve op grond hiervan zeehavens wi l gaan vergelijken, teneinde 
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hun betekenis beter te doorgronden, dan stuiten we op de moeilijkheid dat zij prak
tisch allemaal inzake expansie zo maximalistisch mogelijk z i jn te werk gegaan. Een 
vergelijkende havenstudie langs de aanbod- of inputzijde alleen is feiteli jk secundair, 
primair is het zeehavens te onderzoeken langs de vraag- of outputzijde om te ontdek
ken wat z i j presteren gegeven hun middelen. Kor tom, we hebben nood aan goede 
havenstatistieken, [3] waarin én aanbod én vraag worden tot uiting gebracht. Helaas, 
havens vergelijken door middel van statistieken is ook verre van een sinecure. 

Havenstatistiek 
Deze kwestie is dermate belangrijk dat we graag een en ander op een r i j t j e zetten. 

Om te beginnen is het nuttig te weten dat het bepalen van de macro-economische 
betekenis van de zeehavens moeilijker is dan deze van het vervoer in het algemeen, 
omdat zeehavens statistisch gezien niet zomaar tot een eenduidige sector van het 
economisch leven kunnen samengevoegd worden. Noch geografisch, noch sectorieel 
bl i jken zij eenvoudig af te bakenen, hetgeen zich laat gevoelen als men hetzij met 
nationale rekeningen hetzij met input-output tabellen w i l te werk gaan. 

Code 65 van de N A C E / C L I O codificatie b.v. omhelst inderdaad alle 'aan het 
vervoer verwante activiteiten' - 'auxiliary transport services', 'services annexes des 
transports' - die gemakkelijkheidshalve onder de gemeenschappelijke noemer 
'havens' worden gebracht, doch dan mag men niet vergeten dat daaronder eveneens 
de activiteiten van reisbureau's en parkeerplaatsen schuil gaan. [4] 

Ook micro-economisch scheelt er wat aan onze havenstatistiek, en dit op verschil
lende punten. 
1. Er bestaat geen statistische definitie van het basiselement van de zeehavenstatis
tiek, met name het zeeschip; zowel in functie van grootte, aard, als reden van aanloop 
der schepen kunnen er aanzienlijke verschillen tussen havens vastgesteld worden; 
m.a.w. het is niet alleen niet zo eenvoudig vast te stellen wat een zeehaven is, 
praktisch hetzelfde geldt ten opzichte van een zeeschip, een havenaanloop, enz. Op 
zi jn minst dus een paradoxale aangelegenheid. 
2. Er bestaat ook geen overeenstemming tussen de internationale haventrafiek 
opgesteld op basis van douanedocumenten en deze opgesteld door de havenbesturen 
zelf; zowel het waarnemingsveld als de periode van statistische registratie verschillen: 
ijzererts geladen in Narvik, Noorwegen, wordt door het CBS gerubriceerd als lossin
gen uit Zweden; graan uit Canada verzonden naar Rotterdam over New-York komt 
al naar gelang van de bron effectief uit Canada dan wel uit New-York; goederen uit 
zeeschip gelost doch bestemd voor doorvoer of wederuitvoer zullen door de douane 
eerst dan als dusdanig geregistreerd worden wanneer zij het land verlaten hebben, 
terwij l voor de havenbeheerder uiteraard alleen de daadwerkelijkheid van de over
slag telt enz. enz.. 

Noem dit alles geen paradoxen, verwarrend werkt het in ieder geval. 
Er is echter nog meer dat te bedenken geeft: in de havenwereld is één ton niet 

steeds gelijk aan één ton. [5] De Bremen-regel 1:3:12, staande resp. voor 1 ton 
stukgoed =3 ton droog massagoed =12 ton aardolie, is hiervan een mooie, hoewel 
slechts benaderende, illustratie. 

We moeten toegeven dat onze vervoerstatistieken ernstig achterlopen op de impli
caties van een aantal - vooral in havencontext - niet te versmaden technologische 
structuurwijzigingen, die prof. I r . C. MEEUSE o.m. geïnspireerd hebben tot het zgn. 
goederen-explosiemodel. In dat licht is het nodig over verpakkingsstatistieken in 
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verband met zeehavengoederenoverslag te kunnen beschikken, omdat in het bijzon
der de notie stukgoed vervaagd is of beter gezegd, omdat het begrip 'man-load' zich 
als het ware aan het oplossen is in allerlei soorten eenheidsladingen alsook in de 
zogenaamde 'neo-bulk', 'break-bulk', waarvoor blijkbaar ook de Nederlandse termi
nologie wat achterloopt. 

De nieuwe BNL-documenten 20 en 21 beogen weliswaar hieraan tegemoet te 
komen: code 27 erop vraagt expliciet naar de verschijningsvorm der geloste of gela
den goederen en geeft hiervoor een interessante achtdelige antwoordmogelijkheid 
doch, en laten we eerder zeggen helaas, in de prakti jk is het resultaat ervan eerder 
pover te noemen. Gepubliceerd geven ook deze statistieken immers slechts een zeer 
ruwe en, haventechnologisch gezien, inaccurate opsplitsing van de totale goederen
overslag, met name in: 
• vloeibare bulk lading, 
• droge bulk lading en 
• overige verschijningsvormen van vervoer (sic). 

Hoe belangrijk een goede indeling in overslagkategorieën is, b l i jk t reeds uit een 
eerder rudimentaire indeling, wanneer bi jv. havens geklasseerd worden op grond 
ervan (zie tabel 1). 

Het beeld is minder uitgesproken dan b.v. voor de Franse havens, waar Duinker
ken een eerste plaats bekleedt in functie van droge bulk en slechts de vierde plaats 
o.g.v. algemene vrachten. Niettemin word wereldhaven nr. 1 Rotterdam, ook hier 
van haar eerste plaats verdreven t.v.v. Antwerpen wanneer we ons beperken tot 
ladingen en lossingen uit algemene vrachtschepen. De L.B.-ratio toont dan weer aan 
hoe veel sterker de Nederlandse havens gericht zi jn op tankschepen dan de Belgische 
zeehavens. 

Langzaam maar zeker vorderen we in de goede richting. De V N H R doet pogingen [6], 
en de Wereldbank heeft een 'port project f i le ' opgezet, die moet toelaten havendata 
wereldwijd te verzamelen en wel in gestandaardiseerde vorm, waardoor gaandeweg 
vergelijkingen tussen havens minder dubieus worden en havenproblemen gemakkelij
ker kunnen geïdentificeerd worden. 

De micro-macro havenproblematiek 
Het is goed te beseffen dat een haven en de regio waarin hi j gelokaliseerd is één 
geheel vormen, dat meer is dan de som der delen. 

Is een onderdeel niet, of alleszins niet optimaal aanwezig, dan werkt het geheel niet 
optimaal. De commerciële of stapelplaatsfunctie is hiervan een mooi voorbeeld. A l te 
gemakkelijk wordt inderdaad uit het oog verloren, dat de aantrekkelijkheid van een 
zeehaven even zozeer bepaald wordt door de aanwezigheid van internationale groot
handelshuizen, banken, verzekeringsbedrijven, beurzen, veilingen,. . .. [7] Derge
li jke nevendiensten zi jn daarenboven heel wat moeilijker in te planten dan de klassieke 
haveninfra- en suprastructuren. 

Wil men echter bekomen dat een zeehaven meer is dan een ruimte en infrastruc
tuur verslindende activiteit, met andere woorden dat hi j ook o.g.v. werkgelegenheid 
en inkomen betekenis heeft, dan zal men best ook aan dergelijke facetten denken. 
Nu, wat dat betreft zi jn velen die zich beroepsmatig bezig houden met zeehavens 
nogal gemakkelijk van oordeel, dat havens een socio-economische betekenis heb
ben. [8] Over de reële inhoud hiervan zijn de meningen dan weer enorm verdeeld, en 
spreekt men zelfs van twee extreem tegenovergestelde doctrines: 
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o de hanseatische of latijnse doctrine ziet de havens als een deel van de sociale 
infrastructuur van een land, en vergt derhalve niet dat zij zelfbedruipend werken; 
o de angelsaksische doctrine daarentegen stelt dat iedere haven op eigen benen moet 
kunnen staan, niettegenstaande de voordelen die hi j eventueel van het 'Hinterland' 
ontvangt, of eraan geeft. 

Geen wonder dat de verschillende nationale havenpolitieken dan ook hemelsbreed 
uit elkaar liggen. A l naar gelang van het land wordt het rentabiliteitsbeginsel gehul
digd dan wel resoluut verlaten. Een en ander brengt met zich mee dat in sommige 
landen, bv. U K , praktisch geen subsidies aan havens worden verleend, terwijl in 
andere landen, bv. B N L , gedeeltelijk tot bijna mateloos subsidies worden toegekend. 
Aldus belanden we in wat we de macro-haveneconomie zouden willen noemen; een 
haveneconomie waarin de zeehaven zogoed als een doel op zich is geworden, waarin 
men zich voortdurend troost met de gedacht dat 'after all ' de gedane inspanningen, 
lees enorme investeringsuitgaven, wel de moeite zullen lonen, te meten aan de voor
uitgang op industrieel en commercieel gebied in en ver rond de zeehaven. Dat doel 
heiligt blijkbaar de middelen, als men ziet naar de grootte-orde van de jaarlijks 
terugkomende bedragen (zie tabel 2 ) , en vooral naar de al maar door stijgende trend 
hierin, zelfs in constante prijzen. [ 9 ] 

Natuurlijk is het een feit dat de keerzijde van de medaille, dat is : een tekort aan 
havencapaciteit, leidt tot vr i j onoverzienbare nationaal-economische verliezen, het
geen E . W I L L I A M S O N ( 1 9 8 4 , pp. 2 5 / 2 6 ) , hoofd van de Havendivisie van U N C T A D , 
doet zeggen: ' I t surely cannot be acceptable for economic development to be dictated 
by port capacity. The only alternative is to ensure that sufficient port capacity is 
always available'. 

Tabel 2 Overzicht van de investeringen in zeehavens voor de periode 1970-1983 en de gereali
seerde trafieken 

Nederlandse Havens Belgische Havens 
en en 

Marit ieme Toegangsgeulen Maritieme Toegangsgeulen 

Jaren investe in Trafiek in investe in Trafiek in
ringen dex dex ringen dex dex 
(mio f ) (mio ton) (mio Bfr.) (mio ton) 

1970 402,2 100 272,8 100 1734,6 100 96,6 100 
1971 595,0 148 274,1 101 2694,6 155 91,2 94 
1972 489,1 122 306,8 112 3724 215 92,4 96 
1973 433,9 108 351,5 129 2426 140 98,3 102 
1974 427,8 106 311,3 114 1515,6 87 104,0 108 
1975 361,5 90 313,0 115 5194 299 85,7 89 
1976 370,9 92 328,2 121 3456 199 93,8 97 
1977 308,0 77 320,2 117 8328 -180 96,4 100 
1978 332,4 83 309,7 114 7353 424 96,2 100 
1979 302,9 75 349,2 128 11696 674 104,8 109 
1980 333,6 123 11237 648 112,5 117 
1981 301,5 111 14462 833 108,6 112 
1982 297,0 109 16120 929 110,8 115 
1983 277,4 102 14397 830 103,5 107 

Bronnen: - Ministerie vein Openbare Werken (Brussel) 
- Voorlopige Nationale Havenraad (Den Haag) 
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In West-Europese context mogen we echter niet vergeten dat we al heel wat haven
capaciteit geïnstalleerd hebben, zodanig dat z i jn stelling dat 'some under-utilization 
of port capacity is still preferable to running the risk that shortage of port capacity wi l l 
l imit trade', slechts in beperkte mate geldigheid heeft. Daarenboven mag niet uit het 
oog verloren worden, dat produktiemultipliers van havenbedrijvigheid eerder aan de 
magere kant uitvallen: resp. 1,06 en 1,39 in België en Nederland. [ 1 0 ] Voor de macro-
haveneconomische stellingname pleit evenwel dat tegenover deze lage dispersie
kracht van de zeehavens een relatief hogere sensitiviteit bestaat ten opzichte van 
veranderingen in het totale economische bestel, waardoor b i j achterblijvende haven
investeringen en in geval van economische groei inderdaad bottle-necks zouden kun
nen ontstaan. 

Het probleem met die macro-haveneconomie evenwel is, dat beleidsmensen erin 
feiteli jk geen echte leidraad vinden, want het nationaal belang, dat de steunpilaar is 
van de meeste continentale havenpolitieken, is eerder vaag in zi jn formulering of 
alleszins niet erg concreet te omschrijven. Een en ander doet een man als 
J . K . STUART, voorzitter van de A B P [ 1 1 ] zelfs zeggen, dat het feit van zeehavens te 
benaderen als een sociale dienst 'is an approach increasingly out of date, and indeed 
dangerous, even f rom the point of view of what is for the social good' ( 1 9 8 4 , p. 2 8 ) . 

Van doel terug naar middel 
Kostprijsproblematiek 
Onze stelling is dat de bestaande problemen van kostenverbijzondering en prijsvor
ming op zich geen reden zi jn om zeehavens niet te behandelen als zo efficiënt moge
l i j k uit te baten bedrijven. Diezelfde W I L L I A M S O N zegt trouwens ook in hetzelfde 
artikel ( 1 9 8 4 , p. 2 5 ) : 'The primary objective of port development should be to provide 
cargo handling facilities that are ful ly adequate for the natural development of trade, 
taking f u l l account not only of costs to the port but also costs to port users'. Met 
andere woorden er is nood aan goede kennis van én inzicht in kostenstructuren en 
-niveau's van de zeehaven. Zulks vergt niet enkel een adequate statistiek, maar voor 
alles de wi l om de zeehavenactiviteit te benaderen vanuit principiële effectiviteits- en 
efficiëntie-overwegingen. [ 1 2 ] Het zal uiteindelijk de graad van efficiëntie en niet de 
graad van subsidiëring z i jn , die zal maken dat onze havens een invloed zullen hebben 
op toekomstige handelspatronen. 

Niet voor niets verlangt de Wereldbank 'that any project it finances be technically 
sound, economically justified, financially viable, and efficiently managed and opera
ted' ( 1 9 8 1 , p. 1 4 ) . 

Aan deze éne zin, die we zo gemakkelijk in één adem uitspreken, zit nochtans zulk 
een programma vast, dat we gerust durven stellen dat weinig nieuwe havenprojecten 
bi j ons in aanmerking zouden komen om gefinancierd te worden door de 'World 
Bank'. Akkoord , wi j hebben deze financieringsbron niet nodig, doch zij geeft wellicht 
de trend aan inzake haveneconomie tegen het einde van deze eeuw. 

Een bijkomend argument om het 'User Pay'-concept ook in zeehavens in te voeren, 
is gelegen in het feit dat alle havengebruikers van reders tot goederenbehandelaars 
meestal privé-firma's z i jn , die wel degelijk de bedoeling hebben winst te maken. Het 
volledig en vooral ondoorzichtig subsidiëren van de basisinfrastructuur, het bijgevolg 
niet of onvolledig doorrekenen van kosten, kan dus concurrentievervalsingen veroor
zaken, waarvoor de gemeenschap betaalt, temeer omdat de goederenstromen in dat 
geval wellicht zelfs niet meer sub-optimaal verlopen. De optimale allocatie van mid-
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delen wordt steeds verstoord door een permanente en effectiviteits-criterialoze subsi
diëring. Om hierin verbetering te brengen is het voor alles nodig een beter inzicht te 
verkrjgen in de relaties tussen uitgaven en inkomsten van de gesubsidieerde bedrijvig
heid. [13] 

Wanneer men om bepaalde redenen toch wil subsidiëren dan komt het er op aan 
deze subsidie zodanig te verwerken, dat zij in genen dele de havenrekening vertroe
beld. Wat moet voorkomen worden is verspilling op grote schaal, en dit gevaar 
bestaat zonder meer wanneer haveninvesteringen geenszins beoordeeld worden op 
grond van vooraf gestelde commerciële én financiële criteria. [14] 

De totale havenkost, d.i . de kost voor de gebruiker of voor de gemeenschap zo men 
w i l , is niet alleen afhankelijk van vaste en variabele havenkosten maar ook van de 
verblijfsduur van de schepen in de haven (zie f ig . 1). Daardoor komt het optimale 
activiteitsniveau lager te liggen dan men aanvankelijk zou denken. Maar, daardoor is 
de verleiding ook groot om meer te investeren teneinde de capaciteitsgrens te doen 
opschuiven naar rechts. 

Het argument dat wanneer bedrijfseconomische rentabiliteit wordt nagestreefd het 
sociale dienstbetoon hieronder l i jd t , houdt geen steek gezien elders succesvolle expe
rimenten terzake bestaan. [15] 

Wel integendeel, het verstandig kunnen besparen op havengebied als gevolg van 
een meer bedrijfseconomisch gerichte uitbating, helpt de economie op andere gebie
den vooruit, terwij l de havens zelve grotere operationele vrijheid bekomen, die een 
gestadige modernisering en dus ook de internationale handel ten goede zal komen. 
Daarvoor is het echter nodig dat havengelden kostprijsgevoelig zi jn. 

Voor of tegen kostendekkende haventarieven: een vicieuze cirkel 
Kostprijsrelaties impliceren dat de prijzen hoog worden i.g. v. grote vraag, eerder laag 
i.g.v. onderbenutting. 

$/t 
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Capaciteits
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Totale Havenkost 
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Scheepsrotatie 
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Figuur 1 
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Hier komen we tot de zoveelste paradox in de haveneconomie, want in de praktijk 
is niets minder waar. Havengelden zijn namelijk in de B N L raar of zelden kostengere-
lateerd; zij worden hoofdzakelijk op externe concurrentie-basis vastgesteld, onafge-
zien van de lopende en/of vaste kosten. 

Indien men echter aanvaardt dat scheepvaart- en haveneconomie elkaar goed vin
den op het vlak van de primaire kosten- en opbrengstcentra, met name de diepgang of 
scheepsgrootte en de goederenbehandelingskost of gemiddelde havenrotatie, dan 
begrijpt men allicht hoe belangrijk het is haventarieven te hebben die een snelle 
'turnaround' in de hand werken. Zodoende kunnen voordelen gemaximaliseerd wor
den én voor de haven én voor de nationale economie. [16] 

In het bijzondere door de Wereldbank wordt sedert 1980 te dien einde voorgesteld 
een twee-delig haventarief op te stellen. Het eerste deel beoogt de efficiëntie van 
gebruik der havenfaciliteiten te verbeteren, het tweede deel moet de zg. 'overhead'-
kosten maximaal doen recupereren, zonder evenwel nadelig te interfereren met de 
eerste doelstelling. [17] Efficiëntie-verbeteringen worden best verkregen door toe
passing van de marginale kosten op korte termijn. [18] 

'Pricing in ignorance of cost is rather dangerous in the long run' schreven B E N N A -
THAN & WALTERS (1979, p. 40) en zulks schijnt mi j maar al te waar. 

Inderdaad, zoals reeds eerder gesteld (cfr. f ig . 1) zal de havenautoriteit omwille van 
lagere kostensituaties steeds geneigd zi jn meer capaciteit te installeren in verhouding 
tot de bestaande en nog te verwezenlijken trafiek. [19] Deze redenering gaat zelfs zo 
ver dat er gezegd wordt: 'Overbuilding of ports is, however, quite rational' ( B E N N A -
THAN & WALTERS, p. 52). Men mag echter niet vergeten dat zulks alleen 
opgaat zolang er absolute zekerheid bestaat over de groei in trafiekvolume. In figuur 2 
kunnen we zien hoe deze 'rationale' in theorie te voorschijn komt. 

In de prakt i jk wordt deze theorie dikwijls verstoten om tamelijk duistere redenen 
van ontoepasbaarheid. De echte reden o.i . is dat het aanvaarden van het principe van 
kostendekking een veel grotere discipline vergt inzake uitbating. 
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Bron: naar Bennathan & Walters 11979), p. 33. 
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Ik verklaar mi j nader: zolang de trafiek kleiner dan X1 is, in situatie 1, zullen 
havengelden o.b.v. marginale kosten verlieslatend werken, en heeft men bijgevolg 
een argument om te subsidiëren. Z i j n deze subsidies aan weinig of geen exploitatie
voorwaarden gebonden, niet beperkt in de t i j d of degressief van aard, dan kunnen zij 
stelselmatig aangewend worden om uit te breiden. 

Situatie 2 biedt namelijk het voordeel van lagere gemiddelde en marginale kosten 
op lange termijn tenminste zolang er schaalvoordelen optreden. Op de korte termijn 
is zulks niet noodzakelijk waar, vermits alles dan weerom afhangt van het bereikte 
trafiekvolume. Intussen blijven echter subsidies toestromen. Stijgt hoe dan ook de 
trafiek sterk boven hetzij niveau Xt of X 2 , dan bestaat er daarentegen reden om aan 
piek-prijzing te gaan doen, waardoor de trafiek naar een redelijker niveau moet 
teruglopen, of men wordt geconfronteerd met snel stijgende marginale kosten. Het is 
namelijk zo dat de meeste zeehavens in feite - en zeker op langere duur - geen echt 
monopolie bezitten, waardoor ze in dat geval monopolieprijzen hadden kunnen vra
gen. Het uiteindelijk gevolg is dat de meeste havens een aanzienlijke over-capaciteit 
bezitten, terwij l het laatste waaraan ze wel zouden willen denken het 'doen' teruglo
pen van hun trafiek is. 

Aldus belanden we feitel i jk in een dubieuze vicieuze cirkel: zeehavens willen wel 
naar de gemaakte kosten k i jken , maar dan liefst alleen naar de marginale, hierdoor 
ontstaat verlies, waardoor de overheid om al dan niet sociale redenen de vaste kosten 
voor haar rekening neemt, hetgeen de haven de mogelijkheid biedt verder uit te 
breiden, waardoor gemakkelijk overcapaciteit ontstaat, die de al zo beperkte mono
poliemacht van de haven verder doet afnemen, omdat het steeds moeilijker wordt 
winst te realiseren, waardoor er uiteindelijk niets anders overbli jf t dan beneden 
marginale kost te prijzen. Eigenlijk staan we hier ook in zekere zin voor het falen van 
de economische theorie in het kader van de haveneconomie. 

De primaire eis om globaal kostendekkend te werken is finaal het enige middel om 
zeehavens hun kosten zodanig te doen controleren, hun expansieplannen zodanig te 
matigen, dat ze uiteindelijk wel efficiënt moeten gaan werken. 

Havenmanagement 
Natuurlijk is het niet voldoende ' in vitro ' de eis van kostendekking te stellen, men 
moet zulks laten gepaard gaan met de nodige administratieve en organisatorische 
verbeteringen. Niet voor niets stelt M A N H E I M (1983, p. 457): 'improvements in the 
effectiveness of transport organisations can often be substantial'. Di t vereist eveneens 
een gecoördineerde actie in de organisatiestructuur, in het informatiesysteem en in 
het beslissingsproces. Qua organisatie zi jn zeehavens doorgaans zo complexe en 
bureaucratisch-politieke structuren, dat hierin nog heel wat verbetering te brengen 
valt. Als men bv. produktiviteitsmaatstaven van zeehavens bekijkt , dan kunnen er 
weliswaar verscheidene redenen opgegeven worden waarom deze soms hoog zijn in 
vergelijking tot andere, [20] maar veelal is het een kwestie van management. 

Het mag immers waar zi jn dat geen haven gelijk is aan een andere, en dat zij 
bijgevolg moeilijk kunnen vergeleken worden, doch zulks neemt niet weg dat vele 
havens ver beneden de maat presteren. De bestaande over-capaciteit is in dat verband 
aan te halen tegelijk als oorzaak en als gevolg van een somtijds onverbiddelijke 
concurrentiestrijd. 

Zolang havengelden en overige haventarieven in geen duidelijke relatie staan met 
de uitgaven, zal deze situatie blijven bestaan, wellicht nog verergeren, we herhalen 
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ten koste van de gemeenschap. Het wordt dus de hoogste t i j d te kunnen beschikken 
over op economische gronden aanvaardbare havenbeleids- en havenbeheersobjectie-
ven en criteria of maatstaven, die toelaten de effectiviteit en de efficiëntie van alle 
gedane inspanningen - dus ook die met overheidsgeld - te verhogen. 

Is het niet zorgwekkend vast te stellen dat er bijna een tegengestelde relatie bestaat 
tussen de vector van jaarlijkse haveninvesteringen (lees input) en de vector van 
jaarlijkse haven trafieken (lees output) (zie tabel 2). 

U i t de duizelingwekkende getallenreeks voor België b l i jk t , enerzijds dat het jaar
lijks investeringsvolume inzake zeehavens tussen 1970 en 1983 gegroeid is met een 
factor 8 in lopende prijzen, of met een factor 4 in constante prijzen, anderzijds dat het 
maritiem transportvolume zo goed als hetzelfde is gebleven. Zelfs als men rekening 
houdt met de positieve verschuiving naar hogere behandelingswaarden van de over te 
slagen goederen, 'groeien' deze nog maar met een factor 1.5. Eigenlijk de zoveelste 
illustratie van het bestaan van haven-overcapaciteit en in sé paradoxaal. Voor Neder
land gaat dezelfde redenering in veel mindere mate op: een jaarlijks eerder dalend 
investeringsvolume gaat er gepaard met een vr i j constant gebleven overslag. Opmer
keli jk is ook dat een praktisch vergelijkbare inspanning over 14 jaar tussen beide 
landen resulteert in een sterk uiteenlopende output. 

Een en ander geeft bijgevolg te bedenken of de finale structuur van het zeehaven
beslissingsproces wel opperbest werkt in functie van de zo begeerde optimale allocatie 
van schaarse middelen. Want het gaat er niet alleen om technisch efficiënt te z i jn , de 
haven moet ook allocatief efficiënt werken en daarbij zo weinig mogelijk X-inefficiënt 
zi jn. 

Technisch efficiënt is h i j wanneer voortdurend goed gestructureerd onderscheid 
gemaakt wordt tussen beleids-, beheers-, en uitbatingsbeslissingen. Aldus voorkomt 
men bv. dat routine beslissingen de levensnoodzakelijke strategische beslissingen 
gaan overschaduwen. Zo 'n gevaar bestaat effectief, omdat de produkt-markteenhe-
den van verscheidene zeehavens sterk overeenkomen, waardoor inderdaad lokale 
en/of ogenblikkelijke doelstelling al te gemakkelijk worden over-benadrukt. 

Allocatief efficiënt wordt h i j wanneer de verschillende soorten beslissingen geïnte
greerd worden in één groot coherent geheel, dat beoogt de output optimaal te krijgen 
voor de gegeven inputs. Presteert men minder dan wat normaal zou kunnen verwacht 
worden met de gegeven middelen - en in hoeveel zeehavens is dit niet het geval - dan 
is men X-inefficiënt. [21] 

Haven - X-inefficiëntie 
Het is niet zozeer de theorie van de X-(in)efficiëntie die ons moet interesseren, het 
zi jn de gevolgen ervan. En deze gevolgen zi jn belangwekkend genoeg om er even bi j 
stil te staan. 

Alle organisaties - ook havens - worden geleid door mensen, en daardoor wanneer 
van buiten af (door middel van concurrentie) of van binnen in (door aandeelhouders) 
geen voldoende druk uitgaat, wanneer met andere woorden onder nogal beschermende 
vleugels - 'sheltered circumstances' - kan gewerkt worden, en dus geen ernstig gevaar 
bestaat om uit de markt geprijsd te worden, zal er weinig of geen aansporing zijn om 
kosten te reduceren. De eigenlijke organisatiestructuur - het wezen in een gemeente
l i j k havenbedrijf, autonome haven, of staatshaven - speelt hierbij praktisch geen rol . 
Feit is dat eenheidskosten dreigen niet echt geminimaliseerd te worden ingevolge de 
aanwezigheid van X-inefficiëntie, hetgeen ten dele ook de grote verschillen in kosten 
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en prestaties tussen havens zou kunnen verklaren. In beschermende marktsituaties 
weerspiegelen prijzen eerder de graad van bescherming dan de hoogte van de 
gemaakte kosten, zodat zij het kostprijsniveau gaan beïnvloeden en niet omgekeerd, 
hoe onklassiek dit ook moge schijnen. 

In zeehavencontext leidt dit tot de volgende rare combinatie: lage prijzen ingevolge 
de hoge concurrentiegraad, hoge kosten ingevolge de hoge mate van X-inefficiëntie. 
Een deel van de havenuitbatingsverliezen kan derhalve vaak te wijten zi jn aan node
loos hoge kosten. [22] 

Havenbeleid versus havenpolitiek 
Een en ander brengt ons tot de indringende vraag in hoeverre het te allen tijde 
verhoopte maximaal welvaartseffect van zeehaveninvesteringen gestand houdt. [23] 
We hebben redenen hieraan te twijfelen gezien het inefficiënt gebruik van verscheidene 
inputs en het daaruit voortvloeiend sociaal verlies. 

Ik stel de vraag of w i j niet stilaan moeten afstappen van het voortdurend vermen
gen van sociale welvaarts- en zogenaamde rechtvaardigheidsprincipes met feitelijke 
bedrijfseconomische objectieven. 

Zulks schijnt mi j hoogst noodzakelijk niet enkel omwille van de bezorgdheid om 
het efficiënt gebruik van in sé schaarse economische middelen, maar ook omdat onze 
zeehavens aan de vooravond staan van drastische structuurveranderingen in de 
wereld, die zeer waarschijnlijk een ganse reeks nieuwe en/of her-investeringen - zo 
niet uitbatingssubsidiëringen - met zich zullen brengen en waarvoor het gewenst is 
precies te weten - zoals in de aanhef reeds gezegd - 'waar-naar-toe'. 

Wat dat betreft is er mijns inziens geen weg naast: zeehavens worden al maar door 
kapitaal-intensiever en met behulp van moderne technologieën, in het bijzonder de 
informatica, zullen zij intensiever en hopelijk ook efficiënter gebruikt worden. [24] 

De moeilijkheid met vele havens in de B N L is gelegen in het uiterst heterogene 
karakter van de doorkruisende vervoerstromen. Zulks brengt met zich, dat deze 
havens over uitgebreide en sterk uiteenlopende faciliteiten moeten beschikken. Plan
ning van en beheer over deze middelen moge dan niet gemakkelijk z i jn , het wordt 
van des te vitaler belang naarmate de complexiteit en de veranderingen toenemen. 

Typerend is dat het aantal vroegtijds geplande havendelen, die thans nog een 
functie moeten krijgen of van functie moeten veranderen, willen ze van enige beteke
nis zi jn, schrikbarend toeneemt: 
• 4de Dok op LSO (Antwerpen) 
• Maasvlakte (Rotterdam) 
• Handelskade (Eemshaven) 
• Achterhaven (Zeebrugge) 
• Amerikahaven (Amsterdam) 

Het huidige havenbeleid in de B N L , wellicht iets meer in België dan in Nederland, 
en onafgezien van het feit of het nu om gemeentelijk of anders bestuurde havens gaat, 
is veel te sterk gebonden aan welvaartseconomische consideraties op het macrovlak. 
Principes van nationaal belang, bi l l i jkheid en rechtvaardigheid interfereren voortdu
rend met de micro-economische effectiviteitscriteria, die normaal borg moeten staan 
voor een gezonde bedrijfshuishouding nu en morgen. Een en ander impliceert een 
tweezijdige wijziging in de organisatorische randvoorwaarden, trouwens van de meeste 
W.Europese havenbedrijven: 
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1. qua doelstellingen zal men afstand moeten nemen van de meer abstracte objectie
ven t.v.v. zo concreet mogelijk geformuleerde en natrekbare; 
2. qua organisatievorm zal een zo modern mogelijke managementvorm gekozen wor
den, die permanent de effectiviteit en efficiëntie van de ingezette middelen t.o.v. de 
doelstellingen kan natrekken. 

De gevleugelde woorden van R. Goss 'there is no single best structure of organiza
tion and management of sea ports', betekenen nog niet dat de organisatievom 'tout 
court' van geen belang is. 

B i j dit alles is een kostenberekeningssysteem noodwendig, dat toelaat inzicht te 
verkrijgen in alle werkings- en onderhoudskosten, met andere woorden een boekhou
ding naar kostensoorten, -plaatsen en -dragers, waarbij niet uit het oog verloren 
wordt dat tegenover ieder opbrengstcentrum minstens één kostencentrum staat. 
Havenbesturen moeten immers zelf verantwoordelijk kunnen zi jn - ook financieel -
voor de resultaten van hun beheer, met andere woorden zij moeten minimaal hun 
uitbatingskosten zelf dragen, hetgeen niet zozeer goede sleutels van kostenverdeling 
dan wel van kostenberekening vergt. 

Pas dan is kostenbeheersing - zeker in een krappe budgettaire situatie - geen loos 
woord meer, en wordt intern havenbeheer evengoed een voedingsbodem van het 
havenbeleid naast en misschien wel boven de externe politieke overwegingen. 

De wens geuit op het zoveelste BNL-Zeehavenoverleg, nl . dat investeringen in 
havens zo rendabel mogelijk moeten zi jn , en zo weinig mogelijk tot over-capaciteit 
mogen leiden, zal dan wellicht minder fut iel worden. Overheidssteun om bestaande 
overcapaciteiten nog wat te vergroten is daarenboven helemaal onzinnig. 

Wat die overheidssteun betreft wringt het schoentje niet alleen in de B N L maar in 
de ganse E E G . Inderdaad, een gemeenschappelijke vervoerpolitiek die zich in de 
prakti jk zou richten op een dekking van de kosten van transport, zou landen als 
Frankrijk en Duitsland niet langer meer toelaten bepaalde achterlandsverbindingen 
te steunen. Z i j zeggen dat zulks nodig is omwille van de minder gunstige verkeersgeo-
grafische ligging, en bijgevolg 'concurrentiebevorderend' werkt. Hoewel plausibel op 
het eerste gezicht, vergeet men hierbij algauw dat de welvaart van de E G in haar 
geheel het best gediend zou worden met een specialisatie van elke lidstaat in de 
produktie van goederen en/of diensten waarvoor dat land comparatieve voordelen 
bezit. En dat laatste is nu eenmaal onweerlegbaar het geval voor Nederland en België 
op het gebied van zeehavens. [25] 

I n dat licht is het des te meer betreurenswaard, dat er geen overkoepelend en 
consistent havenbeleid bestaat, dat aan dit comparatief voordeel in Europees verband 
wat meer gewicht zou toekennen. 

Zou het gebrek hieraan ook een teken aan de wand zijn van het niet goed weten 
waar naar toe, maar dan op internationaal vlak? 

Paradoxaal, maar waar. 

Noten 

1. Terecht o . i . schri j f t D r . F .K, De Vos onder pseudoniem Fred. Hendr ik De Zwi jger 'Man Between Land 
and Sea' in z i jn M.S . 'so far none seem to have seriously considered transportation economics among the 
possible key factors of civilization' (p. 3). Want 'wherever freight transport costs have been comparatively 
low, as along rivers and seashores, the world's greatest civilizations have thrived throughout centuries' (p. 6) 

2. Cf r . Poeth & Van Dongen in het zgh. SAR-project . 
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3. Waaraan goede statistieken moeten voldoen is perfect geformuleerd door Heideloff (1978, p. 229): 
'Statistics are important sources of informat ion for a port management i f they cover and describe facts 
plainly, their contents is correct, they are easily available and comparable over a considerable period of 
time'. 

4. In de Nederlandse standaard-bedrijfsindeling van het CBS moeten we de betekenis van zeehavens zoeken 
onder de codes 733 (zeevaart verwante bedrijven) en 762 en 763 (expediteurs, cargadoors, veem- en 
pakhuisbedrijven) evenwel zonder enige garantie betreffende hun graad van verwantschap met de zee
haven. 

5. Of zoals A . Vigarié het 'woordspelend' uitdrukt: 'Toutes les tonnes de marchandises n'ont pas le m ê m e 
poids dans la vie portuaire' (1983, p. 3). 

6. De kwartaalstatistiekcn b.v. van de V N H R worden samengesteld o.b.v. cijfers die door de havenbeheer
ders worden verstrekt en verschaffen een zesdelige indeling naar verschijningsvorm uitgezonderd voor 
enkele havens. 

7. Cfr . 'Nederland als Stapelplaats', N E I , E B W (1983). 
8. Kenschetsend b.v. is wat M r . J .H . Betist als president van de A M R O Bank in België schrijf t : 'The port 

authority is responsible for running the port efficiently but, as public authority, it also has a social-
economic task' (1984, p. 9). 

9. I n constante prijzen van 1983 werden in België gemiddeld volgende investeringsbedragen voor zeehaven
infrastructuur uitgetrokken: 
- 6 mi l ja rd B f r . / j tussen 1948 en 1982 
- 10 mi l ja rd B f r . / j tussen 1970 en 1982 
- 15 mi l jard B f r . / j tussen 1980 en 1982. 

10. O.b.v. de ge ïnver tee rde technologische matrices uit resp. 1/0 tabel 1975 (NIS) en 1979 (CBS). 
11. Associated Brit ish Ports (v/h B . T . D . B . ) . Deze havenorganisatie heeft onder haar beheer bi jna 20 Engelse 

zeehavens, en werd in februari 1983 geprivatiseerd. 
12. Buiten Europa wordt effectief meer en meer in deze richting gedacht, of zoals Carnemark opmerkt 

(1982, p. 4): ' in an increasing number of countries ports are more and more seen as revenue-earning 
entities and not as a public service. This is a healthy development and emphasizes the importance of cost-
based tariffs and a certain ability to self-financing'. 

13. Een uitvoerig onderzoek naar de verbanden tussen infrastructurele-, trafiek- en prijsvariabelen van een 
tiental havens bracht voornamelijk de specificatie van iedere haven goed aan het licht (Voorhamme & 
Winkelmans, 1982, Hfs t . 5). Prijskostenrelaties werden slechts sporadisch vastgesteld en konden in ieder 
geval nog niet operationeel gemaakt worden. 

14. Het ergst van al is dat 'men' - d. i . meestal de overheid - vindt niet meer terug te kunnen, omdat men al te 
ver gegaan is of 'betrokken' (?) is geraakt. Vandaar het grote belang om vooraf effectiviteitscriteria op te 
stellen. 

15. Cfr . in Canada, U S A en Engeland. 
16. We mogen ook niet uit het oog verliezen dat normaal de overgrote inkomstenbron voor een haven precies 

verkeersafhankelijk is: in Rotterdam ten belope van 67% van de totale inkomsten, in Antwerpen voor 
bijna 50%. (Cfr . ook R. Voorhamme & W. Winkelmans (1983, p. 34). 

17. Het zou b.v. onverstandig zi jn hoge vaste bedrijfskosten te plaatsen op onderbenutte havenfaci l i te i ten-
zelfs indien zij zeer kapitaal-intensief zi jn - wanneer daarvoor lage marginale prijzen worden gevraagd ter 
aanmoediging van het gebruik. De vaste bedrijfsuitgaven moeten m.a.w. zoveel mogelijk gedragen wor
den 'wherever and however the trade w i l l bear them' (Carmichael, 1981, p. 22). 

18. Als dc vraag b.v. veel hoger wordt dan verwacht, dan zal de 'SRMC' het tekort aan havencapaciteit 
onmiddel l i jk gaan weerspiegelen, waardoor enerzijds congestie vermeden wordt en anderzijds winsten 
ontstaan die eventueel toelaten uitbreidingsinvesteringen te verrichten. 

19. Opmerkel i jk is trouwens dat zowat alle havens binnen een range denken een groter deel van dezelfde 
'koek' naar zich toe te kunnen trekken d.m.v. nieuwe uitbreidingen, of m.a.w. iedere haven gaat er vanuit 
ook een deel van dc andere havens te kunnen 'afsnoepen'. 

20. Op wereldschaal b.v. b l i jken verschillen in de grootte orde van 100 te bestaan: sommige havens doen 
gemiddeld 5 ton per uur per schip, andere halen 1000 ton. Op beperktere schaal, m.n. tussen Noordzeeha
vens, bestaan verschillen in de grootte orde van 3: Antwerpen ca. 30 ton per uur en gemeerd schip, 
Rotterdam 20 ton, Glasgow 8 ton e t c , althans voor conventioneel stukgoed. 

21 . H . Leibenstein (1966) introduceerde het eerst dit begrip: 'a gain in X-efficiency occurs, whenever a given 
f i r m is able to produce more of at least one output and no less of any other output with the same amount of 
each input'! 

22. Men hoede zich ervoor in dit verband niet enkel aan arbeidskosten te denken, die trouwens van haven tot 
haven deerli jk in relatieve belangrijkheid kunnen verschillen: b.v. ca. 50% van de totale gewone uitgaven 
in Antwerpen, slechts 13% in Rotterdam. 
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23. I n het 'Structuurschema Zeehavens' wordt b.v. aan de hand van 13 r icht l i jnen duideli jk stelling genomen 
t .o.v. de Nederlandse Zeehavens met het oog op het leveren van een maximale bijdrage aan dc gewenste 
nationaal- en regionaal- economische ontwikkeling. 

24. Cf r . ook H . Betist (1984, p. 10): 'Adjustment to a drastically changed situation is vital to the port of the 
eighties. I t had concentrated on volume and on the economies of scale and must now emphasize quality 
and different iat ion ' . 

25. He t is daarom ook eigenaardig dat verdere havenspecialisatie binnen deze landen tamelijk 'taboe' b l i j f t . 
We vinden het derhalve v r i j cynisch als er geschreven wordt , dat ' p r ó n e r la spécialisation des ports est une 
aberration fondamentale' . (Cfr . Journal de la Marine Marchande: 'La Belgiquc a la recherche d'une 
politique portuaire nationale', nr. 2988, 24/3/1977. p. 671). 
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Abstract 
The Role of Traffic in Operational Urban Models: 
the Dutch Experiences 

In the past f if teen years a great many experiences have been obtained in the Netherlands 
in constructing and applying urban models. Most of these models were developed as an 
operational tool in urban policy-making. A subset of these models was constructed with 
the explicit intention of getting more insight into urban traffic, while at least in most 
other models traffic and transportation play a prominent role. 

One background of this increasing interest in urban models is formed by the need for 
getting quantitative and coherent information on various urban problems that came 
increasingly to the fore in this period (the demand side), and by the progress made in 
developing analytical tools for analysing these intriguing problems (the supply side). A t 
present, the boom in designing urban models seems to be over and, therefore, i t is an 
appropriate time period to critically evaluate the results reached sofar and the experi
ences obtained. 

I n the light of this background, the present paper provides a description of the changes 
that have appeared in methods and techniques used in traffic demand analysis and a 
general framework is sketched, in which all the urban models developed so far in the 
Netherlands can be placed, wi th a special view on urban traffic analysis. This is demon
strated by means of a short survey of the most well-known and applied models that were 
developed in the past f if teen years. 

The paper concludes with a brief evaluation on the usefulness of urban travel model
ling in the Netherlands. 

Inleiding 
Reeds in het jaar 1858 schreef een der grondleggers van het ruimtelijk interactie-
onderzoek, H.C. Carey, de volgende woorden: 'Man tends, of necessity, to gravitate 
towards his fellow man. ' [ l ] H i j zal echter nauwelijks bevroed hebben welk een diep 
ingrijpend invloed het moderne mobiliteitspatroon gehad zou kunnen hebben op het 
functioneren van onze samenleving, alsmede op de regionale en stedelijke ontwikke
ling. 

Ruimtelijke ontwikkeling èn verkeer en vervoer zi jn als tweelingen aan elkaar 
verbonden. Het is dan ook geen wonder dat talloze pogingen zijn gedaan om stedelijke 
en regionale ontwikkelingen en verkeers- en vervoerontwikkelingen op modelmatige 
wijze met elkaar te vervlechten. 

In de afgelopen vi j f t ien jaar is in Nederland een behoorlijke hoeveelheid ervaring 
opgedaan met de constructie en toepassing van stedelijke modellen, mede met het 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 25-36 (1985) 
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oog op het te voeren beleid. I n veel van die modellen speelt het stedelijke verkeer en 
vervoer een prominente rol . Een relatief groot aantal ervan is zelfs speciaal ontwik
keld met het doel een beter inzicht te krijgen in de verkeersstromen in het desbetref
fende studiegebied. 

De achtergrond van de toegenomen belangstelling voor een modelmatige analyse 
van stedelijke fenomenen wordt enerzijds gevormd door de behoefte aan coherent en 
kwantitatief inzicht waarbij in de jaren zeventig de stedelijke problematiek (de 
'vraagzijde') steeds sterker op de voorgrond is getreden en anderzijds door de voor
uitgang die is geboekt in het analytische instrumentarium van de onderzoekers (de 
'aanbodzijde'). Inmiddels l i j k t de hausse die de stedelijke modelbouw in de jaren 
zeventig doormaakte weer voorbij en l i j k t het thans een goed tijdstip om de bereikte 
resultaten en de opgedane ervaringen te evalueren. In het navolgende wordt daartoe 
een poging ondernomen. 

De opzet van het artikel is als volgt. In de volgende sectie wordt ingegaan op de 
veranderingen die zi jn opgetreden in de gebruikte methoden en technieken. De 
bespreking hiervan is informeel, waarmee bedoeld wordt dat het gebruik van vergelij
kingen achterwege is gelaten. Vervolgens wordt een algemeen kader voorgesteld 
waarmee de analyse van het (stedelijke) verkeer kan plaatsvinden. Alle in Nederland 
ontwikkelde operationele modellen passen zonder veel problemen in deze algemene 
structuur. D i t wordt aangetoond door middel van een korte bespreking van de stede
l i jke modellen die de meeste aandacht hebben getrokken in de vakbladen en waarin 
het stedelijke verkeer een ro l van betekenis speelt. 

Daarna wordt aandacht besteed aan de schattingsresultaten en aan het praktische 
gebruik van de verschillende modellen. Het artikel wordt afgesloten met een aantal 
samenvattende en evaluerende opmerkingen. 

Het analytische instrumentarium 
Het onderzoek naar verkeersstromen kan in principe plaatsvinden op twee niveau's: 
macro en micro. B i j macro-analyses richt men zich op de verklaring van geaggregeerde 
verkeersstromen. De onderzoekstechnieken die hierbij worden gehanteerd zijn door
gaans die van de 'sociale fysica'. 

Hiermee wordt bedoeld dat modellen die aanvankelijk binnen de exacte weten
schappen werden ontwikkeld toegepast worden ter verklaring van sociale verschijnse
len. Met name de veel gebruikte graviteits- en entropiemodellen behoren tot deze 
groep, alhoewel deze ruimtelijke interactiemodellen ook uit de informatietheorie zi jn 
af te leiden. 

In de loop van de t i j d hebben veel sociale wetenschappers in toenemende mate 
gepoogd dergelijke modellen te baseren op gedragsveronderstellingen, zodat een 
meer aanvaardbare basis ontstaat voor toepassing ervan op sociale fenomenen, zoals 
interacties tussen delen van een stadsgewest. [1] 

Een dergelijke onderbouwing op basis van gedragsveronderstellingen is echter 
alleen mogelijk indien vanuit het macro-niveau wordt afgedaald naar het individuele 
gedrag. De aandacht verschuift daarmee dus naar het micro-niveau. Gedurende de 
jaren zeventig z i jn er op dit terrein veel ontwikkelingen geweest die hebben geleid tot 
de ontwikkeling en toepassing van zgn. discrete-keuzemodellen, waarvan het logit-
model de bekendste, en ook in het verkeersonderzoek meest toegepaste vertegen
woordiger is. 

De discrete-keuzemodellen zi jn gericht op het verklaren van het keuzegedrag dat 
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valt waar te nemen wanneer één beslissingseenheid (individu, gezinshuishouding) 
wordt geconfronteerd met een eindig aantal alternatieven waaruit er slechts één 
gekozen kan worden. 

Talloze voorbeelden van deze situatie zi jn denkbaar. In het kader van het verkeer 
kan men denken aan de keuze van de vervoerwijze (auto, openbaar vervoer, fiets) 
voor het woon-werkverkeer, de keuze van de bestemming van het winkelverkeer, 
enz. 

Analyse van het micro-keuzegedrag maakt het mogelijk een beter inzicht te krijgen 
in de verklarende factoren voor het ontstaan van verkeersstromen dan een macro
analyse in het algemeen kan geven. Niet alleen kan men, door de gedragstheoretische 
onderbouwing, een beter begrip krijgen van die verklarende factoren en hun werking, 
maar het is tevens mogelijk bi j micro-analyses rekening te houden met factoren die 
van huishouden tot huishouden verschillen. Zo zal het al dan niet bezitten van een 
auto grote invloed hebben op de 'modal split' in het woon-werkverkeer. B i j analyse 
op huishouden-niveau kan men hiermee goed rekening houden, bij een macro-bena
dering moet men daarentegen volstaan met opname van een factor als 'gemiddeld 
autobezit'. Hetzelfde geldt met betrekking tot variaties in het inkomen per huishou
den, het aantal rijbewijsbezitters, enz. 

De verschuiving van de aandacht van macro- naar micro-niveau betekende aldus 
een grote vooruitgang in het inzicht dat de verschillende modellen konden opleveren. 
Deze ontwikkeling vormt waarschijnlijk ook de hoofdoorzaak van de snel stijgende 
belangstelling van beleidsvoerende instanties voor dergelijke modellen in de jaren 
zeventig. Met name het logit model werd daarbij een veelgebruikt instrument van 
verkeersonderzoekers. 

I n de in Nederland toegepaste stedelijke modellen die aandacht schenken aan het 
verkeer is de logit-techniek verreweg het populairst (zie tabel 2). 

Het logit-model kan worden onderbouwd met de economische theorie van nuts-
maximalisering. Uitgangspunt daarvan is dat de keuze van ieder alternatief een zeker 
nut of disnut oplevert. B i j de keuze van een vervoerwijze wordt dat bijvoorbeeld 
bepaald door factoren zoals de reistijd en de transportkosten (benzinekosten, trein-/ 
buskaartje). Een aantal van de factoren die het nut bepalen (zoals de zojuist genoem
de) zullen voor alle beslissers ongeveer gelijk werken. Daarnaast zal er echter een 
aantal zijn dat voor de verschillende beslissers verschillend zal werken; te denken valt 
aan de persoonlijke eigenaardigheden van mensen waardoor bijvoorbeeld de een de 
auto verafschuwt, terwij l een ander niets liever doet dan autorijden. 

Dergelijke persoonsgebonden factoren onttrekken zich vaak aan de waarneming 
van de onderzoekers en leiden ertoe dat alleen zinvol kan worden gesproken over de 
kans dat een bepaald alternatief wordt gekozen. Deze kans kan geconfronteerd wor
den met het waargenomen verkeersgedrag van individuen en op basis daarvan kun
nen de parameters van het gebruikte model worden geschat, zodat vervolgens voor
spellingen kunnen worden gedaan over mogelijke veranderingen in dat gedrag ten 
gevolge van veranderingen in de verklarende variabelen. 

Logit-modellen en, meer in het algemeen, discrete keuzemodellen doen uitspraken 
over de kans op keuze van de beschikbare alternatieven op basis van gedragstheo
rieën. De economische theorie van nutsmaximalisatie is een voorbeeld daarvan. 
Daarnaast zi jn o.m. vanuit de psychologie, andere theorieën ontwikkeld waarvan 
sommige eveneens leiden tot het logit model, andere tot de overige discrete-keuze
modellen. 
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De winst aan gedetailleerd inzicht die met de micro-georiënteerde discrete keuze
modellen kan worden bereikt vormt, zoals gezegd, de grote aantrekkingskracht ervan 
boven de macro-modellen. Daarnaast vallen ook twee minder aantrekkelijke kanten 
van deze modellen te noemen. Het gedesaggregeerde karakter ervan noodzaakt tot 
het uitvoeren van enquêtes bi j de toepassing van deze modellen. Uitvoering daarvan 
en verwerking van de resultaten zijn doorgaans kostbaar en tijdrovend. Ten tweede 
zijn beleidsvoerende instanties vaak vooral geïnteresseerd in de totale omvang van 
verkeersstromen en niet zozeer in het individuele verkeersgedrag. Om tot uitspraken 
over die totale stromen te komen zi jn aggregatieprocedures nodig en b i j de uitvoering 
daarvan raakt soms een deel van de extra inzichten die met de micro-aanpak zi jn 
verkregen weer buiten het beeld. 

De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken is dat de toepassing van 
micro-georiënteerde keuzemodellen een aantal voordelen biedt boven die van macro
modellen. De voordelen (in de vorm van toegenomen inzicht) kunnen echter alleen 
verkregen worden tegen een zekere prijs in de vorm van hogere onderzoekskosten. 
Kennelijk was een groot aantal instanties gedurende de afgelopen jaren van mening 
dat de voordelen opwogen tegen de extra kosten. 

Een algemeen kader 
Het stedelijk verkeer wordt in de modellen niet zozeer als één geheel beschouwd als 
wel als een samenstelsel van verschillende vormen van verkeer. Voor die verschillende 
soorten (woon-werkverkeer, winkelverkeer, etc.) worden deelmodellen opgesteld die 
overigens wel met elkaar verbonden kunnen zi jn . De algemene structuur van dat 
stelsel van modellen is weergegeven in tabel 1. Die valt uiteen in een viertal delen, 
aangegeven door middel van hoofdletters. Deze corresponderen met de verschillende 
vormen van verkeer. Het eerste deel heeft betrekking op het woon-werkverkeer. 
Daarbij is tevens een submodel ter verklaring van het autobezit ondergebracht. [2] 

Het deelmodel voor woon-werkverkeer valt uiteen in een viertal onderdelen. Ui t 
gangspunt wordt gevormd door de werklocatie. Met de omvang en spreiding is im
mers ook de omvang en bestemming van het woon-werkverkeer vastgelegd. Op basis 
van de werklocatie wordt de woonlocatie gekozen. 

Het is niet strikt noodzakelijk de causaliteit op deze manier te leggen: in enkele 
modellen wordt uitgegaan van de woonlocatie en wordt op basis daarvan de werkloca
tie bepaald. Het meest gebruikelijk is echter het vooropstellen van de werklocatie (zie 
verder de bespreking van de individuele modellen). 

Als woon- en werklocatie beide vastliggen is ook de omvang van het woon-werk
verkeer tussen de verschillende zone's bepaald. Wat nog rest is de verklaring van de 
'modal split'. Hierbi j is vooral het autobezit een factor van groot belang. Als dat in 
een afzonderlijk onderdeel gemodelleerd is kan de keuze van de vervoerwijze worden 
geanalyseerd. 

Na het woon-werkverkeer komt het winkel- en sociaal verkeer aan de orde. De link 
met het eerste blok wordt vooral via de beschikbaarheid van de auto - indien aanwe
zig - gelegd. Wanneer de auto in gebruik is voor het woon-werkverkeer vallen immers 
doorgaans de andere gebruiksmogelijkheden af. Wanneer er meerdere bezitters van 
een rijbewijs per huishouden z i jn kan echter een zekere concurrentie om het gebruik 
van de auto ontstaan. 

De opbouw van de blokken voor winkel- en sociaal verkeer is grotendeels identiek 
aan die voor het woon- werkverkeer. Bovenaan in de hiërarchie staat de generatie 
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Tabel 1 - Schema verkeersmodellen 

A. Woon-werkverkeer 

1. generatic 

2. oorsprongskeuze 

3. keuze autobezit 

4. keuze vervoerwijze 

B. Woon-winkelverkeer 

1. generatie 

2. bestemmingskeuze 

3. keuze vervoerwijze 

C . Sociaal verkeer 

1. generatie 
2. bestemmingskeuze 
3. keuze vervoerwijze 

D. Overig verkeer 

1. generatie 
2. bestemmingskeuze 
3. keuze vervoerwijze. 

o.b.v. 

o.b.v. 

o.b.v. 

o.b.v. 

o.b.v. 

o.b.v. 

o.b.v. 

werklocatie 

woonlocatie 
inkomen 
afstandsfrictie 
kenmerken woningmarkt 

rijbewijsbezit 
inkomen 
woon-werkafstand 

autobezit 
reistijden 
kosten 
inkomen 
woon-werkafstand 

bereikbaarheid 
inkomen 

attractiviteiten 
woon-winkelafstanden 

beschikbaarheid auto 
reistijden 
kosten 

van het totale aantal ritten waarbij men echter - anders dan bi j het woon-werkverkeer -
niet eenvoudig terug kan vallen op exogene variabelen. Vervolgens komt de bestem
mingskeuze aan de orde en daarna de vervoerwijzekeuze. B i j dit laatste spelen, zoals 
gezegd, de beschikbaarheid van de auto (bepaald door aanwezigheid ervan en 
gebruik in het woon-werkverkeer) en de aanwezigheid van meerdere bezitters van 
een rijbewijs een grote rol . 

Blok D van het schema wordt gevormd door een restgroep. In de verschillende 
modellen bevat deze de multi-purpose trips of de niet vanuit huis ondernomen trips. 
In één geval werd het woon-schoolverkeer meegenomen in de analyse. Ook in die 
gevallen zi jn weer een aantal onderdelen te onderscheiden: generatie, bestemmings
keuze en modal split. 

Zoals gezegd, niet alle modellen omvatten de totale structuur die in tabel 1 wordt 
weergegeven. Integendeel, vele beperken zich tot één of enkele onderdelen ervan, 
soms in het kader van een uitgebreider model dat niet op de verklaring van het 
stedelijke verkeer is gericht. Daarnaast is er echter een aantal andere dat zich juist 
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wèl op dat stedelijke verkeer richt. In de volgende paragraaf worden die modellen 
besproken. 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat het schema niet volledig is. Niet alle 
vormen van stedelijk verkeer komen aan de orde. Het zakelijk verkeer en het goede
renvervoer ontbreken geheel. 

I n geen van de modellen wordt aan deze vormen van interacties aandacht besteed. 
Toch l i jd t het geen twi j fe l dat de stedelijke congestie problemen niet in de laatste 
plaats samenhangen met deze vormen van transport. 

De Nederlandse stedelijke modellen en het verkeer 
I n tabel 2 is een aantal in Nederland ontwikkelde en toegepaste stedelijke modellen 
weergegeven. Het gaat hierbij om in de periode 1970-1982 ontwikkelde modellen 
waarover in de vakliteratuur gepubliceerd is. We volstaan hier met een korte weer
gave van de modellen. [1] 

Het model van De Donnea verscheen als proefschrift in 1971. De modellen van 
Veldhuisen en Kapoen en van Floor en De Jong, alsook dat van Botman hebben 
eveneens als dissertatie gefungeerd. De overige modellen zijn alle in opdracht van 
een overheidsinstantie ontwikkeld en toegepast. 

Dat geldt overigens ten dele ook voor Botman's model. Hieruit b l i jk t dat van de 
zijde van de overheid een grote belangstelling voor stedelijke modellen bestond. 

Sommige modellen zijn niet geheel en al produkt van Hollandse bodem, maar 
kwamen in samenwerking met buitenlandse onderzoekers tot stand. Dat geldt met 
name voor de studie van Richards en Ben-Akiva en de Midden-Randstad studie en in 
wat mindere mate voor de SIGMO-studie en de Zuidvleugelstudie. Deze laatste werd 
voornamelijk uitgevoerd door Cambridge Systematics Inc. (dat ook van dienst was bi j 
de modellen van Richards en Ben-Akiva en bij de SIGMO-studie) dat echter inmid
dels een zelfstandig functionerende Nederlandse poot heeft. 

I n de tabel valt te zien dat de logit-techniek de meest populaire is onder de model
bouwers en wel in het bijzonder bi j degenen die zich bezighouden met het verkeer als 
hoofdthema. Verder b l i jk t uit de tabel dat de meeste stedelijke modellen zich 
althans zijdelings met het verkeer hebben beziggehouden. Alleen het model van 
Botman besteedt er in het geheel geen aandacht aan, terwij l het NEI-model voor Den 
Haag zich alleen uitspreekt over het totale pendelsaldo voor deze stad. 

In tabel 2 is weergegeven welke onderdelen van de algemene structuur uit tabel 1 
voorkomen in de afzonderlijke modellen. Daarbij is vanwege de heterogeniteit op dit 
gebied, de verwerking van het blok D achterwege gelaten. I n het resterende deel van 
de paragraaf zullen we de praktische vormgeving van de verkeers-analyse in de ver
schillende operationele modellen kort bespreken. We zullen daarbij de volgorde van 
het schema van tabel 1 aanhouden. 

Uitgangspunt van de analyse van het woon-werkverkeer is doorgaans de werkloca
tie. I n een aantal operationele stedelijke modellen wordt aandacht besteed aan de 
ruimtelijke verdeling van de werkgelegenheid in het stedelijke gebied. Met name de 
CADSS-studie en het proefschrift van Veldhuisen en Kapoen moeten genoemd wor
den. Beide modellen benaderen de omvang van de werkgelegenheid gedeeltelijk als 
exogeen (voor zover stuwend), voor een ander deel als endogeen (voor zover als 
verzorgend). De ruimtelijke verdeling binnen het stadsgewest wordt vooral bepaald 
op basis van de beschikbaarheid en bedrijfsterreinen. Ook het model van Verster 
besteedt aandacht aan de ruimtelijke ontwikkeling van de werkgelegenheid. 
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Tabel 2 - Gebruikte Stedelijke Modellen (zie voor volledige literatuurverwijzingen de 
Appendix). 

Omschrijving Thema Toepassings
gebied 

Gebruikte 
model-techniek 

Behandelde onderdelen 
van tabel 1 

1. Modal-split model, 
De Donnea (1970) 

2. 'Planning for 
Decline' model, 
Blokland et al . , 
(1972) 

3. Verkeersmodel, 
Richards en 
Ben-Akiva (1973) 

4. Midden Randstad 
Studie, Buchanan 
and Partners 
(1976) 

5. CADSS (Concentra
tiemodel), Van Est 
(1976/77) 

6. Regionaal locatie
model, Veldhuisen 
en Kapoen (1977) 

7. Verkeersmodel 
(S IGMO) Diverse 
Instituten (1977) 

8. Verkeersmodel 
Apeldoorn, Van Essen 
en Rui jgrok (1979) 

9. Verkeersmodel 
( G E N M O D ) 
Le Clercq e.a. 
(1979) 

10. Winkclmodel 
Verster e.a. 
(1979) 

11. Winkelmodel 
Veldhuisen en 
Timmermans 
(1979) 

12. Woonallocatie-
model 
Floor en De Jong 

13. Woningmarktmodcl 
Botman (1981) 

14. Woon-werkmodel 
Verster (1982) 

Modal split 

At t ract ivi 
teit voor wo
nen en werk
gelegenheid 
Modal split, 
winkelverkeer 

Amsterdam, Logit 
Rotterdam 
Den Haag 

Eindhoven 

Lineaire 
differentiatie-
vgl. 

Logit 

A4 

A 2 ' 

A 4 , B2, B3 

Woonlocatie Randstad Graviteitsmodel A 2 

Woonlocatie Eindhoven Graviteitsmodel A l , A 2 , B I , B2 

Woonlocatie 

Verkeer 

Verkeer 

Verkeer 

Eindhoven Woonvoorkeuren- A l , A 2 
onderzoek 

Amsterdam Logi t 

Apeldoorn Logit 

Amsterdam Logit 

A 2 , A 4 , B1,B2,B3, 
C1,C2,C3 

A 2 , A 4 , B1,B3 

A 2 , A 4 , B1,B2,B3 

Winkelgedrag Het Gooi Logit 

Winkelgedrag 

B2 

Eindhoven Ruimte l i jk B2 
keuze-model 

Woonlocatie Amersfoort Entropiemodel A 2 

Woningmarkt Eindhoven Systems-dynamics 

Interactie 
woon- en 
werklocatie 

West Nederland Entropie, A l , 2 A 2 
components of 
change 

15. Zuidvleugclstudie Verkeer 
Dienst Verkeers
kunde Rijkswater
staat (1982/83) 

Zuidvleugel Logit 
Randstad 

A 2 , A 3 , A 4 , B1,B2,B3, 
C1,C2,C3 

1 Alleen het pendelsaldo wordt bepaald. 
2 De causaliteit verloopt in beide richtingen: de locatie van de werkgelegenheid beïnvloedt die van de huishoudens en andersom. 
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De spreiding van de werkgelegenheid als zodanig valt buiten het terrein van de 
gebruikelijke verkeersmodellen. Niettemin l i j k t het van belang aan deze spreiding 
aandacht te besteden, speciaal wanneer men met dergelijke modellen voorspellingen 
wi l gaan doen over een wat langere periode (10-15 jaar). Met de omvang van de 
werkgelegenheid is immers ook die van het woon-werkverkeer bepaald, met de ruim
telijke spreiding ervan de bestemming van dat verkeer. 

I n de modellen die zich specifiek op de analyse van het stedelijke verkeer richten 
ontbreekt onderdeel A l . Wel houden de meeste modellen zich bezig met onderdeel 
A 2 , waarbij men dan doorgaans de locatie-mogelijkheden als gegeven opvat (dat is 
niet, of slechts in beperkte mate het geval in de CADSS- en Midden-Randstad stu
dies). Het gaat er dan alleen nog om het verband tussen de gegeven woon- werkloca-
ties weer te geven. I n de meeste modellen speelt de afstand hierbij een ro l ; uitzonde
ringen zi jn wat dit betreft de studie van Apeldoorn en het G E N M O D (hierbij zal 
ongetwijfeld het relatief kleine oppervlak van het studiegebied zijn invloed hebben 
doen gelden). 

I n een aantal modellen verloopt de allocatie van werklocaties over woonlocaties op 
wat meer gecompliceerde wijze. In het model van Verster komt de ruimtelijke sprei
ding van woon- en werklocaties simultaan tot stand, beide beïnvloeden elkaar. In het 
model van Floor en De Jong wordt rekening gehouden met werklozen die zich reeds 
gevestigd hebben, en dus vanuit hun woonlocatie een werklocatie zoeken, het omge
keerde van de gebruikelijke gang van zaken. 

Overigens moet worden opgemerkt dat het moeili jk (onmogelijk) is de richting van 
de causaliteit aan te geven in het geval waarin zowel woon- als werklocaties als 
gegeven worden opgevat (er is dan sprake van een 'double constrained' model). Strikt 
genomen voldoen ook deze modellen dus niet geheel aan het schema van tabel 1. 

De verklaring van het autobezit komt in feite slechts in één model aan de orde: 
alleen in de Zuidvleugelstudie wordt daarna expliciet aandacht besteed. De overige 
modellen beschouwen dit als een exogene variabele. Ook in de Zuidvleugelstudie 
werd aanvankelijk deze benadering gevolgd; de analyse van auto en rijbewijs werd 
pas ter hand genomen nadat de overige deelmodellen waren ontwikkeld. Kennelijk 
levert de introductie van het autobezit als endogene variabele toch nog veel proble
men op. 

Veel meer aandacht heeft daarentegen de keuze van de vervoerwijze gekregen. 
Het oudste model in tabel 2, dat van De Donnea is uitsluitend hieraan gewijd, waarbij 
de analyse met name werd gericht op het al dan niet gebruiken van de auto. In latere 
modellen zijn verfijningen aangebracht. Richards en Ben-Akiva onderscheiden reeds 
meerdere vormen van vervoer en werden hierin nagevolgd door de SIGMO-studie, 
de Apeldoornse studie in het Amsterdamse G E N M O D . In de Zuidvleugelstudie 
wordt nog verder gegaan door ook de vervoerwijzekeuze in een aantal stappen te 
splitsen waarvoor weer afzonderlijke deelmodellen werden ontworpen. 

Het woon-werkverkeer, en met name de modal-split hierin, hebben verreweg de 
meeste aandacht gekregen van de modelbouwers. 

Dat is niet zo verwonderlijk gezien de omvang van het verkeer en de concentratie 
ervan op enkele uren van de dag, waardoor het verantwoordelijk is voor het meren
deel van de congestieproblemen. Wat enigszins verbaast is dat zo weinig aandacht is 
geschonken aan de plaatsing van de modal split in het bredere kader van de dynamiek 
van de ruimtelijke spreiding in woon- en werkgelegenheid en de sterk toegenomen 
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(auto) mobiliteit. De meeste onderzoekers hebben voor een sterk partieel gerichte 
aanpak gekozen. 

Het tweede blok van tabel 1 heeft betrekking op het woon- winkelverkeer. 
Vanuit twee kanten is er belangstelling geweest voor deze vorm van verkeer. Ten 

eerste wordt er in de meeste verkeerstudies aandacht aan besteed. Daarnaast is er een 
aantal modellen ontwikkeld vanuit het distributieplanologisch onderzoek, waarvan er 
twee in de lijst zijn opgenomen. Deze studies zijn in eerste instantie gericht op de 
ruimtelijke verdeling van consumptieve bestedingen, maar omdat deze minder 
gemakkelijk waarneembaar zi jn neemt men veelal genoegen met de analyse van (ge
makkelijker waarneembare) winkeltrips. Men houdt zich daarbij alleen bezig met de 
bestemmingskeuze. Ook het deel van het CADSS-model dat zich bezighoudt met de 
ruimtelijke spreiding van voorzieningen moet in deze zin worden opgevat. 

De generatie van woon-winkeltrips komt in de verkeersmodellen aan de orde en 
wordt doorgaans verbonden aan het aantal huishoudingen per zone. 

De bestemmingskeuze wordt meestal verbonden aan de afstand en een attractivi-
teitsmaatstaf. Daarin wordt de aantrekkelijkheid van een winkelgebied verbonden 
aan variabelen als het totale (winkel)vloeroppervlak, de parkeermogelijkheden etc. 
B i j de modal-split speelt de beschikbaarheid van een auto een belangrijke rol . In de 
meeste modellen wordt deze als exogeen opgevat, hoewel dat niet noodzakelijk is. [4] 

De aandacht voor het sociale verkeer komt van de kant van de verkeersstudies. 
Hoewel dit verkeer qua omvang zeker niet verwaarloosbaar is geeft het toch weinig 
houvast voor de modellering. Motieven voor familie- en kennissenbezoeken verschil
len nogal van individu tot individu. Voor de generatie en de bestemmingskeuze 
volstaat men daarom meestal met het opnemen van de bevolkingsomvang per zone 
als voornaamste verklarende variabele. De analyse van de modal-split kan dan op 
dezelfde wijze plaatsvinden als bi j het woon-winkelverkeer. 

Blok D van tabel 1 bevat de overige vormen van verkeer. Twee groepen zijn hierbij 
te onderscheiden. Ten eerste bevatten twee verkeersmodellen (Apeldoorn en Zuid
vleugel) een gedeelte dat gewijd is aan de analyse van woon-schooltrips. Generatie 
vindt plaats op basis van de omvang van het relevante bevolkingsdeel per zone, 
bestemmingskeuze op grond van het (exogeen geachte) aanbod, terwijl voor de 
modal split rekening moet worden gehouden met de beperkte keuzemogelijkheden 
(meestal geen auto, soms ook geen bromfiets). 

Ten tweede vormt de analyse van multi-purposetrips soms aanleiding tot het opne
men van een apart modelgedeelte. In de SIGMO-studie en het model dat voor Apel
doorn werd ontwikkeld is een apart blok gewijd aan de niet vanuit de woning onder
nomen trips. In de Zuidvleugelstudie worden de multi-purposetrips binnen het totale 
model geanalyseerd. 

Zowel vanuit a priori overwegingen als vanuit de praktijk l i jk t dit een betere 
aanpak. De resultaten die werden bereikt voor 'non home based trips' in de SIGMO-
studie en de Apeldoornse studie vielen namelijk nogal tegen. 

Ui t tabel 2 b l i jk t dat het hele schema van tabel 1 is afgewerkt in de verschillende 
operationele stedelijke modellen. In geen van die modellen komt het schema echter 
in zijn totaliteit aan de orde, al komt de Zuidvleugelstudie wel een eind in die 
richting. Het merendeel van de modellen is echter duidelijk partieel gericht ook 
binnen het (beperkte) geheel van de analyse van het stedelijke verkeer. 
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Evaluatie en conclusies 
Op basis van de analyse van de behandeling van het verkeer in operationele stedelijke 
modellen kan een aantal evaluerende opmerkingen worden gemaakt. Ten eerste kan 
over de gebruikte technieken gezegd worden dat het logit-model het meest gebruikt 
is, maar dat dit gebruik zich voornamelijk concentreert op beslissingen ten aanzien 
van bestemmingskeuze en modal-split. Voor de generatie van trips wordt gebruik 
gemaakt van andere technieken. Dat is het geval bi j het woon-werkverkeer waar voor 
de eerste stappen herhaaldelijk van macro-technieken gebruik wordt gemaakt (Mid
den-Randstadstudie, CADSS, Floor en De Jong). 

Di t l i j k t met name een gevolg van het feit dat doorgaans rekening wordt gehouden 
met twee macro-restricties: het totaal aan werkgelegenheid en het totaal aan woon
mogelijkheden per zone is gegeven. Door de analyse uitsluitend op micro-niveau te 
richten loopt men het gevaar met deze restricties in strijd te komen. Verder worden 
bi j de generatie van trips op individueel (micro)niveau ook nog regelmatig andere 
technieken dan logit gebruikt: soms wordt het totaal aan verplaatsingen op lineaire 
wijze gerelateerd aan enkele verklarende variabelen (bijvoorbeeld SIGMO-winkelge-
deelte en sociaalgedeelte), Veldhuisen en Kapoen gebruiken een eigen methode en in 
de Apeldoornse studie wordt voor de generatie van het woon-voorzieningenverkeer 
een Poisson-model gebruikt. Logit modellen zi jn weliswaar populair, maar hebben op 
bepaalde gebieden behoorlijke concurrentie. 

Een tweede opmerking heeft betrekking op de resultaten die met de modellen 
bereikt z i jn . Het zou te ver voeren om in dit verband parameterschattingen te gaan 
bespreken maar enkele globale conclusies kunnen toch wel getrokken worden. Zo 
bl i jk t uit alle studies dat de keuze van de vervoerwijze hoofdzakelijk wordt bepaald 
door de beschikbare alternatieven en de reistijden. Voor wat het eerste betreft is met 
name de aanwezigheid van een auto van groot belang: als die er is wordt er doorgaans 
ook gebruik van gemaakt. Voor wat de reistijd aangaat: de waardering hiervan telt 
veel zwaarder dan de reiskosten. Reistijden blijken verschillend gewaardeerd te wor
den naarmate ze anders worden doorgebracht: met name wachttijden en voor- en 
natransport tellen zwaar in de beoordeling. 

Als derde moet enige aandacht besteed worden aan het openbaar vervoer. Door 
het allerwege beschikbaar komen van een comfortabel alternatief, de auto, is de 
relatieve positie van dat openbaar vervoer sterk achteruit gegaan. Dat kan aan de 
hand van de verschillende verkeersmodellen duidelijk worden aangetoond. Wat ech
ter uit die modellen nauwelijks b l i jk t zi jn de achterliggende motieven voor het auto
bezit. Als steeds weer b l i jk t dat een auto, wanneer aanwezig, ook bijna exclusief 
wordt gebruikt, l i j k t het voor de analyse van het (stedelijke) verkeer en voor de plaats 
van het openbaar vervoer daarin van het grootste belang meer inzicht te krijgen in de 
verklaring van dat autobezit en van het aantal rijbewijsbezitters. Het is daarom wat 
teleurstellend dat de beschikbare verkeersmodellen ons op dat punt niet veel wijzer 
maken doordat nog slechts weinig ervaring op dit terrein is opgedaan. 

In verband hiermee kan, ten vierde, ook worden gewezen op de sterke deconcen
tratie van bevolking - en in mindere mate - van werkgelegenheid. 

De woondichtheid is afgenomen, door de suburbanisatie is de spreiding van de 
bevolking veranderd. Voor het openbaar vervoer betekent dat een minder gunstige 
positie voor het leveren van goede verbindingen tegen aanvaardbare kosten. De 
optredende spreidingstendens in de werkgelegenheid versterkt deze ontwikkeling. De 
ruimtelijke structuur is op zodanige wijze veranderd dat de positie van het openbaar 
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vervoer er door wordt aangetast. Daartegenover staat een extra impuls tot auto
gebruik. 

Gezien deze ontwikkeling l i j k t het wenselijk de prognoses voor het verkeer die 
gericht zijn op de wat langere termijn (10-15 jaar) te integreren met de verwachtingen 
die er bestaan over de ontwikkelingen in de spreiding van bevolking en werkgelegen
heid. 

Het voorgaande komt neer op een aanbeveling meer aandacht te schenken aan de 
eerste drie modellen in blok A van het schema. Zulks zou moeten gebeuren in een 
dynamische context en op basis van een geïntegreerd stedelijk model en/of één of 
meer scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van het stadsgewest. Opvolging 
van deze gedachtengang zou de aandacht doen verschuiven van partiële (verkeers) 
modellen naar een meer integrale en dynamische k i j k op de stad en de daarbinnen 
plaatsvindende interacties. Vanwege de heersende onzekerheid over de toekomstige 
ontwikkeling van steden en het ruimtel i jk gedrag van huishoudens en bedrijven zal 
zoiets beslist niet eenvoudig zi jn. Gezien het voorgaande kan echter niet anders 
worden geconcludeerd dan dat het verloop van de meer structurele variabelen als 
autobezit en ruimtelijke (de)concentratie van meer belang zijn voor de toekomstige 
ontwikkeling van het stedelijk verkeer dan de factoren die de bestemmingskeuze en 
de modal-split van dat verkeer, bij een gegeven aantal alternatieven bepalen. [5] 

Op de analyse van het laatste zijn de bestaande stedelijke modellen die aandacht 
schenken aan het verkeer goed toegesneden, op het eerste veel minder. 

Als laatste kritische opmerking kan worden gewezen op het ontbreken van een 
weergave van het zakelijke verkeer en het goederenvervoer in de bestaande stedelijke 
modellen. In geen van de hier aan de orde gekomen studies wordt aandacht besteed 
aan deze vormen van transport. Dat l i j k t een gemis. Het zakelijke verkeer en het 
goederenvervoer vormen een significant deel van de totale interactiestromen. Voor 
een goed zicht op de congestieproblematiek l i j k t een systematische (en dat betekent 
al snel: modelmatige) weergave hiervan onmisbaar. 

Met het voorgaande is niet beweerd dat de bestaande modellen ondeugdelijk zou
den zi jn. Integendeel, vele van deze modellen zi jn goed bruikbaar gebleken bi j de 
voorbereiding van het stedelijk beleid. Het grote aantal van modellen dat is ontwik
keld in opdracht van een beleidsvoerende instantie spreekt wat dat betreft boekdelen. 
De bestaande modellen en technieken hebben bewezen in hoge mate bruikbaar te 
zi jn voor het beleid, en zullen dat hoogstwaarschijnlijk in de toekomst ook blijven. 
B i j de operationele modellering van het stedelijke verkeer is zonder twi j fe l in de 
afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt. 

De ontwikkelde modellen, en speciaal die welke specifiek op het verkeer zi jn 
gericht, opereren echter veelal in de betrekkelijk statische context van een gegeven 
ruimtelijke spreiding van bevolking en werkgelegenheid en een gegeven autobezit en 
aanbod van openbaar vervoer. Op de wat langere termijn zi jn dit nu juist de factoren 
die de grootste invloed hebben op de ontwikkeling en samenstelling van dat verkeer. 

Voor de modellering van het stedelijke verkeer betekent dat dat er, ondanks alle 
bereikte vooruitgang weinig gelegenheid is om op de lauweren te gaan rusten. De 
plaatsgrijpende stedelijke ontwikkelingen geven veel meer aansporing tot de ontwik
keling van nieuwe modellen, gericht op de verklaring van de meer structurele facto
ren die van invloed zijn op het stedelijk en stadsgewestelijk verkeer. 
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Commissie Vervoervergunningen 

Abstract 
Required Capacity of the Inland Fleet 
An Analysis of some Calculation Methods 

The Western European market for inland navigation is marked by a considerable surplus 
capacity. Already in 1968 in the German Federal Republic and in 1969 in the Netherlands 
measures have been taken to break up the surplus capacity in order to re-establish the 
market equilibrium. Methods for the calculation of the amount of surplus capacity have 
not been described in literature unti l 1980. 

In the period 1980-1983 however three of these methods have been described. They 
are analysed in this paper. 

The method applied by the Central Rhine Committee is based on the comparison of 
the actual situation wi th that in a so-called 'normal year' in which a market equilibrium 
was supposed to exist. 

The German author Hartwig compares the theoretical amount of tonnage to be sup
plied with the really supplied amount. I n the Netherlands a method has been developed 
to calculate the fleet capacity needed to meet demand. This method has a general 
application in transport and a high degree of flexibili ty. I t can be used in forecasts of the 
capacity needed, not only in inland navigation but also in road haulage. 

Inleiding 
Aan het einde van de zestiger jaren leidde het bestaan van een structurele oneven
wichtigheid tussen vraag en aanbod op de binnenvaartmarkt in de twee grootste 
Westeuropese binnenvaartnaties tot het invoeren van sloopregelingen. Zowel de in 
1968 in Nederland als de in 1969 in de Duitse Bondsrepubliek ingestelde slooprege-
ling hadden ten doel het aanbod van scheepsruimte te verminderen. Het ligt voor de 
hand te veronderstellen, dat, alvorens over te gaan tot de uitvaardiging van kostbare 
en diep ingrijpende maatregelen, bij de verantwoordelijke autoriteiten een duidelijk 
beeld zou bestaan omtrent de mate waarin het aanbod de vraag naar scheepsruimte 
overtreft. Zulks is ongetwijfeld het geval geweest. In de vakliteratuur uit die periode 
is evenwel geen methode ter kwantificering van de overcapaciteit beschreven. Boven
dien is weinig bekend over de tonnage, die de autoriteiten in die jaren aan de markt 
wilden ontrekken. D i t alles neemt niet weg, dat er kennelijk zowel berekeningen als 
anderszins ontstane kwantificeringen van de overcapaciteit van zowel de Nederlandse 
als de Westduitse binnenvloot bestonden. In het (concept-)eindrapport van het Struc
tuuronderzoek Nederlandse Binnenvaart [1] wordt aandacht geschonken aan de 
benutting van schepen in de Nederlandse wilde vaart. U i t een in 1979 gepubliceerd 
artikel van Wulf b l i jk t , dat het Bundesverkehrsministerium sinds 1967 in samenwer-

D i t artikel werd a titre personnel geschreven. 
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king met de bedrijfstak de overcapaciteit van de Westduitse binnenvloot kwantifi
ceert. [2] Eerst in 1980 verschijnt in de Duitse vakpers een beschrijving van een 
methode ter vaststelling van de overcapaciteit van de binnenvloot. [3] Enige jaren 
daarvoor heeft het Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer (EBW) in 
een niet voor publikatie vrijgegeven rapport een beschrijving gegeven van een capaci
teitsberekening voor het wegvervoer. Deze methode is door de Commissie Vervoer-
vergunningen ( C W ) ten behoeve van de binnenvaart verder ontwikkeld en operatio
neel gemaakt. [4] Later, maar nog wel in het zelfde jaar heeft het E B W een rapport 
uitgebracht over de capaciteitssituatie van de Nederlandse binnenvloot. [5] 

D i t onderzoek was een uitwerking van een methode die door het E B W voor het 
eerst is toegepast in een onderzoek voor Rijkswaterstaat. Hierin werden de kosten
consequenties van onttrekkingen van water aan de grote rivieren (het zgn. P A W N -
onderzoek) gekwantificeerd. 

D i t rapport was de grondslag voor het pre-advies van Drs. G. Gort voor het op 30 
maart 1983 te Rotterdam gehouden Binnenscheepvaartcongres. De methode, die in 
bedoeld rapport is beschreven komt overeen met de door de C W toegepaste. 

Ook in het begin van de tachtiger jaren heeft de Centrale Rijnvaart Commissie 
(CCR) een werkgroep ingesteld onder voorzitterschap van de heer Meistermann. 
Deze werkgroep had de opdracht de omvang van de overcapaciteit i n de Rijnvaart te 
kwantificeren. De methode, die deze werkgroep voor de vervulling van haar opdracht 
heeft toegepast is tezamen met de resultaten in zeer beknopte vorm weergegeven. [6] 
Samenvattend kan men stellen, dat sinds de invoering van sloopmaatregelen in de 
Duitse Bondsrepubliek en Nederland in de vakliteratuur een drietal methoden ter 
kwantificering van de overcapaciteit van de binnenvloot zi jn ontwikkeld en toegepast. 
In dit artikel zal op deze methoden nader worden ingegaan. 

Korte beschrijving van de methoden 
U i t de hiervoor genoemde literatuur komt een drietal methoden ter berekening van 
de overcapaciteit van de binnenvloot naar voren. Elk van deze methoden wordt 
heden nog daadwerkelijk toegepast. De methode waarvan de grondslagen het verst in 
het verleden liggen wordt door de CCR toegepast. In de t i j d gezien volgt de in 
Nederland ontwikkelde methode. Hiervan zi jn thans twee varianten operationeel. De 
meest recent ontwikkelde methode is die van Hartwig. [7] 

De methode van de CCR is gebaseerd op een zgn. normaal jaar. D i t is een jaar 
waarvan bi j de Rijnvaart betrokken deskundigen van mening zi jn, dat vaaromstan-
digheden, produktiviteiten en waterstanden waarden hadden, die als 'norm' kunnen 
dienen voor de beoordeling van deze grootheden in latere jaren. Bovendien is aange
nomen, dat vraag en aanbod van scheepsruimte in het basisjaar met elkaar in even
wicht waren. 

Door nu de vlootomvang in het basisjaar te corrigeren voor veranderingen in de 
ladingtonkilometerprestaties en in de produktiviteit van de vloot, die sinds het basis
jaar zi jn opgetreden en voor de invloed van de waterstanden verkrijgt men de 
omvang, die de vloot zou moeten hebben in het jaar waarop de berekening betrek
king heeft (de zgn. Soil-Wert). 

Door nu het aldus berekende laadvermogen te vergelijken met het werkelijke 
laadvermogen van de vloot in het jaar van onderzoek (de zgn. Ist-Wert) verkrijgt men 
een beeld van de capaciteitssituatie. Om de invloed van verschillen in prestatiepoten-
tieel van verschillende scheepstypen (motorschepen, sleepschepen, duwbakken) op 
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de capaciteit te elimineren hanteert de CCR zgn. equivalentiecijfers. Daarmee wordt 
het, aldus de CCR, mogelijk om de capaciteit van de vloot uit te drukken in een 
gelijkwaardige tonnage. D i t tonnage hanteert de CCR in haar capaciteitsberekening 
van de vloot, die in formulevorm als volgt kan worden weergegeven. 

1 

1 + bj 

waarin: 
1979 = basisjaar 
1982 = jaar van onderzoek 
Tg! = gelijkwaardige tonnage in het jaar 1982 
aj = veranderingen in de ladingtonkilometerprestaties in de periode 1979-1982 

in procenten 
bi = produktiviteitstoename in de periode 1979-1982 in procenten 
H 8 2 = invloed van veranderingen in de waterstand ten opzichte van de gemid

delde waterstand in de periode 1970-1979 
T79 = gelijkwaardige tonnage in het basisjaar 

Bovenstaande formule resulteert in de omvang van de overcapaciteit van de totale 
Rijnvloot in 'gelijkwaardige' tonnen. Voor de tankervloot op de R i jn heeft de CCR 
deze formule op een ondergeschikt punt gemodificeerd. Op deze modificatie zal niet 
worden ingegaan. 

De methode, die de Commissie Vervoervergunningen toepast in haar capaciteits
berekeningen ten behoeve van de vloot ex artikel 32/33 Wet Goederenvervoer Bin
nenscheepvaart (wilde vaart) is gebaseerd op de berekening van het zgn. capaciteits-
beslag in laadvermogentonuren. [8] Een laadvermogentonuur is één ton laadvermo
gen dat gedurende één uur is ingezet voor het verrichten van vervoer. Teneinde 
benodigd laadvermogen als uitkomst van de berekening te verkrijgen dient het bere
kende aantal laadvermogentonuren te worden gedeeld door het aantal zgn. effectieve 
uren. Di t is het aantal uren, dat een schip in de periode waarop de berekening 
betrekking heeft, daadwerkelijk voor het vervoer kan worden ingezet. Met andere 
woorden, dit is het aantal uren, dat een vaartuig in een gegeven periode normaliter 
kan worden ingezet, rekening houdend met de t i j d gedurende welke geen vervoer-
prestaties kunnen worden geleverd als gevolg van onderhoud, reparatie, vakantie en 
ziekte van de bemanning en dergelijke. Het begrip effectieve uren komt overeen met 
het in de bedrijfseconomische literatuur bekende begrip normale bezetting. De bere
keningsmethode mondt uit in de volgende fomule: 

L b = 2 Ldv - U 
U E 

waarin: 
L b = benodigd laadvermogen 
Ldv = laadvermogen van het vaartuig 
U = reisduur (bijv. in uren) 
U E = aantal effectieve uren per periode 

Met behulp van deze formule kan het benodigd laadvermogen per reis worden 
berekend. Door sommering kan het benodigd laadvermogen van de gehele vloot 
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worden bepaald. Op zich l i j k t dit een bewerkelijke methode, maar de ervaring leert, 
dat hi j goed voldoet bij het geautomatiseerd verwerken van gegevens. 

De door het E B W ontwikkelde methodiek is beschreven in het rapport 'Een ver
kennend onderzoek naar de omvang van de overcapaciteit van de Nederlandse bin
nenvloot in de periode 1976-1983'. [10] 

In deze methode speelt de reisduur een belangrijke rol . 
Uitgaande van een integrale set van reizen in een bepaalde periode wordt m eerste 

instantie een aggregatie toegepast naar scheepstypen, laadvermogenklassen, goede-
rengroepen en herkomst- en bestemmingsgebieden. 

Per scheepstype, laadvermogenklasse, goederengroep, herkomst- en bestemmings-
gebied is het aantal reizen en het gemiddeld vervoerd gewicht bekend. Deze cijfers, 
gecombineerd met naar scheepstype, goederensoort, geladen/gelost gewicht en regio 
gedifferentieerde verblijfstijden op laad- en losplaatsen en aangevuld met naar laad-
vermogensldasse gedifferentieerde beladen vaartuigen en leegvaartijden (mede 
afhankelijk van regio en markt) leveren de reisduur op. 

Door de som van de reisduur van alle reizen van een bepaald scheepstype en 
bepaalde laadvermogensklasse te delen door het aantal effectieve uren van dat 
scheepstype per periode wordt het aantal benodigde schepen berekend. 

De vermenigvuldiging van het aantal benodigde schepen met het gemiddelde laad
vermogen per klasse en scheepstype levert het benodigde laadvermogen op. 

In formulevorm is de methode als volgt samen te vatten: 

N i k = £ j Rjjki 

L i k = N i k x L i k 

N i k = het benodigd aantal schepen van scheepstype i en laadvermogenklasse k. 
Rijki = reisduur van scheepstype i en laadvermogenklasse k met goederensoort 

j op relatie 1. 

E i k = aantal effectieve uren per periode van scheepstype i en laadvermogen
klasse k. 

L i k = totaal benodigd laadvermogen voor scheepstype i en laadvermogenklasse k. 

L i k = gemiddeld laadvermogen van scheepstype i en laadvermogenklasse k. 

Door mi j is de bovenstaande methode in de volgende formule samengevat: 

L b = A . 9_ 
T B 

waarin: 
L h = benodigd laadvermogen 
R = gemiddelde reisduur 
T = aantal effectieve uren per periode 
G = vervoerd c.q. te vervoeren gewicht 
B = gemiddelde beladingsgraad 
Op de formele afleiding van deze formule zal hier niet worden ingegaan. 
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De derde methode waarop in dit arrtikel zal worden ingegaan is door Hartwig [10] 
beschreven. Deze methode mondt uit in een viertal vergelijkingen. 

j K = gerealiseerde prestatie X I Q Q % 
a theoretische omvang van het aanbod 

waarin K a de gemiddelde omvang is van de benodigde capaciteit in het jaar van 
onderzoek. 

2. K f = 100% - K a 

waarin K f de gemiddelde omvang van de vrije (d. i . de niet benodigde) capaciteit is in 
het jaar van onderzoek. 

3 K d = 100% — maximale prestatie 
theoretische omvang van het aanbod 

waarin K f de capaciteit weergeeft, die op geen enkel tijdstip benodigd is om aan de 
vraag naar vervoer te kunnen voldoen. 

4. K J = K f — Kf 
waarin K | het aandeel vormt van de gemiddeld benodigde capaciteit dat moet worden 
aangehouden om seizoenschommelingen in de vraag te kunnen opvangen. 

Als maatstaf voor de prestaties van de vloot kiest Hartwig voor de met lading 
afgelegde afstand. De benutting van de capaciteit van de vloot resulteert uit de 
verhouding tussen de 'Ist-Wert' en 'Soll-Wert' van de prestaties in de periode van 
onderzoek. 

Anders dan de beide andere hier beschreven methoden leidt de methode van 
Hartwig niet tot een benodigd laadvermogen of een overcapaciteit in tonnen laadver
mogen, maar in een overcapaciteit als percentage van het potentiële aanbod van 
scheepsruimte. 

Analyse 
De analyse van de hiervoor beschreven berekeningsmethoden van het benodigd laad
vermogen en de overcapaciteit van de binnenvloot richt zich op de noodzakelijke 
vooronderstellingen en de beschikbaarheid van de vereiste gegevens. In deze analyse 
staat derhalve de praktische toepasbaarheid van de methoden centraal. 

De methode, die de CCR toepast, gaat uit van de zogenaamde gelijkwaardige 
tonnage in een basisjaar. D i t impliceert twee gelijksoortige problemen. Ten eerste, 
hoe komt de keuze van het basisjaar (normaaljaar) tot stand. Ten tweede, op welke 
wijze wordt het prestatiepotentieel van onderscheiden scheepstypen herleid tot gelijk
waardige tonnage? 

De keuze van het basisjaar wordt, zoals reeds werd opgemerkt, gemaakt door een 
panel van deskundigen. Ongetwijfeld zal een dergelijk panel over een uitstekend 
inzicht in de verhoudingen op de Rijnvaartmarkt beschikken. D i t voorkomt evenwel 
niet, dat de basis van de berekening subjectief is. U i t geen enkele berekening volgt, 
dat in het basisjaar van een evenwichtssituatie sprake is. B i j de vergelijking van de 
marktsituatie in twee jaren, die geen van beide basisjaar z i jn , verkrijgt men evenwel 
een goed beeld van de verandering van de situatie. De omvang van de verschillen is 
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slechts uit te drukken in relatie tot één van beide bedoelde jaren ofwel tot het 
basisjaar. Een uitspraak over de absolute omvang van de (eventuele) marktverstoring 
is niet met zekerheid te doen. 

De reden waarom equivalentiecijfers worden toegepast ter vaststelling van de gelijk
waardige tonnage is niet geheel duidelijk. Er wordt per scheepstype gekeken naar de 
werkelijke (d . i . de niet naar prestatiepotentieel gecorrigeerde) omvang van het laad
vermogen. [11] Veranderingen in de ladingtonkilometerprestaties en de produktivi-
teit kunnen immers per scheepstype worden vastgesteld. Daarmee ontstaat dan 
tevens een beeld van verschuivingen in de vraag naar de prestaties van bepaalde 
scheepstypen. Overigens moet worden opgemerkt, dat de CCR niet aangeeft op 
welke wijze veranderingen in de produktiviteit van de vloot worden vastgesteld. 
Wellicht wordt hiermee gedoeld op veranderingen in de omloopsnelheid van de sche
pen. I n de berekening is daarmee terecht rekening gehouden. D i t geldt eveneens voor 
de invloeden van waterstanden. Deze invloeden worden in één coëfficiënt in de 
berekening opgenomen. Deze coëfficiënt wordt bepaald door waterstanden per pri
mo van het te onderzoeken jaar te vergelijken met de gemiddelde waterstanden over 
een eerdere periode van tien jaar. De invloed van schommelingen in de waterstanden 
op het benodigde laadvermogen is niet voor alle scheepstypen even groot. Toch 
hanteert de CCR één coëfficiënt voor alle scheepstypen. 

Hoewel de CCR-methode rekening houdt met alle belangrijke factoren, die de 
vergelijking van de gelijkwaardige tonnage in het jaar van onderzoek met die in het 
basisjaar beïnvloeden, moet toch worden geconcludeerd, dat deze factoren te weinig 
genuanceerd doorwerken in het resultaat. 

Anders is dit met de in Nederland ontwikkelde methode. Op het eerste gezicht 
worden alle factoren waarmee de CCR rekening houdt buiten beschouwing gelaten. 
D i t is echter niet het geval. De Nederlandse methode gaat uit van de feiteli jk gereali
seerde prestaties. De schipper-eigenaar bepaalt in hoeverre het economisch verant
woord is om een bepaalde reis te maken. Het uitgangspunt van deze uitvoerig door de 
C W beschreven methode is, dat elke reis beslag legt op het prestatiepotentieel van 
een schip, zowel wat betreft het laadvermogen als wat de 'bedrijfst i jd ' betreft. [12] 
Het doet daarbij niet terzake of een schip al dan niet volledig beladen of zelfs hele
maal ledig vaart. Op het laadvermogen is op economisch verantwoorde wijze beslag 
gelegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van de 'bedrijfst i jd ' . 

Lage waterstanden zullen resulteren in een groter aantal reizen en daarmee in een 
groter tijdbeslag. Per reis, beginnend op het moment, dat het laden een aanvang 
neemt tot aan het moment dat het schip op de volgende laadplaats gereed ligt om 
opnieuw te worden beladen, is zowel het ingezette laadvermogen als de reisduur 
bekend. Zo nodig kan deze worden gecorrigeerd voor oponthoud, dat wordt veroor
zaakt door omstandigheden liggend buiten de normale bedrijfsuitoefening. Anders is 
dit b i j de bepaling van het aantal zgn. effectieve uren per jaar. Met behulp van 
enquêtes onder schippers is het mogelijk om een betrouwbaar beeld te verkrijgen van 
het aantal uren, dat een schip per dag in bedrijf is en van het aantal dagen, dat een 
schip normaliter per periode kan worden ingezet. Hierbi j wordt het aantal kalender
dagen voor een 'normaal' te achten aantal feest- en weekenddagen alsmede het aantal 
dagen, dat een schip wegens onderhoud en reparatie en dergelijke uit de vaart is, 
gecorrigeerd. Door de te analyseren perioden kort te kiezen is het op relatief eenvou
dige wijze mogelijk het seizoenpatroon in het benodigd laadvermogen te analyseren. 
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Met behulp van de genoemde variant op de in Nederland ontwikkelde methode kan 
de invloed van waterstanden op het benodigd laadvermogen worden geanalyseerd. In 
deze variant wordt de relatie gelegd tussen het vervoerde c.q. het te vervoeren 
gewicht en het benodigde laadvermogen. Met behulp van empirisch vastgestelde 
waarden voor de gemiddelde reisduur, de gemiddelde beladingsgraad en het aantal 
effectieve uren per jaar kan het benodigde laadvermogen worden geschat. De belang
rijkste vooronderstelling, die hierbij gemaakt moet worden is, dat deze empirisch 
vastgestelde waarden niet te zeer aan veranderingen onderhevig zi jn . De methode 
heeft het grote voordeel, dat zij eenvoudig toepasbaar is. De grote kracht ervan ligt 
hierin, dat de gevolgen van (voorspelde) veranderingen in het vervoerd gewicht in 
een (deel-)sector van het vervoer voor de omvang van de vloot of het vrachtwagen
park snel zi jn te schatten. Het nadeel ervan is, dat naarmate een grotere mate van 
nauwkeurigheid van de uitkomsten gewenst is, de berekening voor een groter aantal 
deelsectoren moet worden uitgevoerd. Een bijkomend nadeel is, dat van de hierbo
ven genoemde variabelen per deelsector de waarden moeten worden bepaald, danwel 
bekend moeten zi jn. De formele logica achter de methode is onaantastbaar. 

Tenslotte de door Hartwig [13] beschreven methode. Deze is gebaseerd op de 
vooronderstelling, dat een binnenvaartonderneming als doel heeft het op economisch 
verantwoorde wijze maken van beladen reizen. 

Door de met lading afgelegde afstand als maatstaf te kiezen, worden problemen 
voortvloeiend uit leegvaart, invloeden van waterstanden en andere voor de onderne
ming externe factoren op gelijke wijze in de berekening opgenomen als bi j de Neder
landse methode. 

In de vergelijking van een Tst-Wert' met een 'Soil-Wert' stemt de door Hartwig 
beschreven methode overeen met die van de Centrale Rijnvaart Commissie. Verder 
gaat de vergelijking overigens niet. 

De formele opzet van Hartwigs methode is weinig vatbaar voor kritiek. 
Opmerkingen bi j zi jn methode hebben betrekking op de vaststelling van de waar

den van de variabelen in het vergelijkingenstelsel. 
Het zal weinig problemen geven om de gerealiseerde prestaties van de vloot achteraf 

vast te stellen. Moeil i jker zal het zi jn de theoretische capaciteit van deze vloot vast te 
stellen. Hartwig neemt zi jn toevlucht tot de statistiek en leidt daaruit een 'normale' 
waarde voor de vlootcapaciteit af. Op dit punt van de berekening zijn daartegen 
weinig bezwaren aan te voeren. De vraag b l i j f t echter hoe de maximale prestatie van 
de binnenvloot kan worden vastgesteld. 

Veel zal in dit verband afhangen van de gemaakte vooronderstellingen. 
In theorie wordt de maximale vervoerprestatie immers geleverd als alle schepen 

van de vloot maximaal beladen alle uren van het etmaal en alle etmalen van een 
periode op volle kracht varen. De zinledigheid hiervan behoeft geen nadere uiteen
zetting. Welke vooronderstellingen Hartwig maakt bij de bepaling van de maximale 
vlootcapaciteit vermeldt hi j niet. Hiermee b l i j f t een wezenlijk deel van de berekening 
van de schadelijke (d . i . de economisch niet verantwoorde) overcapaciteit onduide
l i j k . Opmerkelijk is in dit verband, dat Hartwig in tabellen de omvang van het 
gemiddelde capaciteitsbeslag en de gemiddelde vrije capaciteit per jaar van de West-
duitse binnenvloot geeft, h i j die ten aanzien van de schadelijke overcapaciteit achter
wege laat. Aangezien zijn berekening van de seizoengebonden overcapaciteit voort
bouwt op de schadelijke overcapaciteit, bestaan ten aanzien hiervan dezelfde ondui
delijkheden. De berekening is opgezet om de schadelijke overcapaciteit te bepalen. 
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Conclusie 
De in dit artikel beschreven methoden ter berekening van de overcapaciteit van de 
binnenvloot hebben gemeen, dat zij zi jn gebaseerd op een aantal vooronderstellin
gen, die nodig zi jn om de complexe werkelijkheid in een eenvoudig rekenschema te 
kunnen vatten. De methode, die de CCR toepast gaat in dit opzicht het verst. Er 
wordt immers een basisjaar gekozen waarin een evenwichtige binnenvaartmarkt 
wordt verondersteld. De door Hartwig beschreven methode is theoretisch volledig, 
maar bevat het niet praktisch te vullen begrip 'maximale prestatie'. De beide varian
ten van de Nederlandse methode zi jn in velerlei opzichten soepel toepasbaar. Vooral 
in combinatie met elkaar leiden zij tot goede resultaten, mits de perioden waarop zij 
worden toegepast kort genoeg zijn en de binnenvaartmarkt wordt verdeeld in een 
aantal sectoren, die elk ongeveer dezelfde karakteristieken van de reizen hebben. 
Door veel te rekenen is met deze methode een aanvaardbare mate van nauwkeurig
heid te bereiken. D i t leidt tot de conclusie, dat van de drie in dit artikel geanalyseerde 
methoden de in Nederland ontwikkelde de best bruikbare resultaten geeft. 
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Een sectorieel strategisch beleidsmodel 
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Inleidende beschouwingen 
In beleidsanalyses en -evaluaties, uitgevoerd door academici, wordt veelal een onder
scheid gemaakt tussen v i j f verschillende sequentiële fasen in het beleidsvormings
proces: [1] 
a. de bepaling van beleidsobjectieven; 
b. de ontwikkeling van actie-alternatieven 
c. de voorspelling der 'gevolgen' verbonden aan elk alternatief, rekening houdend 
met risico en onzekerheid; 
d. de waardering der 'gevolgen', of met andere woorden de evaluatie van de bijdrage 
die elk alternatief levert tot de verwezenlijking van de objectieven; 
e. de keuze van het beste alternatief. 

Een overheidsbeleid komt evenwel vaak tot stand zonder dat volledige duidelijk
heid of eensgezindheid bestaat met betrekking tot objectieven en zonder dat alle 
mogelijke actie-alternatieven gekend zijn of hun bijdrage tot bepaalde objectieven 
kan gemeten worden. Talri jke empirische en theoretische studies tonen inderdaad 
aan dat beleidsproblemen zelden precies gedefinieerd zijn en dat bovenstaand 
beleidsvormingskader in de prakt i jk niet alt i jd bruikbaar is. [2] 

H . THOMAS (1984) stelt in dit verband: 'most policy, planning and strategy prob
lems . . . exhibit characteristics of interconnectedness, complicatedness, uncertainty, 
ambiguity, conflict and societal constraints and are essentially open-ended. Thus, 
they are difficult to define, attack fundamental issues and causes, and involve multiple 
conflicting objectives'. 

In het kader van een sectorieel overheidsbeleid stelt zich dan ook de fundamentele 
vraag of er analyse-instrumenten bestaan die toelaten complexe beleidsvraagstukken 
te definiëren en die in praktische situaties bruikbaar zi jn. Deze bijdrage beoogt een 
dergelijk instrument te verschaffen, dat zal toegepast worden op de controversionele 
beleidsproblematiek in de Belgische binnenscheepvaartsector. 

Een sectorieel strategisch beleidsmodel [3] 
Het hieronder beschreven sectorieel beleidsmodel beoogt een hulpmiddel te zi jn bij 
de ontwikkeling van strategische beleidsactiviteiten. Deze laatste komen per definitie 
tot stand in een universum van partiële onwetendheid over de toekomst. [4] 

In de eerste plaats dienen alle, voor het beleid relevante economische actoren, te 
worden geclassificeerd. Deze relevante economische actoren kunnen per definitie de 

* De auteurs houden eraan de volgende personen voor hun gewaardeerde medewerking te danken 
(alfabetisch): Dhr . M . Boogaerts ( I T B - Brussel), Dhr . J. de Dieu (Ministerie v. Verkeerswezen - Brussel), 
Dhr . G. Gooris (Ons Recht - V Z W Solidariteitsfonds - Gent) en Dhr . H . Mertens ( D R B ) . 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 45-58 (1985) 
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Fig. 1 - Een sectorieel strategisch beleidsmodel 

bestaande sectoriële structuur beïnvloeden en/of zullen directe gevolgen ondergaan 
van (willekeurige) beleidsmaatregelen in de betrokken sector. 

Het model is bruikbaar bi j de creatie van beleidsobjectieven en actie-alternatieven. 
Di t betekent niet dat het beleid een compromis moet z i jn , voortkomend uit de deside
rata van alle (of de meest invloedrijke) betrokken actoren maar wel dat rekening 
moet worden gehouden met de vaak vérs t rekkende (externe) impact van strikt secto
riële maatregelen en dus ook dat de structuur van een sector kan beïnvloed worden, 
door maatregelen die buiten deze sector worden getroffen (cfr. infra) . 

Het model laat toe om de oorzaken van waargenomen problemen in een bepaalde 
sector nauwkeurig te situeren. Indien men bijvoorbeeld een negatieve rentabiliteit 
vaststelt in een sector, kan onmiddellijk onderzocht worden of deze voortvloeit uit: 
a. interne concurrentieverhoudingen in de sector; 
b. onevenwichtige relaties tussen de sector en andere relevante agenten (exclusief de 
overheid); 
c. onaangepaste maatregelen opgelegd door de overheid. 

Een beter inzicht in de waargenomen sectoriële problemen, laat op zijn beurt toe, 
de door diverse betrokken partijen voorgestelde 'oplossingen', op een meer gefun
deerde wijze te evalueren, (hierbij rekening houdend met feit dat de betreffende 
economische sector geen gesloten systeem vormt, doch complexe relaties kan verto
nen met andere economische actoren). 



47 

Ons inziens kunnen de diverse relevante actoren worden geclassificeerd in zes 
categorieën (cfr. schema 1). Elke relevante actor beschikt potentieel over macht, die 
hier wordt gedefinieerd als het vermogen om de huidige of toekomstige structuur van 
de sector te beïnvloeden, [5] en of is sensitief voor de gevolgen van eventuele struc
tuurwijzigingen in de sector. 'Structuur' wordt hier omschreven als: 
a. het geheel van de produktie-activiteiten uitgevoerd door de sector en; 
b. de wijze waarop het geheel van deze produktie-activiteiten in de sector kwalitatief 
en kwantitatief verdeeld is over de diverse bedrijven of bedrijfsgroepen. 

Binnen de betrokken sector zelf, kan de bestaande structuur gewijzigd worden 
ingevolge de concurrentieverhoudingen die bestaan tussen de diverse bedrijven (een 
sterke prijsconcurrentie kan bijvoorbeeld leiden tot negatieve bedrijfsresultaten die 
dan de oorzaak kunnen zijn van de uittreding van een aantal ondernemingen). 

De verstrekkers van inputs betreffen de economische agenten die arbeid, kapitaal, 
kapitaalgoederen en intermediaire goederen verschaffen aan de sector. 

De afnemers van outputs betreffen de economische agenten die de produktie van 
de sector aankopen. 

Substituten slaan op de producenten van goederen of diensten die kunnen concur
reren met de produkten van de betrokken sector. Het al dan niet plaatsgrijpen van 
substitutie is o.a. afhankelijk van de relatieve prijs/kwaliteitsverhouding van concur
rerende produkten, alsook van de kosten (informatiekosten) van de afnemers om 
deze substitutie door te voeren. 

Potentiële toetreders zi jn reeds bestaande of nog op te richten economische entitei
ten, die, naarmate toetredingsbarrières (b.v. vereisten aan kapitaal of technologie) 
lager zijn en de verwachte resultaten van de toetreding hoger, zullen trachten om zich 
een deel der produktie-activiteiten van de betrokken sector toe te eigenen. 

Externe belangengroepen omvatten agenten die niet bi j de vier bovengenoemde 
categorieën thuishoren, doch die potentieel ingrijpende wijzigingen kunnen genere
ren in een sector (b.v. milieugroepen, tussenpersonen). 

Tenslotte kunnen beleidsmaatregelen vanwege de overheid de sectoriële structuur 
beïnvloeden, hetzij via een directe impact op de structuur (b.v. bepaling van markt
aandelen voor elk bedrijf of bedrijfsgroep), hetzij via de beïnvloeding van de relaties 
tussen de betrokken sector en de bovengenoemde relevante actoren, (b.v. kapitaal
subsidies voor alle bedrijven in de sector, hetgeen een wijziging inhoudt van de 
economische relaties met de verstrekkers van inputs). 

Enkele aspecten van het huidige beleid in de Belgische binnenscheepvaart 
De Belgische binnenscheepvaartsector wordt thans gekenmerkt door een uitgebreide 
marktreglementering, opgelegd door de overheid. Daar het bestaande beleid een 
twistpunt vormt voor de diverse relevante actoren, betrokken bij deze sector, richtte 
Prof. Dr . R. Vermerght van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen, in samenwer
king met 'de Lloyd ' (dagblad voor transporteconomie) een colloquium in met als 
thema 'Tarief of Capaciteitsbeleid?'. Vertegenwoordigers van een aantal relevante 
actoren werden aangezocht het huidige beleid te evalueren en hun toekomstvisie voor 
te leggen op deze studiedag. [6] 

Zoals verder zal bl i jken, vormt de zgn. D R B [7] (Dienst voor Regeling van de 
Binnenvaart) een belangrijk onderwerp van discussie. Deze dienst heeft als hoofd
taak de bevrachting per reis, evenals de huur voor een bepaalde termijn te regelen 
van binnenvaartschepen bestemd voor goederenvervoer. 



Deze taak wordt enkel ten volle uitgeoefend voor wat het vervoer van droge lading 
betreft op de binnenlandse markt. 

Beperkter maatregelen zi jn van kracht voor de vaart op Frankrijk. De Minister van 
Verkeerswezen heeft evenwel de bevoegdheid de taak van de D R B uit te breiden tot 
al het grensoverschrijdend verkeer en de tankvaart [8] alsook de D R B 'alle andere 
opdrachten' [9] te geven met betrekking tot de binnenscheepvaart. 

Teneinde dit alles duidelijk te maken zullen we de thans heersende bepalingen per 
markt belichten, in casu het nationale vervoer, het vervoer naar Nederland, het 
vervoer naar Frankri jk en het Rijnvervoer. 

Tot slot van deze paragraaf zal bovendien het gevoerde capaciteitsbeleid worden 
toegelicht. 

Het nationale vervoer 
Bodemtarieven en een toerbeurtstelsel vormen de twee pijlers van het DRB-systeem. 
In de belangrijkste binnenvaartcentra bestaan zgn. bevrachtingskantoren. Hier kun
nen alle binnenvaartschepen die onder de dienst ressorteren, principieel ongeacht 
hun nationaliteit, worden ingeschreven op een beurtrol. En wel van zodra zij zich 
ledig in België bevinden en in staat zi jn een lading op te nemen (cfr. art. 5 van het 
DRB-statuut). 

Het Belgisch waterwegennet wordt ingedeeld in dertien distrikten, met telkens één 
beurtbevrachtingskantoor. In deze laatste worden tevens de aanvragen (eventueel 
met specificaties aangaande het gewenste scheepstype) van de bevrachters gecentrali
seerd voor transporten die vertrekken in het district. Dagelijks (behalve op zondag) 
grijpt in elk kantoor minstens één bevrachtingszitting plaats tijdens welke de trans
porttoewijzing geschiedt. Slechts hierna kan een contract worden gesloten tussen een 
scheepseigenaar en een bevrachter, dat bovendien nog ter visering dient te worden 
voorgelegd aan het betrokken bevrachtingskantoor. 

In 1983 werd evenwel een zgn. spoedprocedure ingesteld die toelaat dat bevrach
ters en vervoerders onderling een vervoerovereenkomst kunnen sluiten, met een 
maximumduur van 60 dagen. Deze spoedprocedure beoogt de concurrentiekracht van 
de binnenvaart te verhogen. [10] 

Vrachttarieven, huurprijzen en bevrachtingsvoorwaarden inzake binnenlands ver
voer, worden bepaald door het Ministerie van Verkeerswezen, na advies van het 
Centraal Vrachtencomité . De aangerekende vrachtprijs mag principieel 90% bedra
gen van het officiële vrachtenpeil. [11] 

Naast het Centrale Vrachtencomité bestaan er twee gewestelijke vrachtencomités, 
één in Antwerpen en één dat afwisselend zetelt te Luik en te Charleroi. Deze gewes
telijke vrachtencomités z i jn bevoegd voor het verlenen van verminderingen die kun
nen oplopen tot 30% van de officiële tarieven. [12] 

De vermindering kan bovendien meer dan 30% bedragen bi j overeenkomsten 
gesloten via de zgn. spoedprocedure (cfr. infra) . 

Het vervoer van vloeibare brandstoffen per tankschip over de Belgische binnenwa
teren, wordt sinds 1980 gekenmerkt door zgn. bodemtarieven. [13] 

Wat het vervoer voor eigen rekening [14] betreft, (het zgn. eigen vervoer), kan 
worden vermeld dat deze optie beperkt is, daar sinds 1975 enkel reeds bestaande 
vergunningen werden vernieuwd. 
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Grensoverschrijdend vervoer vanuit België naar Frankrijk 
(exclusief Rijnvaart) 
Eenzelfde verplicht beurtbevrachtingssysteem als voor het nationale vervoer werd 
ingesteld in 1975. [15] 

Tevens werd een systeem van bodemtarieven uitgewerkt. [16] 
Het momenteel aangerekende tarief komt tot stand door de betreffende 

bodemprijzen te vermenigvuldigen met een bepaalde coëfficiënt. Deze coëfficiënt 
komt tot stand zonder interventie van de overheid met name door overleg tussen 
verladers, schipperij en bevrachters. Tevens is een procedure voorzien ter bepaling 
van afwijkende vrachtprijzen. [17] 

Het grensoverschrijdend vervoer vanuit België naar Nederland 
Voor deze transporten dienen de aard van de vracht, de te laden tonnenmaat, de 
plaatsen van lading en bestemming, alsook de vrachtprijs en eventuele bijzondere 
voorwaarden te worden bekendgemaakt in de beurtbevrachtingskantoren. [18] 

Een vrijwillige toerbeurt wordt georganiseerd door de binnenschippers zelf (meer 
bepaald door de 'v.z.w. solidariteitsfonds'). 

Door bevrachters aangeboden vrachten worden weliswaar geafficheerd in de D R B -
kantoren, maar de D R B heeft geen bevoegdheden inzake de toerbeurt of de tarife
ring. 

Deze laatste komt tot stand via vrije onderhandelingen tussen vervoerders en verla
ders (bijv. voor specifieke sectoren). 

De Rijnvaart 
De Rijnvaart is thans principieel v r i j , dat wi l zeggen dat geen overheidsinterventie 
plaatsgrijpt, hoewel de bevoegdheden van de D R B zouden kunnen worden uitge
breid tot het voeren van een capaciteitsbeleid voor de Rijnvaart (deze mogelijkheid 
werd geschapen door de zgn. Volmachtenwet van 1982). [19] Conflicten met de Akte 
van Mannheim zijn dan echter niet denkbeeldig. 

Het capaciteitsbeleid 
Het capaciteitsbeleid in België werd vooralsnog beperkt tot het verlenen van financiële 
tegemoetkomingen bi j vrijwillige sloping. Aanleiding tot de invoering van een sloop-
premie was artikel 1 van het protocolakkoord van 23 oktober 1975, dat een einde 
maakte aan een staking van de binnenschippers en wat dit betreft wettelijk werd 
ingesteld door het K B van 18 mei 1976. [20] De toekenning van slooppremies nam 
een einde op 31 december 1984, zodat thans geen sprake meer is van een actief 
capaciteitsbeleid. 

Standpunten van de relevante actoren 
Vertegenwoordigers van verscheidene relevante actoren, betrokken b i j de Belgische 
binnenvaart, zetten op het eerder vermeld colloquium uiteen, wat volgens hen het 
basisobjectief zou moeten zijn van het overheidsbeleid en welke instrumenten en 
actie-alternatieven de overheid zou kunnen aanwenden om dit basisobjectief te reali
seren. 

De visie van elk van deze vertegenwoordigers wordt door ons telkens aangevuld 
met enkele bemerkingen. 
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Standpunt van de verladers (afnemers van outputs) 
Basisobjectief 
Progressieve liberalisatie (minimale overheidsinterventie). 

Instrumenten en aktie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
Om het basisobjectief te bereiken is het noodzakelijk de beurtrol te versoepelen en de 
opgelegde vrachttarieven te verlagen. D i t zou volgens de verladers, resulteren in een 
stijgende vervoervraag. 

Een versoepeling van de procedures (in het Centraal Vrachtencomité alsook in de 
Regionale Vrachtencomités) ter vaststelling van de tarieven dringt zich op. Ook zou 
het mogelijk moeten zi jn dat, op gemakkelijke wijze, afwijkende tarieven kunnen 
worden toegestaan bi j contracten voor bepaalde kwantiteiten of periodes. 

Capac i t e i t sp rob l ema t i ek 
De verladers zien de volgende bijkomende acties als noodzakelijk: modernisering van 
de vloot, promotie en commercialisatie. Z i j stellen immers: daar veel klachten vanwe
ge de verladers grootte en kwaliteit van de schepen betreffen dringt een modernisatie
programma voor de Belgische binnenvaartvloot zich op; de vervoervraag zou alzo een 
'belangrijke toename' kennen. 

D i t moderniseringsprogramma zou bestaan uit overheidsmaatregelen 'om de inves
teringen in de binnenvaart te bevorderen, en om de binnenvaartvloot te herstructure
ren, meer bepaald door het slopen van oudere eenheden, met de passende sociale 
maatregelen om herscholing of opruststelling van de schippers te verwezenlijken 
ofwel om nieuwe schippers tot het beroep aan te trekken.' 

A n d e r e 
Promotie en commercialisatie van de vervoerdienst moet overgelaten worden aan 
ervaren tussenpersonen. 

Bemerkingen 
Deze referent, die een overheidstransportbeleid betitelt als een 'vorm van dirigisme' 
en de gereleveerde acties zoveel mogelijk wenst tot stand zien te komen via een 
'opbouwende dialoog' tussen alle betrokkenen, laat aan de overheid enkel de taak 
over van het verstrekken van gemeenschapsgelden zonder inspraak. 

Wat tarificatie betreft in het binnenlandse vervoer langs de D R B kan men stellen, 
dat in 1983 slechts 22% van de geladen tonnenmaat werd vervoerd tegen het '90%-
vrachtenpeil', dat wi l zeggen er werd voor 78% van de geladen tonnenmaat van 
afgeweken (d.m.v. aanvullende tariefverminderingen). 

Standpunt van de ontvangers van goederen (afnemers van outputs) 
Basisobjectief 
Liberalisatie. 

Instrumenten en actie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
Het huidige overheidsbeleid van minimum-tarieven gekoppeld aan een beurtrol resul
teert volgens de ontvangers, in een 'goede' bescherming van de vervoerders. 
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Deze bescherming leidt evenwel tot het instandhouden van niet rendabele uitba
tingsmethoden en tot het immuun worden van de vervoerders voor concurrentie. 

Capac i t e i t sp rob lema t i ek 
De ontvangers hebben nood aan kwalitatief meer hoogstaande schepen. Herbouw 
van scheepsruimte kan hieraan verhelpen. Teneinde de capaciteit te beheersen en of 
te beperken wordt weinig heil verwacht van een sloopregeling. Daar een dergelijke 
regeling 'a fort iori op vrijwillige basis berust' zou het aantal geïnteresseerden alt i jd 
zeer beperkt blijven(!?). 

Vervoervergunningen, technische en professionele voorschriften kunnen capaci-
teitsregelend werken. 

Bemerkingen 
De vraag stelt zich of de voorgestelde liberalisering in se zal leiden tot een hogere 
efficiëntie: vormt bi jv . de ruimere concurrentie zoals in de Rijnvaart een zinvol 
alternatief voor het huidig beleid? 

Dat 'de ontvangers' nood hebben aan kwalitatief meer hoogstaande schepen is 
trouwens te ongenuanceerd gesteld. Het is ongetwijfeld zo dat bepaalde ontvangers 
bijkomende eisen stellen (b.v.: afhankelijk van hun lossingsmethode) maar andere 
wat dat betreft niet sensitief z i jn . [21] 

Een sloopregeling kan o.i . wel degelijk, wanneer slooppremies en een aangepaste 
sociale begeleiding worden voorzien. 

Standpunt van tussenpersonen in de binnenvaart (externe belangengroep) 
Basisobjectief van het overheidsbeleid 
Optimale dienstverlening. 

Instrumenten en actie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
De tussenpersonen zijn voorstander van de afschaffing van het huidig toerbeurtstelsel 
en van de minimumtarieven. 

V r i j overleg tussen opdrachtgevers en vervoerders moet leiden tot contracten op 
middellange en lange termijn, zonder overheidsinmenging in de tarifering. Techni
sche bekwaamheid van de vervoerder gekoppeld aan specialisatie en continue techno
logische aanpassing zi jn basisvereisten voor een optimale dienstverlening. 

Capac i t e i t sp rob lema t i ek 
Capaciteitsbehoeften dienen per scheepstype te worden bepaald. Als gevolg hiervan 
moeten de oudere en onaangepaste schepen uit de vloot worden verwijderd en gespe
cialiseerde eenheden gebouwd, aangepast aan de vereisten van de opdrachtgevers. 
Een dergelijke aanpassing van de vloot is echter niet mogelijk door middel van 
ingrepen van de centrale overheid (dit zou enkel haalbaar zijn in totalitaire staten). 

Bemerkingen 
Hoewel de tussenpersonen voorstanders zijn van vr i j overleg, dat tot contracten op 
lange termijn moet leiden, wordt niet gesproken over het probleem van overcapaci
teit tijdens periodes van laagconjunctuur. 

Los van sociale overwegingen kan de vraag gesteld worden of het wenselijk is dat 



52 

een belangrijk deel van de Belgische binnenvaartmarkt verloren zou gaan aan het 
buitenland. 

De voorgestelde liberalisatie zou ongetwijfeld de uitstoting tot gevolg hebben van 
alle niet rendabel uit te baten schepen. 

De overblijvende schepen zouden echter onmiddellijk een ongelijke concurrentie
strijd moeten aangaan met de buitenlandse moderne vloten (potentiële toetreders). 

Standpunt van de schipperij 
(bedrijfsgroep in de sector; verstrekkers van de inputs arbeiden kapitaal) 
Basisobjectief van het overheidsbeleid 
Rendabiliteit en rechtvaardigheid. 

Instrumenten en actie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
De D R B moet behouden worden, doch gemoderniseerd (b.v. automatische informa
tieverwerking). Bovendien is deelname van de schippers in het beheer gewenst. Ver
ouderde wetgeving moet worden aangepast. 

De trafiek dient op een 'eerlijke en rechtvaardige' wijze te worden verdeeld: over-
heidsreglementering is noodzakelijk om 'uitbuiting' van de schippers door de 
bevrachters te vermijden. 

Capac i t e i t sp rob l ema t i ek 
Innoverende investeringen zullen slechts gerealiseerd worden mits de activiteiten van 
de binnenschippers beloond worden met een positieve rentabiliteit. Een verhoging 
van de tarieven is in dit kader een strikte noodzaak. 

A n d e r e 
De oprichting van een solidariteitsfonds, in analogie met Nederland, is gewenst. De 
wet van 1935, die een verplicht aantal bemanningsleden oplegt voor een binnenschip, 
is dringend aan een herziening toe. 

Bemerkingen 
De vraag hoe een 'eerlijke en rechtvaardige verdeling' vertaald kan worden in concrete 
beleidsopties wordt geenszins beantwoord. Daarnaast kan betwijfeld worden of een 
verhoging van de tarieven inderdaad tot nieuwbouw zal leiden. Indien hogere tarie
ven louter het gevolg zijn van een uitgebreide marktbescherming door de overheid, 
ontneemt deze marktbescherming immers elke stimulans aan de vervoerders om nog 
middelen te investeren in nieuwe schepen. 

Bovendien wordt bi j onderhandelingen met verladers, door vertegenwoordigers 
van de schipperij vaak geëist dat schepen van het type spits ook mogen ingezet 
worden voor ladingen bestemd voor grotere schepen. Door de verladers wordt dit 
aanvaard wanneer door alle betrokkenen tegen een lager tarief wordt gevaren. De 
prakti jk leert evenwel dat deze spitsen slechts weinig gebruik maken van deze gebo
den mogelijkheid (bv. wegens te ruwe behandeling van het schip door bepaalde 
losinstallaties). [22] 
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Standpunt van de reders 
(Bedrijfsgroep in de sector, verstrekkers van de input kapitaal). 

Basisobjectief van het overheidsbeleid 
Rendabiliteit. 

Instrumenten en actie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
De beurtrol moet dringend hervormd worden: kosten (vaste en variabele) dienen de 
grondslag te vormen van tarieven. 

Nieuwe scheepstechnieken zullen slechts ingevoerd worden mits een soepel sys
teem, dat vrije contracten (op lange termijn) toelaat tussen vervoerders en bevrach
ters. In dit licht kunnen coöperatieve schippersorganisaties aan zelfstandige schippers 
verzekeren dat zij eveneens economisch rationele overeenkomsten zullen kunnen 
afsluiten met de bevrachters. 

Capaci te i t sbe le id 
Slooppremies en sociale begeleidingsmaatregelen zullen leiden tot het verwijderen 
van verouderde schepen uit het vervoeraanbod. Subsidies en renteloze leningen die
nen het doorvoeren van nieuwbouw te verzekeren, evenwel gepaard gaande met 
parallelle verplichte sloping. Speciale fondsen voor goedkope leningen moeten voor
zien worden voor modernisering. 

Bemerkingen 
Daar waar de nationale overheid aanzienlijke middelen ter beschikking moet stellen 
aan de vervoerders, opdat de capaciteit van de vloot kwalitatief en kwantitatief zou 
aangepast worden aan de huidige en toekomstige behoeften van de markt, wordt elk 
actief overheidsbeleid uitgesloten. 

De rol van de centrale overheid wordt inderdaad beperkt tot het louter verstrekken 
van kapitalen a fonds perdu. 

Standpunt van het Ministerie van Verkeerswezen (overheid) 
Basisobjectief 
Dhr. H . De Croo, Minister van Verkeerswezen, ziet als beleidsobjectief voor de 
Belgische binnenvaart: 'Het aandeel in de trafiek (. . .) behouden en zelfs proberen 
op Europees vlak een meer concurrentiële positie in te nemen.' 

Instrumenten en actie-alternatieven 
B e u r t r o l en t a r i f i c a t i e 
De Dienst voor Regeling van de Binnenvaart (DRB) dient vooral een 'prospectie
orgaan' te worden; de beurtrol moet niet worden afgeschaft doch de werking ervan 
zou moeten worden verbeterd. 

Bovendien dient gezocht naar 'een soepele, weinig omslachtige formule' ter bepa
ling van de tarieven. 

De trend tot verdere liberalisering, in casu de pogingen tot onderhandeling en 
besluitvorming binnen de sector zelf, verdienen volgens Dhr. H . De Croo, aanmoedi
ging-



54 

Capac i t e i t sbe le id 
Een eerste actiemiddel bestaat uit een verbetering van de technische kwaliteit van de 
schepen. De overheid moet daarom toezien op de naleving door de vervoerders van 
de nieuwe Europese normen, alsook aansporen tot verscherpte eisen qua minima 
normen. 

Er wordt verwacht dat deze strengere eisen zullen leiden tot een uitstoting van 
verouderde schepen: 'de schippers zullen aldus voor een pi jn l i jke keuze komen te 
staan: zich aanpassen en dus moderniseren, of verdwijnen'. 

Voor de overblijvende, gemotiveerde schippers, kunnen ' . . . desgevallend steun
maatregelen overwogen worden . . . ', aldus Dhr. H . De Croo. 

Een sloopregeling is niet wenselijk, doch leningen tegen een lage rentevoet bi j 
nieuwbouw (en ombouw?) en t i jdel i jke verminderingen van de belasting op de toege
voegde waarde worden daarentegen wel beschouwd als voor de hand liggende oplos
singen. 

Een tweede middel tot het bereiken van het gestelde objectief is 'streven naar de 
best passende bevrediging van de wensen van de verladers' i.e. het aanbieden van een 
breed gamma van gespecialiseerde en aangepaste schepen zoals b.v. koel- en contai
nerschepen. 

Bemerkingen 
Sociale considerata worden buiten beschouwing gelaten. 

Bovendien stelt zich de vraag of het opleggen van technische normen het belang
rijkste instrument kan uitmaken van een sectorieel overheidsbeleid. O. i . vraagt het 
probleem van het niet aangepast z i jn van een deel van de binnenvaartvloot aan de 
huidige en de te verwachten vervoervraag naar actieve overheidsmaatregelen op 
economisch en sociaal gebied. 

Een alternatief voor het huidige binnenvaartbeleid van de nationale Overheid 
Mogelijkheden 
Op het eerder vermelde colloquium werden de standpunten van een aantal betrokken 
actoren naar voor gebracht. 

De huidige nationale beleidsvoerder somt in zi jn uiteenzetting een aantal mogelijke 
beleidsinstrumenten op; concreet wordt evenwel gewacht op voorstellen vanuit de 
sector zelf. 

In de eerste plaats is het zo, dat verscheidene ministeries bevoegd zijn voor de 
sector of de structuur ervan (zoals gedefinieerd in het voorgaande) en deze kunnen 
beïnvloeden. De gehanteerde beleidsinstrumenten zijn echter niet op elkaar afge
stemd zodat een globale effectiviteit van de opgelegde maatregelen ontbreekt. 

Concreet, wat de binnenvaart betreft, zou het aangewezen zi jn dat al de betrokken 
ministeries verenigd zouden worden in een overleg ter vastlegging van de basisobjec
tieven en van de te hanteren instrumenten. 

Het beteft het Ministerie van Verkeerswezen (cfr. D R B ) , het Ministerie van Open 
bare Werken (infrastructuur, politionele bevoegdheid, vaarreglementen), de Vlaamse 
Executieve (overheidssteun), de Waalse Gewestexecutieve (overheidssteun) [23] als
ook het Ministerie van Economische Zaken (scheepsbouw). 

Bovendien laat het sectorieel strategisch beleidsmodel (Cfr. f ig . 1) toe vast te 
stellen dat vooralsnog de economische relaties van de binnenvaartsector met twee 
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categorieën relevante actoren werden verwaarloosd, in casu de zgn. substituten en de 
input-verstrekkers van kapitaalgoederen. 

Substituten z i jn , zoals reeds vermeld voor bepaalde trafieken (en of goederen
kwantiteiten en -kwaliteiten) het spoorvervoer en het wegvervoer. Wanneer wordt 
geopteerd voor binnenvaartvervoer, en de gerealiseerde infrastructuurwerken wijzen 
in deze richting, is een eerste noodzaak dat er geen maatregelen worden getroffen die 
de onderlinge concurrentievoorwaarden zouden vervalsen, bijv. inzake tarieven. 
Deze problematiek van een gecoördineerd vervoerbeleid vormt uiteraard een belang
r i jke uitdaging voor de nationale beleidsvoerders. 

In het kader van deze bijdrage gaan we daar niet verder op in; wel zal getracht 
worden de mogelijkheden te schetsen van een overheidsbeleid voor de binnenvaart
sector, waarbij wordt uitgegaan van de relaties tussen de sector en zi jn verstrekkers 
van kapitaalgoederen. Een dergelijk actie-alternatief werd vooralsnog niet onder
zocht doch l i jk t relevant in het kader van een sectorieel strategisch beleidsmodel. 

Een belangrijke verstrekker van inputs c.q. kapitaalgoederen, kan de Belgische 
scheepsbouwsector z i jn . Zoals gezegd is het dan noodzakelijk dat het beleid voor de 
scheepsbouwsector wordt afgestemd op dit van de binnenvaart en vice versa. 

Een gecoördineerd overheidsbeleid voor de binnenvaart- en scheepsbouwsector 
Overheidsmaatregelen t.a.v. de binnenvaartsector, getroffen op nationaal vlak, kun
nen enkel een invloed hebben op de binnenlandse markt, op de vaart vanuit België en 
op de schepen onder Belgische vlag. 

Thans wordt de binnenlandse markt voor 90% bediend door Belgische schepen; dit 
houdt bijna de helft in van alle vervoer uitgevoerd door Belgische schepen. [24] 

Het moeizaam tot stand komen of het uitblijven van supra-nationale maatregelen 
kunnen aldus niet als voorwendsel worden gebruikt om op Belgisch vlak geen actief 
binnenvaartbeleid te voeren. 

Als enkel de huidige overheidsmaatregelen van kracht blijven (cfr. de derde para
graaf) kan worden verwacht dat: 
a. de langzame evolutie van schaalvergroting zich zal doorzetten; en wel door verdere 
uitstoting van kleinere en of niet aangepaste schepen; [25] 
b. de door sommige verladers gewenste vernieuwing en aanpassing van de schepen 
slechts in beperkte mate zal geschieden, gezien de stimulans ertoe, c.q. een positieve 
rentabiliteit op het ingezette kapitaal, veelal ontbreekt; 
c. voor een groot gedeelte van de Belgische schepen de concurrentie met buitenlandse 
(moderne) vloten onmogelijk wordt. 

Mocht de bescherming op de Belgische markt, de vaart naar Frankrijk en Neder
land, zoals beschreven in de derde paragraaf worden opgeheven dan zou dit zeer 
waarschijnlijk leiden tot de uitstoting van een groot gedeelte van de Belgische sche
pen (cfr. pag.51 'bemerkingen') gevolgd door een gedeeltelijke overname van het 
marktaandeel van de Belgische binnenvaart door buitenlandse schepen. 

Indien men een dergelijke situatie wenst te vermijden dienen de bestaande 
beschermingsmaatregelen te worden gehandhaafd. De vraag stelt zich nu of de over
heid, via een wijziging van de relaties tussen de binnenvaartsector en de Belgische 
scheepsbouwsector kan verhelpen aan de in deze paragraaf geschetste uitzichtloze 
evolutie van de Belgische binnenvaart. 

Een belangrijk probleem, b i j de ontwikkeling van deze gedachtengang, is dat er 
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geen overheidsbeleid voor de grote, middelgrote en kleine Belgische scheepswerven 
bestaat. 

Via het Ministerie van Economische Zaken en de Nationale Maatschappij voor 
Herstructurering van de Nationale Sectoren (NMNS) zijn wel kapitaalparticipaties 
genomen en 'herstructureringspremies' verstrekt aan een aantal werven. Controle op 
de aanwending van deze premies ontbreekt; bovendien is het, eufemistisch uitge
drukt, moeil i jk te ontdekken welke objectieven er worden nagestreefd. 

Een aantal werven wordt van orders voorzien dankzij de voordelige scheepskredie-
ten verstrekt door het Ministerie van Verkeerswezen aan Belgische reders (niet voor 
binnenvaart). In het verleden werden dergelijke bedragen op de begroting van het 
Ministerie van Verkeerswezen voorzien zodat zowel een soort scheepsbouwbeleid 
(voor bepaalde werven) als een rederijbeleid kon worden gevoerd. In het boek van 
C. PEETERS (1984) werd de ineffectiviteit van dit beleid aangetoond en een alternatief 
uitgewerkt. Sterk geresumeerd komt het erop neer dat met de staatssteun equivalent 
aan een modaal scheepskrediet een grotere efficiëntie kan worden bereikt wanneer 
dit bedrag wordt opgesplitst in enerzijds een directe-order per order-subsidie voor 
bepaalde scheepstypes gebouwd op een Belgische werf (b.v.: 20% van de bouwprijs 
van het schip) en in anderzijds een minder voordelig scheepskrediet voor de Belgische 
reder, voldoende om de kostennadelen onder Belgische vlag te compenseren. 

Op de begroting van het Ministerie van Verkeerswezen voor 1985 wordt een bedrag 
voorzien dat normaliter niet toelaat al de werven van een minimum aan orders te 
voorzien. De vraag kan dan ook gesteld worden of het Ministerie van Economische 
Zaken niet verplicht zal worden om direct te interveniëren in deze materie. 

Indien de Belgische werven in de toekomst (per project) rechtstreeks zouden wor
den gesubsidieerd zou dit niet enkel een efficiënter gebruik van gemeenschapsgelden 
in de sector zelf betekenen maar zou dit ook ten goede komen aan de Belgische 
binnenvaart. Inderdaad, de in België te bouwen of verbouwen binnenschepen zouden 
tegen een concurrentiële prijs ten opzichte van het buitenland kunnen worden aange
boden. 

Wanneer bovendien de overheid zou waarborgen dat leningen tegen marktrente 
aan schippers en reders kunnen worden toegestaan [26] (b.v.: via de Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nijverheid, de Algemene Spaar- en Lijfrentekas of de 
Nationale Kas voor Beroepskrediet . . .) zou het niet-aangepast zi jn van een deel van 
de Belgische vloot kunnen worden verholpen. 

Deze maatregelen kunnen echter enkel succes hebben met een regeling die een 
betere sectoriële structuur in het vooruitzicht stelt, zodat het ingezette kapitaal kan 
worden vergoed. D i t wi l zeggen een regeling die het uittreden van niet-aangepast 
materieel financieel aantrekkelijk maakt. En wel door te voorzien in een vervangings
inkomen voor de schipper (b.v. gedurende maximum v i j f jaar) en het terug invoeren 
van (hogere) slooppremies. 

Schippers kunnen door hun 'zelfstandigen-statuut' immers geen beroep doen op 
werkloosheidsuitkering. Het ontbreken van deze voorgestelde financiële tegemoetko
mingen zou niet enkel a-sociaal z i jn maar tevens koopkrachtvernietigend. 

Bovendien kan een regeling worden uitgewerkt om de overdracht van nog aan te 
passen materieel van oudere schippers soepel over te dragen aan jonge schippers (die 
momenteel vaak over verouderde schepen beschikken). De oudere schippers zouden 
dan van het vervangingsinkomen kunnen genieten. 

Zodra het uittreden en de aanpassing van de vloot is geschied (b.v. v i j f jaren plan), 
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kunnen o. i . de tarieven tot stand komen zonder tussenkomst van de overheid. Gedu
rende het aanpassingsproces kunnen reeds gradueel versoepelingen worden aange
bracht. 

De bestaande beurtrollen dienen behouden te blijven omdat zij in periodes van 
laagconjunctuur toelaten corrigerend in te grijpen. Het voorgestelde beleid zou dus 
voldoen aan de lensobjectieven van de diverse relevante actoren; een gecoördineerd 
scheepsbouw- en binnenvaartbeleid zou op lange termijn inderdaad aanleiding geven 
tot een vermindering van directe overheidsreglementeringen in de binnenvaartsector, 
een betere dienstverlening, een rendabele uitbating en tenslotte de verbetering van de 
concurrentiepositie van de binnenvaartsector in een internationaal perspectief. 

Besluit 
Met deze bijdrage willen we aantonen dat het sectorieel strategisch beleidsmodel 
behulpzaam kan zi jn bi j de ontwikkeling van strategische beleidsactiviteiten. Zo 
bli jkt dat een actief en efficiënter overheidsbeleid ten aanzien van de scheepsbouw
sector geharmonieerd kan worden met een dito beleid voor de binnenvaartsector. 

Met relatief beperkte bedragen aan overheidssteun [27] kan dus zowel de Belgische 
binnenvaartsector als de scheepsbouwsector worden voorbereid op een toekomst 
zonder staatssteun. 

Noten 

1 . Zie b i j v . E. STOKEY en R. ZECKHAUSER ( 1 9 7 8 ) . 

2 . Zie b i jv . C E . L I N D B L O M ( 1 9 6 8 ) ( 1 9 7 9 ) ; M . D . C O H E N , J . G . M A R C H en L P . O L S E N ( 1 9 7 2 ) ; H . M I N T Z B E R G , 

D . R A I S I N G H A N I en A . THEORET ( 1 9 7 6 ) ; P . A . A N D E R S O N ( 1 9 8 3 ) ; L . F A H E Y ( 1 9 8 1 ) ; A , VERBEKE ( 1 9 8 4 ) ; 

J . W . FREDERICKSON en T .R . M I T C H E L L ( 1 9 8 4 ) . 

3. D i t model vormt een verdere uitbreiding van een theoretische benadering ontwikkeld door M E . PORTER 
( 1 9 8 0 ) . 

4. H . I . A N S O F F ( 1 9 6 5 , p. 1 2 0 ) stelt in dit verband: " . . . specification of strategy is forced under conditions of 
partial ignorance, when alternatives cannot be arranged and examined in advance, whereas under condi
tions of risk, (alternatives are all known and so are their probabilities), or uncertainty (alternatives are 
known but not the probabilities), the consequences of different alternatives can be analysed in advance 
and decisions made contingent of their occurence' ( H . I . ANSOFF, 1 9 6 5 , p. 1 2 0 ) . 

5 . Deze potent ië le macht kan uiteraard var ië ren van heel gering tot heel groot. Zie H . M I N T Z B E R G ( 1 9 8 3 ) . 
6 . Deze studiedag greep plaats op 2 1 november 1 9 8 4 . Volgende vertegenwoordigers van relevante actoren 

brachten er een referaat naar voor: 
G . M . PINCKAERS (verladers), L . W . VANDEKERCKHOVE (ontvangers van goederen), P . HELSMOORTEL (tus
senpersonen), O . A . PARMENTIER (schippers), L . VAN B A L L A E R (reders). 
Daarnaast verstrekte de Minister van Verkeerswezen ( H . DE CROO) een toelichting met betrekking tot het 
gevoerde overheidsbeleid in de Belgische binnenvaart. 
Voor Nederland werd hetzelfde gedaan door de directeur-generaal van het verkeer, Dhr . H . A . DE GROOT. 
Er kan opgemerkt worden dat de visie van bovengenoemde vertegenwoordigers niet noodzakelijk over
eenstemt met de mening van respectievelijk alle verladers, ontvangers van goederen, tussenpersonen, 
schippers en reders. 

7 . De D R B werd opgericht in 1 9 4 4 , doch z i jn huidig statuut wordt bepaald door het K B van 3 december 1968 
(BS van 1 5 januari 1 9 6 9 ) , gewijzigd door de wet van 7 september 1 9 7 9 (BS van 4 oktober 1 9 7 9 ) en het 
'volmachten' K B nr. 173 van 3 0 december 1 9 8 2 (BS van 2 0 januari 1 9 8 3 ) . 

8. Cfr . art. 2 bis van het DRB-statuut. 
9. Cfr . art. 2 , paragraaf 3 van het DRB-statuut. 

10. De toepassingsvoorwaarden van deze spoedprocedure worden vermeld in artikel 8 bis van het M B van 1 8 
april 1983 (BS van 2 5 mei 1 9 8 3 ) . De hoofdvoorwaarde bestaat erin, dat de aanvrager de 'dringende 
noodzakelijkheid' van de toepassing van de spoedprocedure moet aantonen. De gesloten overeenkomst 
dient te worden voorgelegd aan het e.k. gewestelijke vrachtencomi té . 

1 1 . Het M B van 2 9 oktober 1969 (BS van 1 3 november 1 9 6 9 ) laat immers toe, dat de verlader, b i j de aanvraag 
om scheepsruimte b i j een beurtbevrachtingskantoor een vrachtprijs kan aanbieden die minstens 9 0 % 
bedraagt van het officieel vrachtenpeil. 
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12. M B van 20 december 1974 (BS van 15 januari 1975). 
13. Cf r . het M B van 30 j u l i 1981 (BS van 14 augustus 1984) en o.a. het M B van 27 juni 1983 (BS van 1 ju l i 

1983). 
14. Cf r . vooral het M B van 23 maart 1960 (BS van 31 maart 1960) en het M B van 29 oktober 1975 (BS van 30 

oktober 1975). 
15. M B van 29 oktober 1975 (BS van 30 oktober 1975). 
16. Cf r . het Protocol-akkoord dd. 23 oktober 1975, artikel 8 en het M B van 31 december 1975, (BS van 10 

februari 1976); i n het bestek van deze studie gaan we niet in op de genese van deze maatregelen. 
17. Cf r . sub. f van het M B van 31 december 1975. 
18. C f r , het dienaangaande v r i j vage M B van 29 oktober 1975 (BS 30 oktober 1975). 
19. Zie K B nr. 173 van 30 december 1982 (BS van 20 januari 1983). 
20. BS van 16 jun i 1976. De mogeli jkheid tot het indienen van een aanvraag voor een slooppremie werd 

beperkt in de t i j d , doch de maatregel werd diverse malen hernieuwd. 
21. Een e n q u ê t e uitgevoerd door de diensten van de D R B heeft o.m. aan het licht gebracht dat kleine 

schepen van het type spits zeer gevraagd z i jn b i j verladers van voedingswaren. ( D R B , 1982, p. 14). 
22. Spitsen die meededen aan vervoer bestemd voor schepen vanaf 851 t: 

1984: jan. : 2.6% van het aantal schepen; feb.: 2.6%, maart: 13.6%, april: 7.2%, mei: 6 . 1 % , j u l i : 9.3%, 
aug.: 5.9%, sept.: 6.5%, okt . : 4.4%. 
(Bron: D R B , nog niet gepubliceerde gegevens). 

23. Ingevolge de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (cfr. BS van 15/8/80) 
z i jn de Vlaamse Executieve en de Waalse Gewestexecutieve bevoegd inzake de 'gewestelijke economi
sche expansie' (cfr . o.a. de expansiewetten van 30.12.70 en 17.7.59) ten aanzien van de niet 'nationale 
sectoren'. De binnenvaart is een niet-nationale sector; de scheepsbouw een nationale. 

24. Zie de cijfermatige berekeningen in C. Peeters en A . Verbeke (1935, p. 12). 
25. Ibidem p. 10 e.v. 
26. E l k project zou evenwel (op een snelle manier) op z i jn haalbaarheid moeten worden onderzocht. 

Enkel wanneer kan worden aangetoond dat de Belgische binnenvaartsector exploitatienadelen heeft ten 
opzichte van z i j n voornaamste concurrenten kan worden overwogen rentesubsidies te verstrekken 
(cfr . goedkope-vlaggenproblematiek in de koopvaardi j) . 

27. A a n de dienst transporteconomie van het R U C A wordt op dit ogenblik onder leiding van Prof. D r . W . 
W I N K E L M A N S , een onderzoek uitgevoerd dat toelaat de exacte omvang van de vereiste gemeenschapsmid
delen te determineren. 
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Aantekeningenrubriek 

Verkeers- en vervoeronderzoekers verenigen zich 

Met als doelstelling het bevorderen en uitdragen van onderzoek op het gebied van verkeer en 
vervoer, alsmede het stimuleren van opleidingen op dit terrein, werd in ju l i van dit jaar te 
Brussel de European Society of Transport Institutes, ESTI , opgericht. Onder de initiatiefnemers 
bevindt zich het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, N V I . De oprichtingsbijeen
komst die op 16 oktober j l . in Brussel werd gehouden, werd bijgewoond door een groot aantal 
deskundigen op verkeers- en vervoergebied, zowel uit particuliere als overheidskringen. De 
voorzitter van ESTI , de heer T . L . Beagly, gewezen voorzitter van het Chartered Institute of 
Transport, Londen, schetste in zi jn openingstoespraak, die w i j hier laten volgen, het doel en het 
belang van deze nieuwe organisatie. 

Waarom een nieuwe organisatie? 
Omdat de zes instellingen [1] die de vereniging ESTI (European Society of Trans

port Institutes) hebben opgericht van mening zijn dat in West-Europa de stem van de 
vervoerder niet voldoende wordt gehoord en nog minder wordt verstaan. Het vervoer 
vormde weliswaar de basisgedachte achter hetgeen in het Verdrag van Rome werd 
bepaald, maar de uitvoering ervan is niet voldoende tot z i jn recht gekomen. Ons doel 
is de Europese Gemeenschap te helpen b i j het verbeteren van de kwaliteit van het 
vervoer. 

Di t is de eeuw van de vervoerrevolutie, te vergelijken met de industriële revolutie 
die eerder plaatsvond. Wie had in 1900 zich een voorstelling kunnen maken van ons 
hedendaags verkeer en vervoer: de Concorde, de Jumbo Jets, de T G V , de 500.000 
ton metende supertankers, containers, roll-on roll-off schepen, de overheersende rol 
van de zware vrachtwagen in het wegvervoer en het algemeen bezit van de personen
auto? 

In 1901 was de grootste afstand die in een etmaal per lijndienst kon worden over
brugd de 980 spoorwegmijlen tussen New York en Chicago. Vandaag vliegen wi j per 
Concorde van New York naar Londen en verder per lijnvlucht naar Singapore: 10.500 
mi j l in 18 uur! 

De toekomst: een uitdaging 
De vervoerrevolutie gaat nog steeds voort. In het begin van de volgende eeuw zou het 
bijvoorbeeld zeer goed mogelijk kunnen zi jn binnen enkele uren per raket van Europa 
naar Australië te reizen; de mogelijkheden die de ruimteveren bieden zijn zeer groot. 
Op ons, vakmensen, rust de verantwoordelijkheid de juiste beslissingen te nemen. 
Deze moeten wèl economisch verantwoord zijn en we moeten ook rekening houden 
met milieubelangen. 

W i j moeten ons realiseren hoe fundamenteel vervoer is in ons aller dagelijks leven. 
Onze samenleving is mobieler dan ooit. Onze toekomstverwachtingen ten aanzien 

* De hierboven gegeven tekst is welwillend ter beschikking gesteld door de Stichting Weg. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 59-67 (1985) 
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van kwaliteit en prestatie moeten voor de vervoerondernemers een enorme uitdaging 
vormen. B i j nadere beschouwing bli jken de cijfers verbijsterend te zi jn. Binnen de 
E E G pakken iedere werkdag 10 miljoen mensen de trein, stappen er 100 miljoen op 
de bus en verwerken de luchthavens bijna driekwart miljoen passagiers. Allemaal 
individuele beslissingen van de reizigers. Verder zijn er ongeveer 100 miljoen motor
voertuigen en het streven naar het bezit van een eigen motorvoertuig is sterker dan 
ooit. 

De hiervoor vermelde cijfers geven een indicatie omtrent de kwantiteiten waarmee 
de vervoerondernemers dagelijks omgaan. Normaliter verloopt de gehele afwikkeling 
zo soepel dat niemand zich realiseert welke prestaties er worden geleverd. 

Maar wanneer er zich onverwachte crises voordoen, zoals de stiptheidsacties van 
douaniers de vorige winter aan de Frans-Italiaanse grens of de havenstakingen in de 
Kanaalhavens de afgelopen zomer, wordt het het grote publiek duidelijk hoe sterk 
afhankelijk wi j z i jn van vervoer en hoe complex en uitgebreid het vervoerbedrijf is. 
Wi j vragen ons serieus af of deze volledige afhankelijkheid van vervoer b i j politieke 
beslissingen de prioriteit kr i jgt die het verdient. 

Aan de andere kant hebben w i j , als vervoerondernemers, een grote verantwoorde
l i jkheid, zowel ten opzichte van onze cliënten als onze financiers. Het behoort tot 
onze taak initiatieven te nemen wanneer het gaat om het aangeven van mogelijke 
oplossingen voor de problemen die zich voordoen. 

W i j , noch onze cliënten, z i jn erbij gebaat als we gaan zitten wachten op politieke en 
overheidsdwangmaatregelen die ons in defensieve posities manoeuvreren en dwingen 
tot compromis-oplossingen. De r i j t i jden van de vrachtwagenchauffeurs waarover de 
laatste jaren zoveel te doen is geweest in de discussies over het vervoer in de E E G zijn 
er een goed voorbeeld van dat er meer geluisterd dient te worden naar de standpun
ten van professionele zijde. Indien voor aanvang een diepgaand gesprek was gevoerd 
met vertegenwoordigers van de wegvervoerorganisaties, zouden de onderhandelin
gen op een veel realistischer basis zi jn gevoerd. 

W i j dienen te beseffen dat onder de huidige moeilijke economische omstandighe
den de financiële aspecten een grote rol spelen. De vervoerondernemer dient zich 
daarom te concentreren op vergroting van het rendement en de produktiviteit van 
zijn bedrijf en ook ESTI zal zich met deze problematiek bezighouden. Er z i jn nog 
mogelijkheden voor verbeteringen op dit gebied, maar de ruimte die ervoor is wordt 
door de buitenstaanders dikwijls overschat. 

Anderzijds moet de transportondernemer, als iedere andere ondernemer, zich zelf 
bedruipen en een redelijk inkomen verdienen. Concurrerende tarieven houden de 
vervoerondernemers alert. Maar, indien een bedrijf onvoldoende winst maakt om 
zijn kapitaalgoederen te kunnen vervangen, met andere woorden zijn voertuigen
park, apparatuur of andere voorzieningen t i jdig te vernieuwen, zal de cliënt daaron
der li jden. D i t geldt voor alle vervoerbedrijven, van de kleinste vrachtrijder tot de 
grootste internationale luchtvaartmaatschappij. Onlangs nog werd door Hammar-
skjöld gesteld dat door luchtvaartondernemingen gezamenlijk tussen nu en 1993 een 
bedrag van ruim 500 mil jard zal worden uitgegeven voor de aanschaf van nieuwe 
vliegtuigen, onderdelen en onroerende eigendommen. D i t wordt met name in de 
politieke sector niet voldoende ingezien en dat is een van de voornaamste redenen 
voor een beter marketing-beleid in de vervoersector. Ik ben ervan overtuigd dat de 
cliënt (zij het met tegenzin) bereid is tariefsverhogingen te aanvaarden als hi j tevre
den is over de kwaliteit van de geboden diensten. 



61 

Dergelijke principes gelden ook voor de overheidssector. De maatschappelijke 
redenenen voor het subsidiëren van een groot aantal openbare vervoerdiensten zijn 
algemeen geaccepteerd, maar subsidies zouden eigenlijk, voor zover mogelijk, ten 
gunste moeten komen van die gebruikers voor wie een voorkeursbehandeling 
gerechtvaardigd is. In de gevallen waar sterke overheidssteun nodig is, zi jn echter de 
financiële resultaten van de vervoerexploitatie dikwijls nogal onduidelijk, met als 
gevolg dat een stimulans tot verbetering van de efficiency klein is. Het is van belang 
dat over een duidelijk financieel kader voor de gesubsidieerde diensten kan worden 
beschikt. Een voor de vervoerondernemer interessante constructie is die waarbij als 
tegenprestatie voor een vooraf verleende subsidie een zekere hoeveelheid vervoer
prestatie wordt overeengekomen. 

Lange termijnvisie noodzakelijk 
Het is aan de vervoerondernemer te beslissen hoe ver hi j wil gaan in vernieuwing of 
verbetering van het bestaande materieel. Een van de problemen aan het einde van 
deze twintigste eeuw is dat nieuwe vindingen elkaar snel en in groten getale opvolgen. 
Maar de opdrachtgevers - en ook leden van de eigen staf - koesteren soms wantrou
wen ten opzichte van vernieuwingen. De vervoerondernemer zelf is het beste in staat 
alle factoren tegen elkaar af te wegen en vast te stellen waar en in welk opzicht 
wijziging of vernieuwing gewenst is. 

Het is bijzonder moeili jk de overheid ervan te overtuigen dat in de vervoerwereld 
voor wat infrastructuur en nieuwe ontwikkelingen betreft 10 tot 20 jaar vooruit moet 
worden gekeken. De ondernemer moet zijn lange termijnvisie constant blijven verde
digen tegen het opportunistische korte termijn-denken. Hoewel de overheid onder 
druk van de heersende financieel-economische situatie uiteraard de uitgaven voor het 
lopende en het volgende jaar de allerhoogste prioriteit toekent, zal dit korte termijn-
beleid de problemen voor het vervoer en het bedrijfsleven op de lange termijn alleen 
maar groter maken, door b.v. het uitstellen van uitgaven voor onderhoud. 

Bovendien maken wi j een grote fout als we de invloeden van luchtverontreiniging, 
milieu-eisen, standsplanning en andere objecten van het maatschappelijk beleid op 
het vervoer zouden onderschatten. 

De aandrang uit deze hoek zal niet afnemen, de 'groenen' zullen blijven volharden, 
er wordt steeds meer aandacht opgeëist voor het milieu. Een van de taken van ESTI 
zal dan ook zijn het organiseren van meer gestructureerd overleg in deze zaken. 

Toekomstverwachtingen 
Dit brengt ons op het vraagstuk van het vervoer in de toekomst; een van de belang
rijkste onderwerpen waar de studies van ESTI zich op zullen richten. W i j moeten ons 
realiseren dat de wereldbevolking, die nu minder dan 5 miljard zielen telt, in het jaar 
2000 meer dan 6 miljard zal bedragen. De toenemende bevolking en het streven naar 
verbetering van levensomstandigheden impliceert een voortdurende vraag naar grotere 
mobiliteit van mensen en goederen over de gehele wereld. 

Nieuwe technologieën 
Ik heb al gewezen op de vele interessante mogelijkheden die de ontwikkelingen op 
het gebied van de techniek bieden en ook op de moeilijkheid vast te stellen wat de 
juiste keuze is. Een van de meest veelbelovende terreinen is de toepassing van de 
ontwikkelingen in communicatie- en informatietechniek. 
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Investeringen 
Niet dikwijls genoeg kan worden herhaald hoe belangrijk voor het functioneren van 
het vervoersysteem de basis-infrastructuur is in de zin van wegen, railverbindingen en 
hun outillage, haven- en luchthavenvoorzieningen. Het merendeel hiervan wordt uit 
openbare middelen gefinancierd. We mogen ons verheugen in het feit dat het vervoer-
infrastructuurprogramma van de Europese Gemeenschap eindelijk goede voortgang 
boekt. ESTI rekent het tot z i jn taak voor een zodanige verbetering van de infrastruc
tuur te pleiten dat aan de behoeften van het internationale vervoer wordt voldaan. 
Di t houdt ondermeer in het opheffen van knelpunten in internationale verbindingen. 
De overheid dient er op te worden gewezen dat bi j toenemend intensief gebruik van 
de infrastructuur onderhoud en vernieuwing steeds zwaardere eisen zullen gaan 
stellen. 

Kwaliteit 
In ons 'televisie-tijdperk' verwachten onze cliënten, zowel voor wat het vervoer van 
passagiers als van goederen betreft, een produkt van hoge kwaliteit. Z i j z i jn niet 
bereid met minder genoegen te nemen. 

Het is dus zaak dat w i j veel meer aandacht besteden aan wat de cliënt verlangt en 
alert zi jn op veranderingen in zi jn wensenpakket. Een van de eerste studies van ESTI 
zal, in het kader van het verkrijgen van inzicht in het zich wijzigende karakter van 
consumenteneisen, gericht z i jn op Vervoer en Maatschappij. 

Stedelijk vervoer 
In deze sector van het vervoerbedrijf z i jn w i j het minst tevreden met wat door 
deskundigen is gepresteerd. Wat de planologen ook mogen stellen, er is alle reden om 
aan te nemen dat onze stedelijke gebieden zullen blijven groeien. In West-Europa 
zijn we zo gelukkig geen rekening te hoeven houden met steden met meer dan 20 
miljoen inwoners. Maar w i j , als deskundigen uit de industriële wereld, hebben de 
verantwoordelijkheid de ontwikkelingslanden te adviseren hoe zij de problemen van 
hun miljoenensteden moeten aanpakken. 

Welke maatregelen er getroffen dienen te worden is afhankelijk van een ingewik
keld complex van technische mogelijkheden, economische evaluaties, maatschappe
li jke prioriteiten en praktische vervoermogelijkheden. Daarbinnen bevinden zich drie 
kritieke sectoren: 
• de opvang van het toenemende aantal particuliere automobielen (in enkele steden 
in andere delen van de wereld zi jn reeds beperkende maatregelen ingevoerd voor het 
gebruik van auto's in centrumgebieden); 
• een effectievere regeling en beheersing van het verkeer (controle op parkeer- en 
verkeersdiscipline); 
• het scheppen van een openbaar vervoersysteem dat zodanig is geïntegreerd dat het 
voor de reizigers aantrekkelijk is. 

Vrije tijd en verkeer 
Na de negentiger jaren van deze eeuw zou de vraag naar vervoer van personen 
weieens meer op de vrije t i j d dan op het werk gericht kunnen zi jn. De mogelijkheden 
voor inventieve ondernemers zi jn derhalve aanzienlijk. De groei van de wereldbevol
king en het beschikken over meer vrije t i j d zullen de horizonnen van de reislust steeds 
verder verleggen. In het eigen land zullen steeds betere vervoervoorzieningen voor 
ouderen en gehandicapten nodig zi jn . 
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Goederendistributie 
De individuele consument van vandaag wi l , zonder zich te realiseren welk een com
plexe vervoeroperatie ermee gemoeid is, kunnen beschikken over een groot assorti
ment van goederen uit de gehele wereld. De ontwikkeling van multi-modale vervoer
systemen is weliswaar gedurende de laatste jaren niet gering geweest, maar toch zal 
de toepassing van nieuwe technologieën op dit gebied zeer lonend kunnen zi jn . De 
ontwikkelingen in de detailhandelsector zijn indrukwekkend: er zi jn hypermarkten, 
doe-het-zelf centra, enz. Het grote publiek zou zich er meer van bewust moeten zijn 
hoe afhankelijk men in deze branche is van de efficiënte dienstverlening door vervoer-
ondernemingen. 

Energie 
Er heerst momenteel gelukkig weinig twi j fe l over dat er voor de komende 20 jaar - en 
waarschijnlijk voor een veel langere periode - voldoende olie beschikbaar zal zi jn 
tegen redelijke prijzen. Desalniettemin mogen verrassingen als een aanzienlijke stij
ging van de vraag naar olieprodukten en plotselinge wijzigingen in het prijsverloop 
niet uitgesloten worden geacht, met name als gevolg van de onstabiele politieke 
situatie in vele delen van de wereld. De t i jd die nodig is voor het ontwikkelen van 
alternatieven voor aardolie wordt niet juist ingeschat. 

Ik ben van mening dat er sterke argumenten zi jn , juist nu, om meer geld te steken 
in de ontwikkeling van elektrische voertuigen voor die gebieden waar ze concurre
rend kunnen opereren. 

Wat doet en wat is E S T I ? 
Esti zal zich gaan bezighouden met de volgende taken: 
• in Europa betere voorlichting verstrekken over de huidige stand van zaken in de 
vervoerwereld en de te verwachten ontwikkelingen: 
• constructieve kritiek leveren op voorstellen, plannen en ideeën die het gehele Euro
pese vervoersysteem raken: 
• centraal punt z i jn in de acties op vervoergebied die ten doel hebben de effectiviteit 
van het vervoer voor het reizend publiek en de Europese industrie te verhogen. 

Wat is ESTI? 
• ESTI is een vereniging van organisaties op het gebied van verkeer en vervoer. 
Enkele van hen kunnen bogen op een lange historie, andere bestaan eerst korte t i j d . 
De D V W G in Duitsland werd 75 jaar geleden opgericht, de CIT in Engeland is 65 
jaar oud en het Nederlandse N V I bijna 40. W i j streven naar snelle uitbreiding van ons 
ledental in West-Europa: 
• W i j pleiten ten behoeve van alle vormen van vervoer: luchtvaart, binnenvaart, 
spoor-, wegvervoer, zeevaart en de zee- en luchthavens. De integrale benadering van 
het vervoervraagstuk, de gecombineerde en multi-modale benadering, wordt - bij de 
steeds groter wordende complexiteit van onze moderne samenleving - steeds belang
rijker; 
• Wi j pleiten ten behoeve van allen die zich beroepshalve met verkeer en vervoer 
bezighouden: de ondernemer, de academicus, de technicus, de planoloog en de amb
tenaar; 
• Bovenal vertegenwoordigen wi j een objectief, onafhankelijk, niet-politiek gebon
den, deskundig standpunt. 
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Op een zeer belangrijk terrein, nl . dat van training en opleiding voor leidinggevende 
functies in het vervoer, kunnen wi j een unieke bijdrage leveren. Dankzij de in onze 
organisaties aanwezige kennis en kunde zi jn wi j in staat belangrijke vooruitgang te 
bevorderen voor wat betreft de kwaliteit van de vervoeropleidingen. Het belang van 
professionele vervoerkunde kan niet genoeg worden benadrukt. 

Het welslagen van Europa's toekomst hangt in belangrijke mate af van de efficiency 
van het vervoer. ESTI stelt zich ten doel hieraan een aanzienlijke bijdrage te leveren. 

Referentie 
1. Initiatiefnemers/oprichters van ESTI z i jn : 
• Chartered Institute of Transport, Londen; 
• Transport et Socié té , Parijs; 
• Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft, Bergisch-Gladbach; 
• Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, R i j s w i j k ; 
• Helenic Institute o f Transport Engineers, Athene; 
• Belgisch Studiecentrum voor Vervoer en Verkeer, Brussel. 

Rotterdam, kolendistributiehaven 

Op 18 januari 1985 vond een lunchbijeenkomst plaats van het Nederlands Vervoerswetenschap
pel i jk Instituut. 

De heer H . E . Portheine, Voorzitter van de Stichting Havenbelangen Rotterdam-Europoort 
en Directeur Marketing en Sales Frans Swarttouw bv Rotterdam, hield tijdens deze bijeenkomst 
een inleiding getiteld 'Rotterdam, kolendistributiehaven'. 

Een samenvatting volgt hieronder. 

Ofschoon de economische activiteiten in Europa een lichte opleving te zien geven, 
mogen wi j in de toekomst niet meer die groei verwachten die wi j tot de zeventiger 
jaren gezien hebben. 

Voor Rotterdam betekent dit dat de Poort van Europa, zoals Professor Kuiler onze 
haven noemt, ook hiervan te li jden heeft. 

Rotterdam, van oudsher de doorvoerhaven naar het traditionele achterland met 
name de grote industriële gebieden in Duitsland, heeft z i jn bijna 300 mio ton lading in 
het midden van de zeventiger jaren zien teruglopen tot 230 mio ton in 1983. Gelukkig 
zien wi j in 1984 weer een lichte stijging tot 245 mio ton. 

Willen wi j onze positie toch handhaven en daarmee ook de werkgelegenheid in de 
haven, dan zullen wi j onze strategie hierop moeten aanpassen. 

Mijns inziens moet een aantal zaken fundamenteel worden aangepakt. 
W i j moeten (weer) vaststellen: 

• wat is onze markt, dat w i l zeggen geografisch, is dit het traditionele achterland, 
West-Europa of geheel Europa; 
• wie is onze markt, dat wi l zeggen wie zi jn de decision makers die de vervoerstromen 
bepalen; 
• welke behoeften heeft die markt nu en in de toekomst; 
• wie zijn onze concurrenten en wat hebben zij te bieden; 
• wat zijn onze sterke en zwakke punten. 
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Een en ander betekent dat w i j meer en vooral beter marktonderzoek moeten 
verrichten. W i j dienen te weten welke vervoerstromen naar en van Europa gaan, de 
verandering in verschijningsvorm, de ontwikkeling van scheepstypen en scheeps
grootte etc. 

Wanneer wij deze kennis hebben dan kunnen wi j analyseren op welke wijze wi j aan 
toekomstige ontwikkelingen het hoofd kunnen bieden. Anders gezegd: hoe wi j 
bedreigingen omzetten in nieuwe mogelijkheden. 

Het gaat niet slecht met het stukgoed in de Rotterdamse haven, in tegendeel het 
gaat uitstekend. Alleen de verschijningsvorm is veranderd n . l . van het handmatig 
behandelen naar gecontaineriseerd behandelen. 

W i j mogen nu al aannemen dat ertsimporten ten behoeve van de staalfabricage 
zullen teruglopen en dat ruw staal uit lage-lonen-landen zal worden geïmporteerd 
voor hoogwaardiger bewerkingen. 

Bauxiet en toonaarde zullen minder worden geïmporteerd terwijl de import van 
aluminium als halffabrikaat zal toenemen. 

Wanneer wij deze trends kennen, zullen wi j ons hierop moeten inrichten, teneinde 
aan deze veranderende verschijningsvorm het hoofd te kunnen bieden en de moed 
hebben hierin te investeren. 

In de kolenmarkt zien wi j de volgende veranderingen sinds de Tweede Wereld
oorlog: 
• Europa was voor het opwekken van elektriciteit en voor de staalfabricatie voor een 
belangrijk deel afhankelijk van steenkolen en produceerde die ook zelf; 
• Olie en later gas hebben de kolen verdrongen als belangrijkste energiebron; 
• De oliecrises hebben bijgedragen tot herinvoering van steenkool welke; 
• gezien de sluiting van de Nederlandse mijnen en de hoge kosten van nog bestaande 
Europese mijnen voor een belangrijk deel moeten worden geïmporteerd. 

Ki jken wi j waar deze kolen vandaan komen, dan zien wi j dat Amerika, Zuid 
Af r ika , Australië en Polen de belangrijkste leveranciers z i jn . 

Met name de eerste drie producenten zijn traditioneel f.o.b. leveranciers geweest, 
dat wil zeggen levering (en betaling) van de kolen in de laadhaven, waarbij de hande
laar of verbruiker het transport tot eindbestemming overnam. 

In een zeer concurrerende kolenmarkt proberen producenten echter meer als kolen-
exporteur op te treden en daarmee een grotere invloed (controle) te krijgen in de 
totale logistiek. 

Met de kennis in Rotterdam aanwezig, ligt hier een goede mogelijkheid om een 
geïntegreerd kolenvervoer aan te bieden van laadhaven naar Europese eindbestem
ming. 

Niet alleen naar het traditionele achterland d.w.z. alles ten Oosten van Rotterdam 
maar geheel Europa dient in dit licht bekeken te worden dus vanaf het noorden van 
Finland tot en met Gibraltar en van Engeland tot Oostenrijk. 

I n een recente studie is gebleken dat de importkolen vanuit U .S .A. , Austral ië en 
Zuid A f r i k a ten behoeve van Scandinavië goedkoper via Rotterdam kunnen worden 
overgeslagen dan direkt transport naar Scandinavische havens. 

Uitgangspunt hierbij is dat Rotterdam diepstekende schepen kan ontvangen en 
Scandinavische havens niet. 

De extra kosten van overslag in Rotterdam worden goedgemaakt door een lagere 
zeevracht van het grote schip. Indien hierdoor de Zweedse importkolen via Rotter-
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dam gedistribueerd zouden worden naar de uiteindelijke Zweedse bestemmingen, 
dan spreekt men over ± 6 mio ton kolen. 

Rotterdam heeft vroegtijdig geïnvesteerd om diepstekende kolenschepen te lossen, 
voldoende opslagmogelijkheden te hebben en is in staat de kolen te 'upgraden', dat 
wi l zeggen te zeven, te breken, te mengen. 

Het resultaat van een en ander kan zijn dat Rotterdam in een weinig groeiende 
markt een groter marktaandeel kri jgt . 

D i t als voorbeeld hoe Rotterdam haar positie kan handhaven en zelfs verbeteren. 
D i t geldt (uiteraard) ook voor andere sectoren in de haven. Belangrijk is dat het 
'eindprodukt' van de haven niet in onderdelen moet worden verkocht maar als 
geheel. 

Tenslotte merk ik op dat een hechtere band tussen wetenschap en bedrijfsleven op 
het gebied van geïntegreerd vervoer een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren tot 
de realisatie van eerder genoemde aanpak. 

H . E . PORTHEINE 

De Transport en Communicatie Decade 
voor Azië en de Pacific, 
1985-1994 

Van 23 tot en met 25 januari 1985 vond in Bangkok een bijeenkomst plaats van 
Ministers, verantwoordelijk voor transport en communicatie in de landen in Azië en 
de Pacific. 

Deze bijeenkomst werd afgesloten met de oprichting van een 'Conferentie van 
Ministers verantwoordelijk voor Transport en Communicatie', in het betrokken 
gebied. 

Met dit besluit werd tot uitdrukking gebracht dat de Transport en Communicatie 
Decade 1985-1994, die met deze ministersbijeenkomst werd gelanceerd, om meer 
vraagt dan een begeleiding van programma's op regionaal, sub-regionaal en nationaal 
niveau, door competente technici, zoals verenigd in het 'Committee on Shipping and 
Transport and Communications' van ESCAP. 

Terecht is thans bepaald dat de Conferentie van Ministers de voortgang in de 
uitvoering van de onderscheiden programma's zal evalueren en dat tevens de politieke 
leiding voor de te volgen strategieën b i j deze conferentie ligt. 

Om deze leiding te kunnen geven, zal de conferentie geïnformeerd dienen te wor
den over de consequenties van alternatieve strategieën in financiële en physieke 
termen, alsmede omtrent de interdependentie die zulk een alternatief kan hebben 
met beslissingen die door andere besluitvormers dienen te worden genomen, binnen 
het ESCAP-gebied dan wel daar buiten. 

Het initiatief tot de decade werd genomen door de Economische en Sociale Com
missie voor Azië en de Pacific van de Verenigde Naties (ESCAP), tijdens de bijeen
komst in Tokio, april 1984. Aan dit initiatief waren uiteraard reeds enkele jaren 
voorbereidend werk voorafgegaan. 

Aanleiding tot het uitroepen van de Decade was de wens de transportsector, die 
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thans veelal nog een bottleneck vormt bij de realisering van de sociale en economi
sche ontwikkelingsplannen in Azië en de Pacific, te revitaliseren en deze sector om te 
bouwen tot een leidende factor in deze ontwikkeling. 

Uit de analyses, die ter voorbereiding van de Decade door het secretariaat van 
ESCAP te zamen met een intergouvernementele werkgroep werden uitgevoerd, was 
gebleken dat ter verbetering van de bestaande situatie meer nodig is dan het verwer
ven van financiële middelen voor investeringen in additionele infrastructuur en trans-
portmaterieel. 

Ui t de bestudering van de kritische tekortkomingen en bottlenecks werd duidelijk 
dat, naast nieuwe investeringen, de verbetering van het gebruik van de beschikbare 
transport- en communicatiesystemen zeer veel aandacht dient te verkrijgen. 

Zes directe doelstellingen zijn voor de Decade geformuleerd: 
1. een geïntegreerde multisectorale en intermodale aanpak van de planning voor de 
transport- en communicatiesector op middellange en lange termijn; 
2. verbetering van de efficiency van de functionering van de bestaande transport- en 
communicatiesystemen; 
3. vergemakkelijking van internationaal transport en communicatie; 
4. rationalisering van en besparing op het energieverbruik in de transportsector; 
5. verhoging van het technologieniveau in de transport- en communicatiesector; 
6. verbetering van de levensomstandigheden in de landelijke en geïsoleerde gemeen
schappen, alsmede in stedelijke en andere gebieden met dichte bevolking. 

Tijdens de Decade zal speciale aandacht worden besteed aan de behoeften van de 
minst ontwikkelde landen, de landen zonder een eigen toegang tot open zee en aan de 
zich ontwikkelende eilanden-staten binnen de regio. 

In zi jn slotbeschouwing vatte de voorzitter van de bijeenkomst, de Minister voor 
Transport en Communicatie van Thailand, de belangrijkste conclusies als volgt 
samen: 
a. de sociale en economische ontwikkeling van de landen in het ESCAP-gebied hangt 
nauw samen met de ontwikkeling van een goed georganiseerd, adequaat uitgerust en 
geïntegreerd transport- en communicatiesysteem; 
b. de inspanningen die nodig zijn om de situatie in deze vitale sector te verbeteren, 
zullen allereerst van binnenuit moeten worden geleverd, op nationaal en regionaal 
niveau. Slechts dan mag worden verwacht dat ook van buiten de regio betrokkenheid 
wordt getoond en steun verleend; 
c. ontwikkeling dient hand in hand te gaan met een optimale benutting van de 
bestaande voorzieningen; 
d. opleiding op alle niveaus in de transport- en communicatiesector, is de sleutel tot 
rationalisering, optimalisering en ontwikkeling; 
e. de benutting van moderne technologie is van vitale betekenis voor het succes van 
de Decade. 

Op de ministersbijeenkomst waren 26 landen vertegenwoordigd, alsmede de Cook 
Islands en Hong Kong. 

Het belang van de ESCAP-regio spreekt wellicht wat beter aan wanneer men voor 
ogen houdt dat het meer dan de helft van de wereldbevolking omvat. Naast enkele 
zeer arme lidstaten vallen echter vele landen die tot de groep met de hoogste econo
mische groeicijfers van de wereld behoren binnen deze regio, die zich uitstrekt van 
Iran en Afghanistan in het westen tot en met alle eilandenstaten in de Pacific. 

Prof. Drs. H.J . NOORTMAN 



Europarubriek 

De Europese vervoerintegratie 
1 oktober 1984 -1 januari 1985 

Dr. Mr . J . G . W . SIMONS 

Ten geleide 
Vanaf het begin, nu al weer 6 jaar geleden, heeft deze Europarubriek een sterk 
beschrijvend karakter. A l werd zo nu en dan wel enig commentaar tussen de regels 
opgenomen, het streven om niet alleen een samenvatting van de inhoud, maar ook 
een zo volledig mogelijke opsomming te geven van wat er zich in de desbetreffende 
verslagperiode in de Europese vervoerpolitieke wereld afspeelde, voerde de boven
toon. D i t kwam de lengte - of liever de bondigheid van de rubriek - natuurlijk niet 
ten goede. 

Het uitkomen van het eerste nummer van een nieuwe jaargang is een geschikt 
moment om de opzet enigszins aan te passen, zonder daarbij echter het overzichtska
rakter verloren te laten gaan. Mede reagerend op suggesties daaromtrent, zal in het 
vervolg meer analyserend te werk worden gegaan en daarnaast zal de vermelding van 
besluiten, memoranda en parlementaire vragen slechts schematisch worden aange
geven. 

De desbetreffende schets van de inhoud komt dan te vervallen. Evenals de schrij
ver zal ook de lezer in de toekomst meer op zoek moeten gaan naar de documenten 
zelf. Moge de vermelding van de vindplaats daarin tot steun zijn! 

Beschouwing over de verslagperiode 
Het jaar 1984 kan, wat de vervoerintegratie betreft, met een positieve noot worden 
afgesloten. Uiteindeli jk is het toch gelukt om in de Raadsvergadering van 11 en 12 
december een akkoord te bereiken over het 'package deal', dat op 10 mei reeds was 
geformuleerd, maar in de loop van het jaar door diverse delegaties, met daaropvol
gende tegenzetten van andere delegaties, in de waagschaal was gesteld. Door op 
Brusselse wijze een enkel punt open te laten kon op een Ministerraad voor onder
zoek, als A-punt vóór 1 januari de formalisering worden geëffectueerd. 

Het pakket maatregelen behelst een r icht l i jn betreffende de gewichten en afmetin
gen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen; een 
regeling voor enige jaren betreffende het communautaire contingent voor goederen
vervoer over de weg tussen de lid-staten; een net op t i j d uitgevaardigde verordening 
op het gebied van de vervoerinfrastructuur, waardoor begrotingsgelden voor 1983 en 
1984 beschikbaar bleven; een aanbeveling aan de nationale spoorwegondernemingen 
tot intensievere samenwerking bi j het internationale reizigers- en goederenvervoer, 
alsmede een tweetal regelingen, die het gebruik van zonder bestuurder gehuurde 
wegvoertuigen onder de communautaire regels mogelijk maakt. 

Bovendien is een resolutie betreffende de verkeersveiligheid in de Gemeenschap 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 68-76 (1985) 
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vastgesteld, waarop de Commissie prompt de dag daarna met programmapunten voor 
het veiligheidsjaar 1986 kwam: een waarlijk op zich al indrukwekkende lijst van 
besluiten, waardoor, na een lange voorgeschiedenis, zowel het vraagstuk van de 
afmetingen en gewichten als van de contingenten voor enige jaren uit de lucht zi jn. 
B i j dit laatste is ook nog een succesje van de CEMT-Ministerraad van eind november, 
waarbij het CEMT-contingent weer eens werd verhoogd, te noteren. 

Wellicht komen sneller dan voorzien de nog opengelaten punten het komende jaar 
aan bod; volgens de Advocaat-Generaal, C O . Lenz, van het Europese Hof van 
Justitie, die zi jn standpunt in het zogenaamde nalatigheidsproces van het Europees 
Parlement tegen de Raad bekend maakte, dient de Ministerraad in ieder geval op 
punten, de inlandsvervoermarkt in de E E G betreffende, besluiten te nemen. Dat dit 
volgens hem niet het geval is voor wat betreft een regeling voor het lucht- en zeever
voer, alsmede een kader voor een algemene vervoerpolitiek, doet hieraan niets af. 
Wanneer het Hof , dat in mei of juni naar verwachting uitspraak zal doen, meegaat 
met dit standpunt, wordt de Ministerraad gedwongen, desnoods met gekwalificeerde 
meerderheid, onverwijld besluiten te nemen over de nog openstaande voorstellen van 
de Europese Commissie, voorzover zij het grensoverschrijdende inlandvervoer of de 
toegang tot de binnenlandse markt door ondernemers uit andere lid-staten betreffen. 
Alhoewel er geen dwingende richtlijnen van het Hof zullen komen hoe de gemeen
schappelijke vervoerpolitiek moet worden bereikt, zal de uitspraak een aantal blok
kerende veto's gaan ontkrachten. Het jaar 1985 zal interessant worden! 

Het is aan de nieuwe Europese Commissie, onder leiding van de voorzitter, de 
Fransman Delors, maar meer in het bijzonder aan de nieuwe vervoercommissaris, de 
Engelsman Stanley Clinton Davis, om deze nieuwe situatie uit te buiten door in ieder 
geval het tempo erin te houden! Of het hem zal lukken, is echter nog de vraag, nu ook 
in zi jn eerste aandachtsgebied milieuzaken, consumentenzaken, nucleaire veiligheid 
en de bosbouw zitten. Alles tegelijk is niet mogelijk, maar het vervoer heeft reeds zijn 
aandacht, en hoe! H i j heeft al eigenhandig een reeds door de oude Commissie goed
gekeurd zeevaartmemorandum teruggetrokken, voordat het schriftelijk de Raad 
bereikte, ook al hield Commissaris Kontogeorgis er een inleidende verklaring over in 
de Raad van 11 en 12 december en kregen de Permanente Vertegenwoordigers van de 
Raad opdracht het bi j voorrang te behandelen. Als Labourman en vakbondsaanhan
ger schijnt Clinton Davis meer aandacht aan bemanningsvoorschriften en de strijd 
tegen substandardschepen in het zeevaartmemorandum te willen besteden. 

Actie van de Europese Commissie is geboden, omdat de verwachtingen over het 
Italiaanse voorzitterschap van de Raad in het eerste halfjaar en van Frankrijk voor de 
tweede helft van 1985, niet al te hoog zijn gespannen. Daaraan zullen informele 
bijeenkomsten (5 maart te Tarente) en formele raadszittingen (b.v. voorzien voor 23 
april) niet veel kunnen veranderen, vooral als wordt gewerkt, zoals onder het I tal i
aans voorzitterschap, met een vage blauwdruk voor te nemen stappen. 

B i j de in bovengenoemde Raadsbesluiten opengelaten punten over de druk op de 
aangedreven as en voor twee- of drie-assige voertuigen, alsmede bij de toepassing van 
sommige bepalingen in Ierland en het Verenigd Koninkr i jk - voorlopig gefixeerd 
voor uiterl i jk eind februari 1987 - zullen de eigen communautaire verantwoordelijk
heden van de Ministers weer voorop moeten staan. Als ze willen lukt het best, want 
naast het pakket werden nog meer - zij het niet van eenzelfde draagwijdte - afron
dende besluiten genomen (herziene Rijnvaartakte; verlenging van de regeling voor 
het verzamelen van gegevens van de activiteiten van vervoerders, die deelnemen aan 
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de lijnvaart in bepaalde vaargebieden; Centraal Zeevrachtbureau van Tanzania; de 
zomertijdregeling voor de jaren 1986 t/m 1988; de Amerikaanse voorschriften inzake 
de grenswaarde voor vliegtuiglawaai). 

Een ander, ook op vervoergebied, verstrekkend besluit nam de (interne markt) 
Raad van 18 december, waar de basisteksten voor de invoering van het Enig Admini 
stratief Document werden goedgekeurd. Niet alle, maar toch een groot aantal natio
nale documenten zal b i j grenspassages komen te vervallen. Mede op Nederlandse 
aandrang zal de registratie van gegevens, nodig voor de aan-, af- en doorvoerstatistie-
ken worden vervolgd. De daadwerkelijke invoering zal, ten behoeve van de nodige 
aanpassingstijd, eerst per 1 januari 1988 geschieden. 

Maar niet alles ziet er hoopvol uit. Tekenend zijn de uiterst magere resultaten van 
een tweetal rapporten van de zogenaamde Groep van Hoge Ambtenaren: het ene 
over het inland vervoer, het andere over de luchtvaart. Z i j ondervonden de weg van 
de minste weerstand: terugverwezen naar de Permanente Vertegenwoordigers, het
geen in feite inhoudt, dat er geen overeenstemming op de hoofdpunten kon worden 
gevonden. Naar aanleiding van het luchtvaartrapport werden er wel wat afspraken 
gemaakt, n l . om in 1985 aandacht te besteden aan de capaciteit, tarieven en mededin
ging en eerste voorstellen vóór het einde van het jaar ter overweging voor te leggen; 
in ieder geval geen sterke tekst om besluiten af te dwingen. 

De Europese Commissie gaat vol i jver voort. Naast het reeds genoemde veiligheids
programma voor 1986 komt z i j , naar aanleiding van haar verslag aan de Raad over de 
invoering van een systeem ter observering van de markten van het vervoer per spoor, 
over de weg en over de binnenwateren, tot de conclusie, dat de Raad zou moeten 
instemmen met de voortzetting en de verdere ontwikkeling van het marktobserve-
ringssysteem, geschoeid op een wettelijke, permanente basis. 

Reeds in de vorige rubriek was sprake van het opstellen voor het einde van het jaar 
van een verslag voor de Raad, waarop een infrastructuurprogramma op middellange 
termijn zou kunnen worden goedgekeurd en uitgevoerd. De Commissie heeft dit door 
middel van haar mededeling aan de Raad over de beleidslijnen op middellange ter
mijnen inzake vervoerinfrastructuur juist op t i j d volbracht. 

Z i j komt daarin tot de conclusie, dat een belangrijke fase in de uitwerking van het 
programma is, de vaststelling van de belangrijkste geografische verkeersnetten, waar
toe de hoofdverbindingen behoren. De Commissie wijst nu al, door middel van een 
aantal kaarten en beschrijvingen, deze verkeersnetten van communautair belang aan. 
De Commissie geeft hiermee de Raad de gelegenheid van de ad hoe beslissingen op 
infrastructuurgebied af te komen en te werken aan een waarlijk Europees netwerk. 
Soms is het wel idealistisch voorgesteld - voor de binnenvaart b.v. zelfs twee verbin
dingen tussen Maas en R i j n (!) - maar grosso modo zi jn de hoofdassen in de E E G 
aangehouden. 

Naast de andere voorstellen en verslagen (b.v. voor het wegvervoer: het overne
men van een resolutie van de ECE; het verslag over de onderhandelingen met Oos
tenrijk; harmonisatievoorstellen over sociale voorschriften, voor de zeescheepvaart: 
een mededeling over procedurevraagstukken in het zeerecht en een voorstel omtrent 
de verlenging van handels- en scheepvaartverdragen, alsmede, voor wat de grens
overschrijding betreft, een voorstel tot verhoging van de 'vri je ' bagage van reizigers 
of particuliere kleine zendingen) is een drietal voorstellen, die de zeehavens betref
fen, wel het klapstuk van deze verslagperiode. 

Op juridisch vernuftige wijze wordt dé weg gewezen, hoe een liberaal transportbe-
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leid, d.w.z. zonder tarief- en capaciteitsmaatregelen voor het inlandvervoer, tot stand 
kan worden gebracht: 
men neme de Eerste Richtli jn van 1962 (op het dekblad van de voorstellen wordt 
abusievelijk 1982 vermeld), waarin het van contingenten en/of vergunningen vrijge
stelde wegvervoer wordt geregeld, alsmede Verordening nr. 3568/83 (tarief wegver
voer) ; 
men voege in de bijlagen b i j deze reglementen het gehele internationale en nationale 
vervoer in de E E G toe, werke het geheel tenslotte af met een korte vrijwaringsrege
ling ('n halve bladzijde volstaat!) voor dat vervoer, dat niet onder de hiervoorge-
noemde twee regelingen valt, en het gerecht is klaar! Maar dat zou al te ideaal zi jn en 
zeker niet alle (beroeps)vervoerders bevredigen. 

Zelfs nu de Europese Commissie deze voorstellen al heeft beperkt tot het inland
vervoer van im- en exportgoederen van overzee via EEG-havens (het zogenaamde 
corridor-vervoer), is door de eerste uitlatingen van de lid-staten en sectororganisaties 
al duidelijk geworden, dat de voorstellen geen unanieme ondersteuning zullen k r i j 
gen. De l i j n , die de Europese Commissie echter met deze voorstellen heeft uitgezet, 
is duidelijk. Haar overwegingen b i j de regelingen - nu nog toegespitst op vermijding 
van concurrentievervalsing tussen zeehavens - zi jn zonder noemenswaardige wijz i 
ging ook van toepassing op het inlandvervoer in zi jn totaliteit. Het ware te hopen, dat 
in ieder geval de grondbasis van de regelingen met deze eenvoudige, juridische con
structie, b.v. als eerste stap alleen nog voor het grensoverschrijdende vervoer, bi j de 
Raad weerklank vindt. Later kunnen dan de verfijningen, ook op nationaal vlak, 
plaatsvinden. 

Van de werkzaamheden van het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal 
Comité vallen, naast de gebruikelijke adviezen en politieke vragen (zie schematische 
weergave), de bijna vanzelfsprekend negatieve uitspraken over de instelling door 
Zwitserland van een bijzondere wegbelasting hier te noteren. 

Tenslotte moge niet onvermeld blijven, dat bi j het Europese Hof , naast de interes
sante nalatigheidsprocedure van het Parlement tegen de Raad, ook nog een aantal 
prejudiciële zaken loopt, zoals de Franse 'brandstofprijs' (rechtsvraag: kan de Staat 
de prijzen vaststellen?), alsmede een voor het EEG-luchtvaartbeleid niet onbelangrij
ke zaak, eveneens op het punt van tarifering, tussen de Franse Staat en de K L M en 
andere, waarbij zich het curieuze geval voordoet, dat beklaagden er alles aan doen 
om inhoudelijk ongelijk te krijgen, zodat later de IATA-tarieven via overheidstussen
komst ook binnen Europa overeind kunnen blijven; althans dit is af te leiden uit de 
eerste schriftelijke interventies van partijen, Commissie en diverse lid-staten. 

Ter afsluiting van deze Europarubriek in een nieuwe jasje en dat nog wel in een 
Tijdschrift van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, als uitsmijter de 
vermelding, dat Europa een coördinerende onderzoekorganisatie op vervoergebied 
r i jk is geworden, genaamd ESTI . Daarin werken zes nationale vervoerinstituten, 
waaronder het N V I en Le Centre Beige d 'É tude de Transport, samen onder de 
dagelijkse leiding van een oud-directeur van het Directoraat-Generaal Vervoer van 
de Commissie, de heer J. Dousset. Het gaat de nieuwe boreling, die wil bijdragen aan 
een efficiënt Europees vervoer, goed! 
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Schematisch overzicht besluiten of andere handelingen 
Algemeen 
Benoeming leden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de 
periode van 6 januari 1985 tot en met 5 januari 1989. (Raad van de Europese 
Gemeenschappen Secretariaat-Generaal, Mededeling aan de Pers Dublin, 20 decem
ber 1984 Brussel, (18.12) 11164/84). 

962e Zit t ing van de Raad - Vervoer - Brussel, 8 november 1984. (Raad van de 
Europese Gemeenschappen Secretariaat-Generaal, Mededeling aan de Pers 
10362/84). 

975e Zit t ing van de Raad - Vervoer - Brussel, U/12 december 1984. (Raad van de 
Europese Gemeenschappen Secretariaat-Generaal, Mededeling aan de Pers 
11264/84). 

981e Zit t ing van de Raad - Onderzoek - Brussel, 19 december 1984. (Raad van de 
Europese Gemeenschappen Secretariaat-Generaal, Mededeling aan de Pers 
11556/84). 

Mededeling van de Commissie aan de Raad 1986 — Jaar van de Verkeersveiligheid 
in de Gemeenschap. (Com(84) 704 def. van 13.12.1984). 

Verslag van de Commissie aan de Raad over de invoering van een systeem ter 
observering van de markten van het vervoer per spoor, over de weg en over de 
binnenwateren. (Com(84) 541 def. van 8.10.1984). 

Parlementaire vragen 
Vergadering C .E .M.T . , 22 en 23 november 1984 te Parijs. (Revue de La Navigation 
Fluviale, Ports et Industries - 10 december 1984, o.a. blz. 658). 

Mondelinge vraag (H-253/84) van de heer W.F. Newton Dynn aan de Raad, betref
fende stemmen met gekwalificeerde meerderheid in de Vervoersraad. (Volledig ver
slag der vergaderingen, Europees Parlement van 24.10.1984). 

Infrastructuur 
Verordening (EEG) Nr. 3620/84 van de Raad van 19 december 1984 betreffende een 
bijzondere actie op het gebied van de infrastructuur. (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, nr. L 333/58 van 21.12.1984). 

Beschikking van de Commissie van 17 oktober 1984 betreffende de toekenning van 
financiële steun in het kader van de bijzondere maatregelen van communautair 
belang op het gebied van de vervoerinfrastructuur (in de Bondsrepubliek). (Publica
tieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 290/25 van 7.11.1984). 

Beschikking van de Commissie van 17 oktober 1984 betreffende de toekenning van 
financiële steun in het kader van bijzondere maatregelen van communautair belang 
op het gebied van de vervoerinfrastructuur (in het Verenigd Koninkr i jk) . (Publicatie
blad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 290/22 van 7.11.1984). 

Voorstel voor beleidslijnen op middellange termijn inzake vervoerinfrastructuur. 
(Mededeling van de Commissie aan de Raad) (Com(84) 709 def. van 1.12.1984). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 386/84 van de heer Wil ly Vernimmen (S-B) aan de Commissie 
inzake vervoerinfrastructuur. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr 
C 289/4 van 29.10.1984). 
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Wegvervoer 
Richtli jn van de Raad van 19 december 1984 betreffende het gebruik van gehuurde 
voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg 
(84/647/EEG) (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 335/72 van 
22.12.1984). 

Verordening (EEG) nr. 3626/84 van de Raad van 19 december 1984 tot wijziging 
van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, l id 3, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van 
discriminatie inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, nr. L 335/4 van 22.12.1984). 

Verordening (EEG) nr. 3621/84 van de Raad van 19 december 1984 tot wijziging 
van Verordening (EEG) nr. 3164/76 betreffende het communautaire contingent voor 
het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten. (Publicatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen, nr. L 333/61 van 21.12.1984). 

Richtli jn van de Raad van 19 december 1984 betreffende de gewichten, de afmetin
gen en sommige andere technische kenmerken van bepaalde wegvoertuigen 
(85/3/EEG). (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. L 2/14 van 
3.1.1985). 

Verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de gewichten en afmetingen 
van voertuigen: drukwaarden voor aangedreven assen en daarmee verband houdende 
vraagstukken (Com(84) 523 def. van 28.9.1984). 

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende Algemene resolutie inzake de 
vergemakkelijking van het wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa 
van de Verenigde Naties (Com(84) 552 def. van 10.10.1984). 

Tweede verslag van de Commissie aan de Raad: Onderhandelingen met Oostenrijk 
over vervoerkwesties (Com(84) 643 def. van 14.11.1984). 

Elfde verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de toepassing van Veror
dening (EEG) nr. 543/69 van de Raad van 25 maart 1969 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer Verslagperiode: 1 januari 1981 tot 
31 december 1981. (Com(84) 431 def. van 7.9.1984). 

Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de voltooiing van het 
voorstel voor een richtl i jn van de Raad (Com(84) 226 def. van 6.6.1984 tot wijziging 
van Richtl i jn 78/611/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen 
der Lid-Staten betreffende het loodgehalte van benzine (Com(84) 532 def. van 
5/10/1984). 

Resolutie over de wegenbelasting in Zwitserland vanaf 1 januari 1985 van het 
Europese Parlement (Verslag Vergadering Europees Parlement van 13.12.1984). 

Voorstel voor een Resolutie betreffende het transalpine goederenvervoer van de 
Raad van Europa (Raad van Europa, document 5251 van 27.6.1984). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 628/84 van de heer Wil ly Vernimmen (S-B) aan de Raad, 
betreffende het wegvervoer (dagelijkse r i j t i j d en controle). (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, nr. C 314/16 van 26.11.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 217/84 van mevrouw Ffanna Walz (PPE-D) aan de Commis
sie inzake vervoer van giftig afval. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap
pen, nr. C 314/1 van 26.11.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 807/84 van de heer Ernest Glinne (S-B) aan de Raad inzake 
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beperkende maatregelen ten aanzien van het autobusverkeer binnen de Gemeen
schap. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 344/23 d.d. 
24.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 692/84 van mevrouw Jeanette Oppenheim ( E D - D K ) aan de 
Raad inzake mededingingsbelemmeringen in het wegvervoer door de Bondsrepubliek 
Duitsland. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 328/8 van 
10.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 594/84 van de heer Francois Roelants du Vivier (ARC-B) 
aan de Commissie inzake grenskantoren voor gevaarlijke stoffen. (Publicatieblad van 
de Europese Gemeenschappen nr. C 344/6 van 24.12.1984). 

Spoorwegen 
Aanbeveling van de Raad van 19 december 1984 gericht tot de nationale spoorwegon
dernemingen van de Lid-Staten voor een intensievere samenwerking bi j het internati
onale reizigers- en goederenvervoer. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap
pen nr. L 333/63 van 21.12.1984). 

Besluit van de Commissie van 19 december 1984 betreffende de oprichting van een 
paritair comité voor de spoorwegen (85/13/EEG). (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. L 8/26 van 10.1.1985). 

Nieuwe tekst van bijlage I bij de Overeenkomst van 26 ju l i 1957 tussen de Oosten
rijkse Bondsregering enerzijds en de Regeringen der deelnemende Staten van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Hoge Autoriteit van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal anderzijds inzake het invoeren van directe interna
tionale spoorwegtarieven voor doorvoer van kolen en staal over het grondgebied van 
de Republiek Oostenrijk (85/C 6/02). (Publicatieblad van Europese Gemeenschap
pen, nr. C 6/2 van 9.1.1985). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 544/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Raad inzake 
douane- en fiscale behandeling van boordbenodigdheden van vliegtuigen, schepen en 
internationale treinen. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 
314/8 van 26.11.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 564/84 van de heer Florus Wijsenbeek (L-NL) aan de Com
missie inzake ultra-snelle treinverbinding (Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen, nr. C 328/4 van 10.12.1984). 

Zeescheepvaart 
Beschikking van de Raad van 18 december 1984 tot verlenging van de regeling inzake 
het verzamelen van gegevens over de activiteiten van vervoerders die deelnemen aan 
de lijnvaart in bepaalde vaargebieden (84/656/EEG). (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, nr. L 341/91 van 29.12.1984). 

Zeerecht: Procedurevraagstukken (Mededeling van de Commissie aan de Raad. 
(Com(84) 476 def. van 20.9.1984). 

Voorstel voor een Beschikking van de Raad houdende machtiging tot stilzwijgende 
verlenging of handhaving van bepaalde tussen de Lid-Staten en derde landen gesloten 
vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdragen en soortgelijke akkoorden (door de 
Commissie bi j de Raad ingediend). (Com(84) 610 def. van 8.11.1984). 
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Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 793/84 van de heer Willy Kuijpers (ARC-B) aan de Commissie 
betreffende het Franse vrachtschip Mont Louis. (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, nr. C 344/22 van 24.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 590/84 van de heer Francois Roelants du Vivier (ARC-B) 
aan de Commissie betreffende haveninspectiemethodes en naleving van de onder-
houdsnormen voor schepen. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
344/5 van 24.12.1984). 

Luchtvaart 
Richtlijnen, goedgekeurd door de Raad van 11 en 12 december 1984 naar aanleiding 
van het verslag van de Groep van Hoge ambtenaren inzake de luchtvaart. (Agence 
Europe, nr. 4012 van 23.1.1985). 

Hoorzitting Economisch en Sociaal Comité inzake Memorandum Commissie (kort 
bericht Agence Europe, nr. 3949 van 15/16 oktober 1984). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 654/84 van de heer Tom Normanton (ED-GB) aan de Commis
sie betreffende luchtverkeerscontrole (Publicatieblad van de Europese Gemeen
schappen, nr. C 314/20 van 26.11.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 655/84 van de heer Ton Normanton (ED-GB) aan de Com
missie betreffende beperkingen vliegtijd voor vliegtuigbemanningen. (Publicatieblad 
van de Europese Gemeenschappen, nr. C 344/10 van 24.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 566/84 van de heer James Moorhouse (ED-GB) aan de 
Commissie betreffende Sabena en de Europese Gemeenschap. (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, nr. C 328/5 van 10.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 1601/83 van de heer James Moorhouse (ED-GB) aan de 
Commissie betreffende voorstellen (tarieven en mededinging) inzake het luchtver
voer. (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 289/1 van 
29.10.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 1605/83 van de heer James Moorhouse (ED-GB) aan de 
Commissie betreffende staatssubsidies voor het luchtvervoer (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, nr. C 289/1 van 29.10.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 1609/83 van de heer James Moorhouse (ED-GB) aan de 
Commissie betreffende luchtvervoer; (Memorandum Europese Commissie). (Publi
catieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 289/2 van 29.10.1984). 

Diversen 
Voorstel voor een Richtl i jn van de Raad tot wijziging van de Eerste Richtli jn van de 
Raad van 23 ju l i 1982 inzake de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor 
bepaalde soorten goederenvervoer over de weg tussen Lid-Staten (Vervoer van of 
naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde of uit te voeren 
goederen) (door de Commissie bi j de Raad ingediend). (Com(84) 688 def. van 
7.12.1984). 

Voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) 
nr. 3586/83 met betrekking tot de vrijmaking van de prijsvorming voor vervoer van of 
naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde of uit te voeren 
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goederen (door de Commissie bi j de Raad ingediend). (Com(84) 688 def. van 
7.12.1984). 

Voorstel voor een Richtl i jn van de Raad betreffende de ordening der markten van 
het vervoer, van of naar een zeehaven van de Gemeenschap, van over zee ingevoerde 
of uit te voeren goederen (door de Commissie bi j de Raad ingediend). (Com(84) 688 
def. van 7.12.1984). 

980e Zit t ing van de Raad - Interne Markt/Consumentenbescherming - Brussel, 18 
december 1984; o.a. Enig administratief document. (Raad van de Europese Gemeen
schappen, Secretariaat-Generaal, Mededeling aan de Pers 11462/84). 

Parlementaire vragen 
Voorstel voor een Verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van Verordeningen 
(EEG) nrs. 918/83 en 950/68, wat betreft de tariefbehandeling die geldt voor goede
ren die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, of die vervat zi jn in 
aan particulieren gerichte kleine zendingen (door de Commissie bi j de Raad inge
diend). (Com(84) 626 def. van 16.11.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 757/84 van de heer Karei van Miert (S-B) aan de Raad 
betreffende het vervoer en het dumpen van dioxine (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, nr. C 344/19 van 24.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 726/84 van de heer Karei van Mier t (S-B) aan de Commissie 
betreffende het vervoer en dumpen van dioxine. (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, nr. C 344/15 van 24.12.1984). 

Schriftelijke vraag nr. 701/84 van de heer Dieter Rogalla (S-D) aan de Raad betref
fende vergemakkelijking van de persoonscontroles aan de grenzen tussen de L id-
Staten (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 344/13 van 
24.12.1984). 



Statistische rubriek 

J. VoORDOUW 

Ontwikkelingen in het personenautopark 
Eén van de statistieken van het CBS waarvoor in brede kring belangstelling bestaat is 
de Statistiek van de Motorvoertuigen. 

Deze jaarlijkse statistiek vermeldt het aantal motorvoertuigen op 1 augustus. 
De motorvoertuigen worden onderverdeeld in personenauto's, bestelauto's, vracht

auto's enz. en motorrijwielen, terwij l elke categorie afzonderlijk onderscheiden 
wordt naar een groot aantal kenmerken. 

Bovendien vermeldt de statistiek de aantallen per gemeente, Corop-gebied en 
provincie. 

De laatste jaren slaagt het CBS erin deze publikatie kort na de teldatum te laten 
verschijnen, als regel in november of december. Deze snelle rapportage maakt de 
statistiek vooral waardevol voor bedrijven en instanties die voor hun beleid gebruik 
maken van de gegevens uit deze statistiek. 

De aantallen voertuigen kunnen een indicatie zi jn voor het marktpotentieel van 
accessoires en andere toebehoren en ze representeren ook de behoefte aan parkeer
gelegenheid. 

Het CBS stelt de statistiek samen op basis van gegevens van de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer, die alle kentekens registreert. 

Het zogenaamde 'administratieve voertuigenpark' omvat alle motorvoertuigen met 
een na 1 oktober uitgegeven kentekenbewijs deel I I I , die op 1 augustus daaropvol
gend nog in het voertuigenbestand voorkwamen. 

Omdat elk jaar een nieuw kentekenbewijs deel I I I moet worden aangevraagd 
verdwijnen alle voertuigen waarvoor dit niet geschiedt automatisch uit het admini
stratieve park. 

Door deze werkwijze is het administratieve park niet hetzelfde als het rijdende 
park. Het verschil (ca. 280 000 personenauto's) wordt voornamelijk gevormd door 
auto's die tussen 1 oktober en 1 augustus gesloopt worden, maar waarvan de sloop 
niet t i jdig wordt geregistreerd en ook door gebruikte auto's die tot de handelsvoor
raad van een autohandelaar behoren. 

Omdat het verschil tussen administratief en actief park niet belangrijk verandert in 
de loop der jaren, geeft ook het administratieve park een goed beeld van de ontwik
kelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 

In dit artikel zal alleen gebruik worden gemaakt van de gegevens over de personen
auto's en alle cijfers hebben betrekking op het administratieve park van personen
auto's. 

Het personenautopark en de gemiddelde ouderdom 
Doordat van de personenauto's niet alleen de aantallen, maar ook de leeftijdsopbouw 
gegeven wordt is het mogelijk de gemiddelde ouderdom te berekenen. 

In tabel 1 zijn enkele gegevens dienaangaande vermeld. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 77-81 (1985) 
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Tabel 1 - Aantal personenauto's en ouderdom per 1 augustus 

park toename t.o.v. aandeel gemiddelde 
vorig jaar auto's ouder ouderdom 

abs. relatief dan 9 jaar 

x 1000 % jaar 

1979 4312,3 295,8 7,4 8,7 4,3 
1980 4515,3 203,0 4,7 9,6 4*6 
1981 4593,9 78,6 1,7 10,9 4,7 
1982 4629,5 35,6 0,8 12,3 5,0 
1983 4728,1 98,6 2,1 13,5 5,2 
1984 4772,4 44,3 0,9 15,8 5,4 

In de laatste 5 jaar is het personenautopark toegenomen met 460 000 auto's. Di t 
komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse groei van 2%, welk groeipercentage 
echter de laatste jaren niet meer gehaald wordt. 

Tegelijk is een aanzienlijke stijging van de gemiddelde ouderdom waar te nemen. 
In 1979 waren de toen aanwezige auto's gemiddeld 4,3 jaar oud, in 1984 5,4 jaar. 

Het aandeel van de auto's ouder dan 9 jaar nam toe van bijna 9% in 1979 tot ca. 
16% in 1984. I n absolute zin verdubbelde het aantal auto's van 9 jaar en ouder in deze 
periode van 5 jaar. 

U i t deze cijfers b l i jk t wel, dat de auto's veel langer worden vastgehouden dan 
enkele jaren geleden, en dat de nieuw verkochte auto's voornamelijk worden 
gebruikt voor vervanging en nauwelijks bijdragen aan de uitbreiding van het park. 

Het personenautopark per provincie 
I n de periode 1 augustus 1979 tot 1 augustus 1984 steeg het personenautopark met 
10,7%. Tegelijk steeg het aantal inwoners van ons land met 2,9%. De autodichtheid 
(aantal auto's per 1000 inwoners) nam toe met 7,5% van 308 in 1979 tot 332 in 1984. 

Tabel 2 - Personenautopark, dichtheid en groei per provincie 

Park per 1.8 Autodichtheid Groei 

1979 1984 1979 1984 park bevol
king 

auto
dichtheid 

X 1000 % 

Nederland 4312,3 308 332 10,7 2,9 7,5 

Groningen 167,2 178,4 303 318 6,7 1,9 4,8 
Friesland 172,4 187,3 298 314 8,7 3,3 5,2 
Drenthe 136,9 152,0 329 356 11,0 2,7 8,1 

Overijssel 315,0 341,2 312 327 8,3 3,2 5,0 
Gelderland 518,9 571,9 309 329 10,2 3,3 6,7 
Z.U.Polders 17,8 37,2 303 335 109,2 89,4 10,5 

Utrecht 274,2 308,5 310 332 12,5 4,9 7,2 
Noord-Holland 707,5 754,0 308 327 6,6 0,4 6,2 
Zuid-Hol land 913,2 1016,7 298 324 11,3 2,5 8,7 

Zeeland 111,1 125,0 323 352 12,5 3,2 9,0 
Noord-Brabant 659,3 740,7 325 352 12,3 3,5 8,5 
Limburg 318,8 359,3 299 332 12,7 1.7 10,8 
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Deze landelijke cijfers vertonen grote verschillen wanneer ze per provincie bere
kend worden. 

In 1979 varieerde de autodichtheid per provincie tussen de 298 en 329. Provincies 
met een lage autodichtheid waren Friesland, Zuid-Holland en Limburg. Provincies 
met een hoge autodichtheid waren Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant. 

In 1984 liep de autodichtheid uiteen tussen 314 (Friesland) en 356 (Drenthe). De 
verschillen die er tussen de provincies bestaan, vertonen eerder de neiging groter te 
worden dan te verminderen. Wat de achterliggende factoren zijn voor deze verschil
len vermag de statistiek niet te achterhalen. Gedacht kan worden aan verschillen in 
leeftijdsopbouw van de bevolking, inkomensverschillen en de beschikbaarheid van 
openbaar vervoer. 

Ook de groei van het autopark is niet gelijkmatig over de provincies verdeeld. Ten 
dele wordt de ongelijkmatigheid verklaard uit de uiteenlopende groeipercentages van 
de bevolking. 

De cijfers in de laatste kolom van tabel 2 geven als het ware de groei van het 
personenautopark, gecorrigeerd voor veranderingen in het aantal inwoners. 

Het b l i jk t , dat in Groningen, Friesland en Overijssel de autodichtheid met ca. 5% 
is toegenomen, terwij l dit percentage in Zeeland, Limburg en Z.IJ.Polders rond de 
10% ligt. 

Verschillen in leeftijdsopbouw 
Uit tabel 1 bleek reeds, dat de gemiddelde leefti jd van de personenauto's in de laatste 
5 jaar toegenomen was van 4,3 tot 5,4 jaar. 

Deze toename met ruim 1 jaar betekent, dat de instroom van nieuwe auto's niet 
gepaard is gegaan met een evenredige uitstroom van oude auto's. 

Deze landelijke cijfers behoeven niet te gelden voor provinciale gegevens. Een 
onevenredige verdeling van de nieuw-verkopen over de provincies en tweedehands
auto's, die in de ene provincie worden verkocht en in een andere provincie worden 
gekocht, kunnen het beeld per provincie doen afwijken van de landelijke gegevens. 

Teneinde dit na te gaan is in tabel 3 summier de leeftijdsopbouw van het personen
autopark en de gemiddelde ouderdom van de auto's per provincie weergegeven. 

Indien wordt verondersteld, dat binnen 2 jaar na aanschaffing van een nieuwe auto 
er nauwelijks vevanging plaats vindt, komen de cijfers van de kolommen t/m 2 jaar 
min of meer overeen met de relatieve verdeling van de nieuw-verkopen over de 
provincies. 

Drenthe, Utrecht, Zuid-Holland en Z.IJ.Polders wijken in positieve zin af van het 
landelijke percentage, terwi j l de provincies Friesland, Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg duidelijk in negatieve zin afwijken. 

Het omgekeerde doet zich min of meer voor bij de aandelen van de auto's van 9 
jaar en ouder. 

D i t alles resulteert in verschillen in de gemiddelde ouderdom van de auto's. In 
Drenthe, Utrecht en de Z.IJ.Polders is het park gemiddeld jong ten opzichte van 
geheel Nederland, in Friesland, Zeeland en Limburg gemiddeld ouder dan het lande
li jke park. 

Ook de veroudering (verschil tussen gem. ouderdom in 1979 en 1984) loopt per 
provincie uiteen. Friesland, Noord-Brabant en vooral Limburg vertonen een vr i j 
sterke veroudering van het park, terwij l deze in Drenthe en de Z.IJ.Polders achter¬
bl i j f t . 
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Tabel 3 - Leefti jdsopbouw en gemiddelde ouderdom van personenauto's 

Leeftijdsopbouw 
Gemiddelde 

1979 1984 ouderdom 

t/m 2 3 t/m 8 9 jaar t/m 2 3 t/m 8 9jaar 
jaar jaar e.o. jaar jaar e.o. 1979 1984 

% jaar 

Nederland 36,0 55,3 8,7 24,1 60,1 15,8 4,3 5,4 

Groningen 36,3 54,8 8,9 24,2 60,6 15,2 4,3 5,4 
Friesland 33,6 57,3 9,1 22,4 61,1 16,5 4,4 5,6 
Drenthe 38,1 54,9 7,0 26,9 60,7 12,4 4,1 5.0 

Overijssel 34,9 56,8 8,3 23,4 61,5 15,1 4.3 5,4 
Gelderland 36,3 55,7 8,0 23,1 61,6 15,3 4,2 5,4 
Z .IJ .Polders 41,5 52,3 6,2 31,7 57,0 11,3 3,8 4,7 

Utrecht 38,7 53,6 7,7 26,5 59,2 14,3 4,1 5,2 
Noord-Holland 36,4 54,4 9,2 25,8 58,1 16,1 4,3 5,3 
Zuid-Hol land 37,0 54,6 8,4 25,1 59,2 15,7 4,2 5,3 

Zeeland 32,5 56,3 11,2 22,0 59,1 18,9 4,6 5,7 
Noord-Brabant 35,6 56,0 8,4 22,8 61,3 15,9 4,3 5,5 
Limburg 33,2 56,3 10,5 19,9 60,9 19,2 4,6 5,9 

Recente ontwikkelingen 
In tabel 1 is reeds vermeld, dat het personenautopark in de periode 1 aug. 1983 tot 
1 aug. 1984 slechts toenam met ruim 44 000 auto's, een stijging van 0,9%. Deze 
geringe toename wijst in de richting van een zekere verzadiging van het personen
autopark. Of dit inderdaad het geval is, zal slechts kunnen bl i jken uit tellingen in 
volgende jaren. 

U i t de beschikbare cijfers kan wel worden afgeleid, dat ook in dit opzicht er 
provinciaal grote verschillen bestaan. 

In tabel 4 worden de landelijke cijfers zowel in relatieve als in absolute zin verdeeld 
over de provincies, door de provinciale cijfers van het ene jaar te vergelijken met die 
van het andere jaar. 

Ui t de eerste en tweede kolom van tabel 4 b l i jk t , dat in het laatste jaar het perso
nenautopark in de randstad-provincies nauwelijks is gegroeid. 

In Noord-Holland was er zelfs sprake van een afname. 
Opvallend is de groei in de zuidelijke provincies en in Gelderland, terwij l ook de 

Zuidelijke IJsselmeerpolders een relatief grote toename vertonen, welke toename 
voor een belangrijk deel verklaard kan worden uit de bevolkingstoename in dit 
gebied. 

U i t tabel 4 kan ook worden afgelezen hoe de groei van het autopark tot stand is 
gekomen. Landeli jk is dit het geval door toevoeging van auto's van de bouwjaren 
1983 en 1984 en doordat oudere auto's uit het park verdwijnen. 

Per provincie is dit beeld echter anders. In Friesland, Zeeland en Limburg b l i jk t 
zelfs het aantal auto's van de bouwjaren 1979 en 1980 nog te z i jn toegenomen. Het 
aantal auto's van de bouwjaren 1981 en 1982 neemt in bijna alle provincies toe, met 
uitzondering van Groningen en de drie westelijke provincies. 

De toename van auto's van oudere bouwjaren in een provincie kan alleen maar tot 
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Tabel 4 - Veranderingen in het personenautopark tussen 1.8.83 en 1.8.84 

Relatief Absoluut 
t.o.v. 
1.8.83 Totaal Bouwjaar 

1983/84 1981/82 1979/80 overig 

% 

Nederland 0,9 44 299 437 458 -24 382 -16 904 -351 873 

Groningen 0,4 729 15 712 -519 -497 -13 967 
Friesland 1,2 2 278 15 530 752 572 -14 576 
Drenthe 1.3 1 966 15 452 198 -646 -13 038 

Overijssel 0.7 4 207 30 146 1 180 7 -27 126 
Gelderland 3,0 9 322 50 357 1 757 -133 -42 659 
Z . I J . Polders 10,1 3 406 5 077 106 -38 - 1 739 

Utrecht 0,3 992 30 396 -3 753 -2 637 -23 014 
Noord-Holland - 0 , 1 -842 73 856 -12 108 -6 288 -56 302 
Zuid-Holland 0,2 1 653 97 081 -14 029 -8 278 -73 121 

Zeeland 1,6 1 964 10 465 473 398 -9 372 
Noord-Brabant 1,7 12 188 65 938 394 -214 -53 930 
Limburg 1,8 6 436 27 448 1 167 850 -23 029 

stand komen, wanneer deze uit een andere provincie verdwijnen. Tabel 4 maakt het 
aannemelijk, dat de drie westelijke provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
fungeren als provincie van herkomst voor auto's van oudere bouwjaren, die dan deel 
gaan uitmaken van het personenautopark van de overige provincies. 

Besluit 
Alle hiervoor genoemde gegevens konden worden ontleend aan de Statistiek van de 
Motorvoertuigen, zoals die jaarlijks wordt gepubliceerd door het CBS. 

Met het bovenstaande zijn de mogelijkheden van analyse van de cijfers zeker nog 
niet uitgeput. 

Soortgelijke berekeningen kunnen worden gemaakt voor een aantal grote gemeen
ten en bi jv. ook voor de verdeling van de auto's over gewichtsklassen. 

Bovendien kunnen ook de ontwikkelingen in het park van bedrijfsvoertuigen en 
motorrijwielen op deze wijze worden geanalyseerd. 

Deze mogelijkheden van nadere bestudering van de aantallen voertuigen uit deze 
statistiek, maken deze tot een waardevolle bron van informatie voor een ieder die 
belangstelling heeft in deze materie. 



Boekbesprekingsrubriek 

Een achterlandverkenning door Dr . Mr . J .G.W. Simons, Ui tg . Nederlands Vervoers
wetenschappelijk Instituut (84), Prijs: ƒ 57,23, 250 blz. 

Het trof me aangenaam dat mi jn scriptie uit 1974 'Enige aspecten van achterlandafba
kening in het bijzonder met betrekking tot zeehavens' de aanzet vormde voor het, 
naar ik weet langdurige, onderzoek 'Een achterlandverkenning' waarop de jurist 
J .G.W. Simons, secretaris van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en ook voor 
de lezers van dit tijdschrift geen onbekende, in september 1984 promoveerde aan de 
Economische (!) Faculteit van de E U R te Rotterdam. 

Op elk van de vier delen van het onderzoek, zoals verwoord in de ondertitel 
'Enkele beschouwingen over het begrip 'achterland' aan de hand van literatuur, een 
factorenoverzicht, Rotterdamse promotiereizen en statistische gegevens met betrek
king tot Rotterdam', zal ik in het kort ingaan. 

Simons' onderzoek had tot doel om tot een analyse en een aantal conclusies te 
komen die van belang kunnen zi jn voor de toekomstige promotie en acquisitie voor 
de Rotterdamse haven. 

Hieruit b l i jk t ook dat de achterlandverkenning, gelet op het nagenoeg oneindige 
aantal variabelen dat hierbij betrokken is, door Simons beperkt is tot één zeehaven, 
namelijk die van Rotterdam. 

De literatuur 
Aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek wordt door Simons allereerst 
veel aandacht besteed aan de elementen 'zeehaven' en 'transportketen', (bij het 
goederenvervoer) welke door de schrijver als uitgangspunten voor het begrip achter
land worden gezien. 

De vele beschrijvingen van het begrip zeehaven passeren de revue zowel vanuit een 
functioneel/geografische ('zout zeewater aan de oevers'), een economische (met de 
traditionele havenfuncties: overslag, opslag, distributie/handel en industrie) alsmede 
vanuit een sociaal-economische (de havenregio in ruime zin inclusief de woonfunctie) 
optiek. 

Er had van volledigheid sprake kunnen zijn alsook de niet onbelangrijke civiel
technische invalshoek nader zou zi jn belicht. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan de diverse stadia van het vervoerproces 
van oorsprong tot bestemming, samengevat in de uit diverse fasen (schakels) bestaande 
transportketen. En passant komen hierbij tevens de begrippen 'gecombineerd vervoer' 
en 'geïntegreerd transport' aan de orde. 

Concluderend wordt door Simons als uitgangspunt voor zi jn verdere onderzoek 
gehanteerd de zeehaven als schakel in een transportketen, een veelvuldig gehanteerd 
element in de haveneconomie, waarin ook het begrip achterland meespeelt. 

Vanuit dit uitgangspunt worden de in de literatuur gebezigde definities van het 
begrip achterland geanalyseerd, waarbij geconstateerd wordt dat in de meeste geval
len de ruime omschrijving van dit begrip wordt gehanteerd. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 82-91 (1985) 
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Terecht stelt Simons dat over het algemeen bij gebruik van de traditionele defini
ties intensiteit, frequentie en samenstelling van de goederenstroom niet tot uiting 
komen in de relatie zeehaven-achterland, hetgeen wel essentieel is. 

Gelet hierop is het doel van Simons' onderzoek veelbelovend al was het maar om 
de strekking van uitspraken als 'wanneer in het achterland van Rotterdam slechts 
wordt gehoest, is Rotterdam zelf al verkouden' (oud burgemeester W. Thomassen, 
ESB nov. 1974) in de juiste context te bezien, c.q. en dan met name vanuit de rol van 
havenbeheerder de gevolgen van het 'hoesten' middels het toedienen van de juiste 
antibiotica geen epidemische vormen te laten aannemen. 

De factoren 
Nagenoeg uitputtend worden de 'achterland' bepalende factoren (waarbij centraal de 
vraag 'wie stuurt ze?') door Simons ingedeeld in interne en externe factoren welke op 
hun beurt elk weer nader onderverdeeld worden in geografisch/technische (de haven
infrastructuur en -suprastructuur), de organisatorisch/economische (havenbestuur, 
beleid en beheer, de particuliere havenbedrijven, tarieven e.d.), en de imponderabilia 
(image bepalende factoren als kwaliteit, snelheid, betrouwbaarheid). 

De 20 (!) onderscheiden factorgroepen, waarbij voor elke groep enige aspecten 
worden genoemd, worden door Simons middels voorbeelden uit de Rotterdamse 
situatie geïllustreerd. 

Alhoewel als inventarisatie bijzonder nuttig, kan als kritiek bi j dit factorenover
zicht worden gesteld het feit dat kostenminimalisatie als een der belangrijkste doel
stellingen b i j de keuze van de vervoerrelatie en de vervoermiddelen tussen oorsprong 
en bestemming nagenoeg niet in relatie met elk der factoren wordt gebracht. 

Verder de volgende kanttekeningen: 
In tegenstelling tot het gestelde door Simons dat 'de havenautoriteiten b i j uitslui

ting van anderen tenslotte bepalen wat de hoogte van het (haven)tarief zal z i jn ' 
worden o.a. de zeehavengeld-, binnenhavengeld-, kadegeldtarieven in Rotterdam na 
overleg tussen Gemeente én het betrokken bedrijfsleven jaarlijks vastgesteld; (of 
Simons moet bedoelen dat het betrokken bedrijfsleven tot de havenautoriteiten 
behoort!). 

Schrijver pleit ervoor dat het Havenbestuur, evenals het bedrijfsleven, bi j hun 
acquisitie de totaliteit van de haven moet brengen, gezien de nauwe band van de 
factoren onderling. Hierbi j dient te worden opgemerkt dat voor wat betreft de acqui
sitie van goederen waarbij de Gemeente Rotterdam overigens zeer veel baat heeft, de 
rol van het Havenbestuur niet meer dan initiërend en stimulerend, voornamelijk in de 
zin van promotie, kan (en moet) zi jn daar de Gemeente Rotterdam zelf geen 'goede
ren overslaat.' 

Daar waar het gaat om economische activiteiten in de vorm van bedrijvigheid in 
Rotterdam gevestigd te krijgen is uiteraard wel sprake van Gemeentelijke acquisitie. 

Het is niet verwonderlijk, gelet op de grondige verbijzondering van de vele facto
ren, dat ook Simons gestuit is op het meerdere wijzen te interpreteren begrip 'infra
structuur'. 

Simons pleit er dan ook voor dit begrip uitsluitend voor de totaliteit van de midde
len bi j het (goederen-)vervoer te gebruiken. In de haven zou dan in plaats van infra-
en suprastructuur het onderscheid te maken zijn in geo- en suprastructuur, zijnde de 
totale haveninfrastructuur. Ik zou dit echter niet tot het goederenvervoer beperken. 
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Rotterdamse promotiereizen 
Jaarlijks worden er door 'Rotterdam-'delegaties (Gemeente, betrokken bedrijfsle
ven, instituten als Kamer van Koophandel en Vereniging van Samenwerkende Ver
voers- en Zeehavenondernemingen) enige bezoeken afgelegd in 'het achterland' West 
Europa met als doel goederenstromen via Rotterdam te acquireren door middel van 
het promoten van de haven. 

De verslagen van 'de nieuwe stijl promotiereizen onder auspiciën van de Stichting 
Havenbelangen' vanaf 1972 vormen de basis van dit hoofdstuk van Simons' proef
schrift. Het betreffen 62 bezoeken in 7 landen (33 regio's die een of meerdere keren 
zijn bezocht). 

Alhoewel er sprake is van een algemeen gezamenlijk doel van de activiteiten van de 
Stichting Havenbelangen, doch elk der belangrijke deelnemers in de Stichting een 
eigen verantwoordelijkheid en daarmee ook een aantal eigen doelstellingen heeft, is 
het jammer dat Simons niet nader ingaat op de verschillen in de begrippen 'promotie' 
en 'acquisitie' in relatie tot de activiteiten van de (deelnemers in de) Stichting Haven
belangen. 

Tijdens de bezoeken is gelegenheid voor het stellen van vragen door de gasten aan 
de leden van de Rotterdamse delegatie. Gemiddeld zo bl i jk t uit het onderzoek wor
den per bezoek (slechts) acht vragen gesteld. 

18% van de vragen betroffen de Rotterdamse tarieven, hetgeen het belangrijkste 
onderwerp bi j de vragen bleek, wat mi jn eerdere opmerking inzake kostenminimali-
satie doet bevestigen. 

Het is jammer dat Simons niet ingaat op de vraag of de wijze waarop de Stichting 
Havenbelangen de Rotterdamse achterlandbezoeken organiseert goed is c.q. vruch
ten afwerpt. 

Immers, bi j deze achterlandbezoeken ligt de nadruk op de stukgoedsector en de 
daaraan verwante (transport-) activiteiten, waarbij de 'Hafentagung' niet meer kan 
zijn dan een entree, met het accent op promotie, en die door de individuele Rotter
damse bedrijven gevolgd moet worden door een goede indringende follow-up met als 
doel acquisitie. 

De vraag die verder b i j dit soort reizen continu gesteld moet worden is of het juiste 
'publiek' wordt bereikt. 

Bovendien wordt door Simons niet ingegaan op elementen van het recente beleid 
van de Stichting Havenbelangen te weten, het uitnodigen van 'achterland-regio's naar 
Rotterdam. 

De conclusie die Simons uit dit hoofdstuk trekt is echter duidelijk: 
ze geven op zich nog steeds geen handvat om tot een afbakening van het begrip 
achterland te komen. 

Statistische gegevens 
In dit hoofdstuk worden een aantal studies inzake de geografische afbakening van het 
achterland van Rotterdam beschreven, waaruit de conclusie kan worden getrokken 
dat de marktverhoudingen van de Europese zeehavens, op basis van het beschikbare 
statistische materiaal, niet gegeven kan worden. 

Met name het ontbreken van een voldoende verbijzondering in de goederen
nomenclatuur, het gewenste onderscheid naar vervoerwijze, gedesaggregeerd en 
gedetailleerd naar bestemmingsregio's van de goederenstromen van/naar de zeeha
vens, wreekt zich. 
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Voor Simons bracht echter uitkomst 'de ontdekking dat statistisch materiaal van 
het IFO-Institut für Wirtschaftforschung te München, opgemaakt ten behoeve van 
het Directoraat-Generaal voor het Vervoer van de Europese Commissie in het kader 
van het marktwaarnemingssysteem, de sleutel was om toch het doel te bereiken.' 
Hierin bleek de regio Rotterdam apart te z i jn gerelateerd aan diverse regio's, in het 
bijzonder met de Duitse Lander. 

Resultaat van deze berekeningen is een beschrijving van het Rotterdamse markt
aandeel in diverse Duitse regio's gerelateerd aan een bepaalde goederenstroom, na
melijk het grensoverschrijdend inlandvervoer van en naar de andere EEG-lidstaten 
of regio's; in 1980: Noordr i jk Westfalen 41,9%, Hessen 19,6%, Rijnland-Palts/Saar-
land 19,4% en Baden-Wür temberg 17,8%, Duitsland totaal 17,9%. 

Het aanwezige statistische materiaal laat echter niet toe deze berekeningen te 
maken voor de relatie Rotterdam met andere regio's in Europa. 

Slotopmerkingen 
Een van de conclusies van Simons is dat het dynamische karakter van een haven, 
maar ook van zi jn afzetgebied, niet beter tot zi jn recht kan komen dan door de 
constatering, dat eigenlijk iedere afbakening op grond van de te noemen factoren 
slechts een momentopname is. 

Voor diegenen die zich bezighouden met de acquisitie van goederenstromen een 
weinig bemoedigende constatering. 

Vandaar ook de terechte aanbeveling van Simons om het statistisch materiaal en de 
normen, die bij de goederenstroom moet worden aangehouden om tot geografische 
afbakening te komen, te verzamelen en vast te leggen. 

Afbakening van het achterland van zeehavens is dan mogelijk. Voor wat betreft het 
begrip 'achterland' (alsmede 'voorland') stelt Simons voor dit te vermijden zolang 
hier geen concrete inhoud aan is gegeven. 

Op zijn minst verdient het aanbeveling, aldus Simons, door middel van bijvoeglijke 
naamwoorden zoals Europees, continentaal, overzees of maritiem, aan te duiden wat 
precies wordt bedoeld. 

Wat ik echter heb gemist in dit kader is dat achterlanden van zeehavens zullen 
verschillen afhankelijk van goederensoort en de vervoerwijze. 

Kijkend naar het door Simons gestelde doel van het onderzoek moet ik conclude
ren dat van een inventariserende analyse van het begrip achterland gesproken kan 
worden. De getrokken conclusies vindt ik echter slechts van beperkte betekenis voor 
de toekomstige promotie en acquisitie voor de Rotterdamse haven. 

De titel van het overigens prettig leesbare proefschrift 'Een achterlandverkenning' 
is dan ook zeker een vlag die de lading dekt. 

Aan de andere kant moet gesteld worden dat voor zowel een goede promotie als 
een succesvolle acquisitie van goederenstromen via de haven van Rotterdam meer 
nodig is dan een goed inzicht in de diverse geografische afgebakende achterlanden. 

Drs. M . SCHUT 
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Accounting and Financing for Motor Carriers, Ui tg . Lexington Books (Gower) 
16-8-1984, Prijs: $ 59.50. 

Het boek begint met een inleiding over de betekenis van het vrachtvervoer, uiteraard 
toegespitst op de Amerikaanse situatie. 

Het vrachtautovervoer is een onmisbaar gedeelte van het produktieproces en van 
grote betekenis voor de economische vooruitgang en het menselijk welzijn. 

Gerelateerd aan de omzet en investeringen en het aantal werknemers is dit wegver
voer een van de belangrijkste industrieën van de VS. 

De geschatte omzet van het wegvervoer bedraagt 45 miljoen dollar, dit is 40% van 
de totale vervoermarkt. 

Het financiële management in het wegvervoer is daarbij een belangrijk veld van 
studie en analyse. Er zi jn nogal wat publicaties over het wegvervoer. 

Evenwel een praktische uitgave die verslaglegging en financiële aspecten van het 
wegvervoer behandelen ontbreekt volgens de schrijver, die hieraan met dit boek een 
eind wi l maken. 

Het vervoer wordt in vele aspecten bekeken, waarbij ook de technische vooruit
gang en milieu aspecten de aandacht krijgen. 

Uiteraard wordt de Amerikaanse situatie beschreven, waarbij de structuur van het 
wegvervoer, de belangrijkste vervoerorganisatie en de effecten van de federale voor
schriften worden aangegeven. 

De exploitatie- en de financiële aspecten worden in hun samenhang behandeld, 
teneinde een betere begripsvorming te bereiken. 

De nadruk ligt op de toepassing van verslaglegging en financiële technieken die de 
manager in het wegvervoer ten dienste staan. Teneinde niet alleen in theorie aan te 
geven welke problemen er kunnen spelen is gebruik gemaakt van desk en field work. 

In interviews met managers van diverse bedrijven z i jn gedachten over het financiële 
management vastgelegd. 

Ook ambtenaren en functionarissen van de verschillende organisaties komen hier
bi j aan het woord. 

De banken spelen een vitale rol bi j de bedragen die geïnvesteerd worden in voertui
gen en gebouwen. 

Vraaggesprekken met deze managers geven de details van de vaak ingewikkelde 
financiële transacties welke vanuit hun visie moeten worden beoordeeld. 

Enkele grote accountantskantoren geven hun mening in commentaarvorm weer. 
Het boek geeft een analyse over toepasbare uniforme systemen voor administratie, 

en rapportage, met behulp van voorbeelden. 
Hierbi j worden behandeld; activa, passiva, verantwoording van ontvangsten en 

uitgaven, en exploitatiegegevens. 
Het samenstellen van vrachtprijs budgettering en financieringsplanning krijgt 

ruime aandacht. 
Het boek is geschreven voor de speciale groep lezers, die zich in het vervoer met 

besluitvorming en financiële planning bezighouden. 
Het geeft mogelijkheden aan van toepassing met een kritische analyse van de 

theorie. 
De tekst bevat een overvloedig aantal voorbeelden en illustraties die theorie en 

begrip toepassen op de economische activiteiten. 
Nogmaals het boek is geschreven vanuit de amerikaanse optiek. Toch kan het voor 
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de managers in het wegvervoer van nut z i jn de inhoud van het boek kritisch tot zich te 
nemen. 

Het lezen van tabellen en schema zal hier en daar wat problemen opwerpen. 
In het kader van opleidingen is het zeer zeker te hanteren. Helaas bestaat een 

dergelijke praktische aanpak (nog) niet in het Nederlands. 
Drs. G . MASSELINK 

Transportation accounting & Control: Guidelines for Distribution and Financial 
Management, Ui tg . : National Council of Physical Distribution Management en National 
Organisation of Accountants (1983). 

In 1984 kon het N V I de hand leggen op bovengenoemde publikatie die in meerdere 
opzichten belangwekkend genoemd mag worden. 

Zo komt het werk uit de VS waar toegepaste bedrijfseconomie en management
technieken hoog ontwikkeld zi jn . 

Het is geen puur theoretische verhandeling, maar de uitwerking van de problema
tiek gebaseerd op een onderzoek bi j vele tientallen (grote) concerns. Deze concerns 
verstrekten niet alleen gegevens, maar werkten in workshops en het steering commit
tee actief mee aan de lokalisering van problemen en lacunes en het aandragen van 
oplossingen daarvoor. 

Bijzonder is ook de samenwerking tussen de disciplines die de opdrachtgevers 
vertegenwoordigen, waardoor een 'down to earth' consistent geheel ontstaat. De 
sterk praktisch gerichte benadering is voldoende onderbouwd om het werk meer 
algemene geldigheid te geven, waarbij uiteraard de overdracht van grote Amerikaanse 
concerns naar de Nederlandse situatie aan zekere beperkingen onderhevig is. Het 
rangschikken van de lonen onder de variabele kosten met hooguit in de marge een 
opmerking over 'social security costs' zal in Nederlandse verhoudingen merkwaardig 
overkomen. 

Een eerste herkenning komt echter al bi j opsomming van de redenen waarom de 
schrijvers 'Transportation' zo actueel achten, bijvoorbeeld: 
• effecten van deregulering; 
• kostenaandeel van gemiddeld 15%; 
• samenhang met voorraadkosten onder meer gelet op de hoge rentestand; 
• samenhang met de servicegraad en daarmede tot de concurrentiepositie. 

Daarnaast zal vertrouwd klinken dat uit de weergave van de 'state of the art' b l i jk t 
dat in vele ondernemingen de weg van de huidige situatie naar wat men noodzakelijk 
acht nog lang is. Daarbij mag de constatering van de schrijvers, dat concerns met de 
meest geavanceerde planning - beheers- en informatiesystemen - ook de meest suc
cesvolle z i jn , niet zonder meer als oratio pro domo worden afgedaan. Ook de trans
port- en financial managers zelf constateren de noodzaak. 

Opvallend in zo'n recent werk is de beperking die de titel suggereert 'Transporta
tion Accounting & Control ' met alleen in de ondertitel de woorden Distribution' en 
'Management'. De termen 'Physical Distribution' en 'Business Logistics' zi jn uit de 
VS afkomstig en het l i j k t alsof hier oude kost wordt opgediend. 

Bi j lezing bl i jk t dat de schrijvers uitstekend thuis z i jn in physieke distributie en 
logistiek en deze aspecten belichten. Z i j hebben bepaald geen boekhoudkundige 
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oogkleppen op, maar worden eerder gehinderd door kennis van - ervarings - feiten. 
Een heel andere k i j k b l i jk t al uit hun definitie van accounting, nl . 'accounting is a tool 
- to provide information for managing a business entreprise and in planning its future 
course'. 

Tegen deze achtergrond zien zij de behoefte aan informatie omtrent het trans-
portgebeuren in en een breder kader dan alleen het beheren van de transportafdeling, 
b.v. voor: 
• de kosten van alternatieve distributiekanalen en technieken; 
• de relatie tussen kosten en serviceniveau; 
• voorraadkosten; 
• keuze eigen/beroepsvervoer. 

Treffend is hun definitie van logistiek, n l . : 
'The awareness that decisions made in marketing or manufacturing impact transporta
tion costs which in return are a factor to be considered in other decisions'. 

In deze visie wordt geen afzonderlijk logistiek informatiesysteem opgezet, maar 
wordt de logistieke invalshoek vanuit de bestaande, in de werkelijkheid verankerde 
informatie belicht. Transportation accounting is daarbij een verbijzondering van de 
accounting ten algemene met specifieke problemen, doch b l i j f t onderdeel in het 
totale systeem, waarin evenzeer logistieke aspecten zijn te onderscheiden. 

Voor wat betreft het transportgebeuren komen de schrijvers tot de slotsom dat 
voor adequate managementinformatie nodig is: 
• een voldoende scope: alle kostenplaatsen met betrekking tot inkomend en uitgaand 
transport en transport tussen bedrijfslocaties moeten zijn opgenomen en wel zodanig 
dat de bedrijfsorganisatie en de procesorganisatie wordt gevolgd; 
• een juiste en voldoende vastlegging van kosten en prestaties met een goed onder
scheid tussen vaste en variabele kosten; 
• een doordachte kostentoerekening met de juiste oorzakelijke samenhang. Te veel 
globaliseren leidt tot onjuiste conclusies en steekproefsgewijze verfijningen moeten 
steeds refereren aan goed gekozen vaststelbare randtotalen; 
• bruikbaarheid van de gegevens voor verschillende doeleinden die ook om verschil
lende kostendefinities vragen. 

Een goed management informatiesysteem bl i jk t niet van de ene dag op de andere 
uit de grond gestampt te worden. U i t de waarnemingen wordt een drietal ontwikke
lingsstadia onderscheiden en omschreven lopend van beperkte vastlegging met 
beperkte hulpmiddelen en beperkte doeleinden naar een 'sophisticated' beheers- en 
controlesysteem, dat tevens de informatie levert voor analysedoeleinden ten behoeve 
van transport, distributie en logistiek. 

Tegen de in het voorgaande geschetste achtergrond zal het geen verbazing wekken 
dat het budgetteringsstelsel betrokken op de transportafdeling een centrale plaats in 
de rapportering inneemt. D i t stelsel gaat veruit boven een kostentoerekenings- en 
verantwoordingssysteem. 

De beschrijving ervan is niet alleen illustratief, maar wint aan waarde door regel
matige spiegeling aan de prakti jk en de b i j de studie betrokken bedrijven. Daarnaast 
is de beschrijving duidelijk genoeg om de lezer niet te dwingen eerst een standaard
werk over budgettering en managementinformatie door te worstelen. De weg van 
'The corporate strategie master budget', naar een operationeel transportbudget met 
bijbehorende kostprijzen per produkt/klantengroep is praktisch stap voor stap 
beschreven. 
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Voor de kostenbepaling wordt uitvoerig stilgestaan bi j het onderscheid: 
• historische kosten; 
• streefwaarden; 
• theoretische waarden. 

Daarbj geven de schrijvers - uiteraard - voorkeur aan streefwaarden die toch een 
zekere relatie hebben met de historische kosten en mede geënt zi jn op wat theoretisch 
haalbaar is. 

Deze opvatting verdraagt zich wonderwel met onze leer van de kostprijs. 
Immers, de normatieve kostprijs komt niet uit de hemel vallen, maar is gebaseerd 

op historische voorwetenschap, de bekende procesgang en bekende verbeterings
mogelijkheden daarin. We behoeven dan ook niet onze theoretische verworvenheden 
in te ruilen voor de 'zo beroemde' prakt i jk, maar kunnen integendeel daaraan een 
hechte grondslag leveren. 

Ten aanzien van de kostenbepaling, toerekening en doorbelasting l i j k t het alsof de 
schrijvers soms op twee gedachten hinken, maar waarschijnlijk is dat zij een zodanig 
flexibel verwerkingssysteem vooronderstellen dat presentatie naar verschillende 
invalshoeken geen probleem is. 

Vooropgesteld wordt het principe van de integrale kosten en van daaruit kan men 
- afhankelijk van de doelstelling - gaan naar variabele-, marginale- of differentiële 
kosten. 

Kosten worden uiteraard niet slechts vastgesteld, maar ook vastgepind aan iemands 
verantwoordelijkheid. Het onderscheid tussen een 'cost centre' met interne verreke
ning volgens standaardkosten en een 'profit centre' met doorbelasting op basis van 
prestatie x prestatietarief is algemeen bekend. Het daartussen gelegen 'investment 
centre' waarbij de manager ook verantwoordelijk is voor een voorgecalculeerde 
'return on investment' is moeilijker te plaatsen. De achterliggende gedachte dat men 
een manager alleen mag plagen met de door hem beheersbare kosten en met kapitaal
kosten alleen als hi j zekere investeringsbevoegdheden heeft, gaat o.i . mank. B i j 
achterblijven in de prestaties met b.v. 20% is ook een dekking van 20% in de niet-
beheersbare - vaste - kosten verloren die in eerste instantie voor rekening van de 
betrokken manager komt. 

Onderkend wordt dat kostentoerekening en -beheersing voor de transport activitei
ten gecompliceerder zi jn dan voor 'manufacturing'. Het niet identiek repeteerbaar 
zijn van transporten, meerdere dimensies van de output, etc. worden niet alleen als 
probleem genoemd, maar ook worden oplossingen c.q. richtingen waarin ze gezocht 
moeten worden aangedragen. 

Zonder adequate gegevensvastlegging en verantwoordelijkheidstoedeling is een 
adequate beheersing en analyse van transport, physieke distributie en logistiek niet 
mogelijk. Daarbij is niet in de eerste plaats van belang hoeveel paaltjes de weg 
markeren, maar de juiste plaatsing van de paaltjes. 

De vraag naar de gewenste mate van detaillering is primair een kwestie van afwe
ging van kosten en nut van de informatie. De schrijvers laten het niet bi j deze 
constatering. 

In een hoofdstuk 'Improving transportation management information' wordt uit
voerig aandacht besteed aan: 
• definiëring van de nodige informatie 
• inventarisatie van databronnen en het toegankelijk maken ervan 
• automatiseringsaspecten 



90 

'Transportation accounting' & 'Control ' heeft naast vaststelling van 'the state of the 
art' vooral tot doel wegen te wijzen tot verbetering van de efficiency/produktiviteit in 
het transport in ruime zin. 

Het heeft trekken van een standaardwerk, maar is ook als naslagwerk bijzonder 
waardevol. 

De veelzijdigheid van het onderwerp en de grondigheid van benadering maken het 
niet tot een boek om in één adem uit te lezen. Het vraagt van de lezer zich in de 
materie te verdiepen en vergt t i j d , maar deze tijdbesteding is zeker lonend. 

Drs. N . H . VAN DER W O U D E 

Improving Railway Financial Performance Measurement and Management needs, by 
Michael E. Beesley and Peter B . Kettle, Aldershot (England) 1985, Brookfield 
(USA) 1985. Prijs: $ 27.50. 

Beesley en Kettle hebben een aantrekkelijk, doch allesbehalve gemakkelijk boek 
geschreven. 

Aantrekkeli jk is, dat hun opvatting over kosten en opbrengsten zo'n flexibiliteit 
vertoont. Ze gaan niet uit van een bepaald (boekhoudkundig) schema, maar vragen 
zich voor elk marktsegment af, wat er met de kosten en met de opbrengsten van de 
spoorwegmaatschappij als geheel zou gebeuren, wanneer dit bepaalde marktsegment 
zou worden uitgebreid, ingekrompen of zelfs opgegeven. Dat vereist een goed inzicht 
in de fysieke gevolgen van zo'n beslissing, niet alleen voor het marktsegment in 
kwestie, maar vooral ook voor alle andere segmenten samen. Op zijn beurt moeten 
die fysieke gevolgen - zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant - dan weer in 
geld worden vertaald om zo het financieel effect van zo'n maatregel te kunnen beoor
delen. Terecht wordt gesteld dat zo'n calculatie alt i jd 'decision-oriented' moet zijn. 
Dat veronderstelt, dat door het management scherp gedefinieerde alternatieven wor
den aangereikt. Voor ieder van deze mogelijke 'courses of action' moet een daarop 
toegesneden calculatie van kosten en opbrengsten plaatsvinden. 

Zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenzijde spelen de begrippen onder
uitputting en over-uitputting een ro l . Aan de kostenzijde is van onder-uitputting 
sprake wanneer voor twee of meer marktsegmenten samen gemeenschappelijke kos
ten bestaan. Het verminderen van de vervoeromvang in een sector leidt dan tot een 
minder dan proportionele (of in het geheel geen) kostendaling. Van over-uitputting 
wordt gesproken, wanneer binnen het spoorwegstelsel als geheel grote congestie 
bestaat. Het verminderen van de vervoeromvang binnen één marktsegment leidt dan 
mede tot vermindering van de kosten van de overig marktsegmenten, omdat de 
congestieproblemen voor het geheel dan verminderen. 

Aan de opbrengstenkant doet zich iets soortgelijks voor. Van over-uitputting b i j de 
opbrengsten is sprake, wanneer vermindering van de dienstverlening in bi j voorbeeld 
het agglomeratievervoer tevens zou leiden tot vermindering van de opbrengsten van 
het intercity-verkeer, omdat door de reductie van het agglomeratievervoer de intercity
stations minder goed 'gevoed' werden. Van onder-uitputting is sprake, wanneer ver
mindering van de dienstverlening in het agglomeratievervoer juist zou leiden tot 
hogere intercityopbrengsten, omdat door die vermindering ruimte ontstaat voor een 
betere intercity-dienstregeling. 



91 

Hiermee hebben de auteurs een strategisch kernprobleem van het spoorwegmana-
gement heel goed onderkend. I n het boek wordt vervolgens terecht grote aandacht 
besteed aan het management van de samenhang tussen kosten (kostenmanagement) 
en opbrengsten (pricing policy) van ieder relevant marktsegment afzonderlijk, uiter
aard binnen het kader van het geheel. De auteurs gaan ervan uit, dat bij de spoorwe
gen sector-management dient plaats te vinden, zoals dat o.a. bij British Rail te zien is. 
Het bedrijf wordt dan gegroepeerd naar marktsegmenten, ieder met een afzonderlijke 
manager, die voor het bewaken van de ontwikkeling van kosten en opbrengsten 
binnen dat marktsegment verantwoordelijk is. De auteurs vinden dat een betere 
oplossing dan de traditionele opsplitsing naar infrastructuur, rollend materieel, 
exploitatie etc. M i j n voorkeur gaat niettemin uit naar een matrix-organisatie, waarin 
beide ingangen een plaats kunnen krijgen, al sluit ik niet uit dat in sommige situaties 
een eenzijdige ruk in de andere richting als correctie op gegroeide verhoudingen 
nodig kan zi jn. 

Helaas komt in het boek niet uit de verf, dat het managen van de samenhang tussen 
capaciteitsbeleid en prijsbeleid zich niet alleen bij een spoorwegdirectie voordoet, 
maar ook b i j het overall beheer van de verkeersinfrastructuur van een land. Ook 
daarbij gaat het om sectoren (wegvervoer, watervervoer, railvervoer), waarvoor 
alleen in onderlinge samenhang een capaciteitsbeleid (kosten) en een tariefbeleid 
(opbrengsten) kunnen worden vastgesteld. D i t ruimere kader voor de probleemstel
ling van een spoorwegdirectie is uiterst relevant. Het getuigt immers van maatschap
pelijke verspilling, wanneer een spoorwegdirectie aan het forenzenvervoer vanwege 
zijn piekkarakter een hoog tarief zou verbinden, terwijl b.v. in het forenzenverkeer 
per auto geen enkele per rit als variabel ervaren congestieheffing zit. Uitgaande van 
dit laatste feit zou een extra laag spitstarief van de trein wel eens maatschappelijk 
gunstig kunnen zi jn , omdat zo de nadelige externe effecten, die zouden ontstaan 
wanneer veel (meer) forenzen per auto zouden reizen, juist zouden worden vermin
derd. Ook in de sfeer van het goederenvervoer kan scheefgroei in de concurrentie
verhoudingen ontstaan, door een niet goed op de andere sectoren afgestemde prijs
politiek. Het maakt nogal wat uit voor de concurrentiepositie tussen rail- en 
wegvervoer, of de belastingen in het wegvervoer vooral capaciteitsgevoelig zi jn 
(motorrijtuigenbelasting). Eigenlijk zou de afstandgevoelig (accijnzen op benzine en 
dieselolie). Eigenlijk zou de eis gesteld moeten worden dat laatstbedoelde accijnzen 
in ieder geval de voor de wegbeheerder ontstane marginale produktiekosten dekken 
plus de voor milieu en samenleving ontstane externe effecten. Tot die externe effec
ten dient dan tevens de aan anderen veroorzaakte vertraging te worden gerekend. 
Aan die eis wordt thans in Nederland niet voldaan. 

Terecht wordt tenslotte grote nadruk gelegd op de noodzaak van lange termijn 
planning voor het spoorwegbedrijf. Aan die toekomstplanning moeten op hun beurt 
relevante (en consistente) alternatieven worden ontleend om de verschillende moge
l i jke 'courses of action' in een helder daglicht te stellen. 

Kortom, een moeilijk doch aantrekkelijk boek, aan te bevelen voor (de financieel-
economische adviseurs van) directies van spoorweg- en andere vervoerondernemin-
gen, maar bovendien ook voor de beleidsvormers op het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. En dat laatste dan niet primair voor het beter kunnen beoordelen van 
spoorwegbedrijven, maar vooral voor het formuleren van een samenhangend capaci
teits- en prijsbeleid voor verkeer en vervoer als geheel. 

Dr. T. T I E L E M A N 



Instituutsmededelingen 

Instituutsraad 
Ter vervulling van de vacature, ontstaan door het vertrek van Mr . P.J. Z E V E N van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, is Drs. M . M U L L E R , werkzaam bi j de hoofd
directie van Rijkswaterstaat in de Instituutsraad benoemd. 

De heer Drs. H . G . VAN DER B E N D is opgevolgd door Drs. J .M.F. D I R I S . 

Wetenschappelijk Onderzoek 
I n de afgelopen maanden zi jn de volgende studies cq. rapporten verschenen: 
• 'The determinants of modal choice in the freight transport market' 
- Final Report -
with annexes: 
Technical Report I : 
Preliminary research into the modal choice function. 
Technical Report 2: 
Profit maximalisation with transport share as a power function of tariff , time and total 
tonnage. 
Eerder verschenen: 
Report on Phase I : The market segmentation analysis. 
Report on Phase I I : The discriminant analysis and the modal share function results. 
• 'Transportkosten en vervoerstromen van vliegas in een aantal situaties' 
• 'Energiebesparingsmogelijkheden en kostenconsequenties door toepassing van 
gecombineerde vervoertechnieken, alsmede een vergelijking van het energieverbruik 
en de vervoerkosten in het gecontaineriseerd vervoer over de weg, via de rail of per 
binnenschip'. 
• ' A study on the development of a high speed rail network in the European commu
nity' 
- Final Report -
Eerder verschenen: 
Report I : Data Sources 

Report I I : Model systems and transport strategies 

Voorlichting en Onderwijs 
Tijdens de NVI-lunchbijeenkomst van 18 januari j l . sprak de heer H . E . Portheine, 
Voorzitter Stichting Havenbelangen Rotterdam-Europoort en Directeur Marketing 
en Sales Frans Swarttouw bv, over: 'Rotterdam, kolendistributiehaven'. 

Voor een samenvatting van zi jn lezing wordt verwezen naar de rubriek Aanteke
ningen, elders in dit nummer. 

Op 16 oktober 1984 vond in Brussel de oprichtingsvergadering plaats van de Euro
pean Society of Transport Institutes ESTI . 

Voor een verslag van deze bijeenkomst wordt verwezen naar de rubriek Aanteke
ningen, elders in dit nummer. 

De 18e Beneluxhavenstudiedagen, te houden op 25 en 26 april 1985 te Zeebrugge, 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2111: 92-94 (1985) 
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hebben als thema 'Mainports' in de Benelux; onderzoek naar veranderingen in l i j n 
vaart en containerisatie. 

Postacademisch Onderwijs 
Door de oprichting van het Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoers
wetenschappen en de Verkeerskunde is een einde gekomen aan de werkzaamheden 
van de Commissie van Voorbereiding. 

In het Bestuur van het Orgaan zijn de volgende Instellingen van het Wetenschappe
l i j k Onderwijs vertegenwoordigd. 
• de Rijksuniversiteit te Leiden; 
• de Rijksuniversiteit te Groningen; 
• de Rijksuniversiteit te Utrecht; 
• de Erasmus Universiteit te Rotterdam; 
• de Universiteit van Amsterdam; 
• de V r i j e Universiteit te Amsterdam; 
• de Technische Hogeschool Delf t ; 
• de Technische Hogeschool Eindhoven; 
• de Technische Hogeschool Twente. 

Verwacht wordt dat ook de Landbouwhogeschool Wageningen binnenkort zal toe
treden tot de Gemeenschappelijke Regeling. 

De zgn. derden zi jn het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut en het 
Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs. 

Door het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut zi jn de heren: 
Drs. A . H . M . KRUIJTZER 
Ir . H . A . DE GROOT 

Ir . F . O U D E N D A L 

Ir . C A . Z A N D V L I E T 

J .M. FERINGA 

benoemd in het Orgaanbestuur. 
Het programma van het Orgaan omvat voor 1985 o.a. de volgende cursussen: 

• 'Kwaliteit van het openbaar personenvervoersysteem' op 16, 17, 23 en 24 april 
onder leiding van Prof. I r . M . van Witsen; 
• 'Internationale handel en internationaal transport I I ' op 4, 5 en 6 juni onder leiding 
van Prof. Drs. H.J . Noortman; 
• 'Gemeentelijk en regionaal vervoers- en verkeersbeleid in een t i jd van schaarste' op 
29, 30 mei, 5 en 6 juni onder leiding van Prof. Ir . H . Wiggerts; 
• 'Buisleidingen' op 17 en 18 september onder leiding van Prof. Ir . H . Wiggerts; 
• 'Verkeersveiligheid' op 1, 2, 3, 8, 9 en 10 oktober onder leiding van Prof. Ir . 
E. Asmussen; 
• '(Micro)computertoepassingen in de verkeerskunde' op 22, 23, 29 en 30 oktober 
onder leiding van Ir . E. Heere; 
• 'Ontwerpen van wegen en kruispunten; meer met minder geld' op 19, 20, 26 en 27 
november onder leiding van I r . B . Beukers; 
• 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen', najaar '85 onder leiding van Mr . L.J . de Jong; 
• 'Goederentransportverzekering', najaar '85 onder leiding van D . Koole; 
• 'Inleiding vervoersrecht', najaar '85 onder leiding van Prof. Mr . R. Cleton; 
• 'Kostprijsbepaling t.b.v. het beleid' op 22, 29 oktober en 5 november onder leiding 
van Prof. Dr . G. Blauwens; 
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• 'Internationale handel en internationaal transport I I P , najaar '85 onder leiding van 
Prof. Drs. H.J . Noortman; 
• 'Kosten- en opbrengstallocatie in de prakt i jk ' , najaar '85 onder leiding van 
Drs. J .M. Verhoeff; 
• 'Vervoer en ruimtelijke ordening', najaar '85 onder leiding van Prof. Dr . A . A . I . 
Holtgrefe. 

Congressen, symposia, etc. 
Tijdens het 11e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk op 29 en 30 november 
1984 werd door Ing. E.P. Kroes, M s c , tezamen met Dr . H.J . van Zuylen het paper 
'Verkeerscirculatie en brandstofverbruik' gepresenteerd. 

Op 6 en 7 december 1984 vond in Parijs de 69ste Round Table van de E C M T plaats 
met als thema: 'Changes in transport users' motivations for modal choice: freight 
transport'. 
De heer Drs. Ing. J.H.P. van Rens trad op als rapporteur. 

Tijdens de 70ste Round Table van de E C M T , die plaats vond op 10 en 11 januari 
1985, trad Drs. G. Gort (EBW) op als rapporteur. Thema van deze Round Table was: 
'Foreseeable cost trends in different modes of freight transport'. 

Op uitnodiging van de Transportation Research Board is de heer Gort op 14 
januari j . l . toegetreden tot de Committee on Inland Water Transportation. 

Op 19 december 1984 sprak de heer Van Rens over 'Beleidsinformatiesystemen als 
element van de beleidsvoorbereiding'; dit als onderdeel van de Klvl-lezingencyclus 
'Goederenvervoer'. 

'Physical Distribution en Warehousing' was het thema van een NOB-bijeenkomst 
op 30 januari 1985. 
De heer Drs. Ing. J.H.P. van Rens verzorgde een inleiding over: 'De plaats van 
physical distribution en warehousing in het totaal van industriële handels- en maat
schappelijke ontwikkelingen en de rol en specialisatie van de vervoerder daarin'. 

De 1985 International Conference on Travel Behaviour zal van 16 t/m 19 april a.s. 
in Noordwijk plaatsvinden. In het International Steering Committee heeft o.a. Drs. 
Ing. J.H.P. van Rens zitting. 

Van 23 t/m 25 januari j . l . vond te Bangkok een conferentie plaats van ministers van 
transport en communicatie in de landen van het ESCAP-gebied. 

Ten behoeve van deze conferentie heeft Prof. Drs. H.J . Noortman als voorzitter 
van de wetenschappelijke raad van het N V I een paper uitgebracht, getiteld: ' A n 
overall planning framework for the regional action programme developped for the 
transport and communications decade for Asia and the Pacific 1985-1994'. In de 
aantekeningenrubriek is van deze conferentie nog nader verslag gedaan. 



INTERREGIONAAL LUCHTVERVOER EN ZAKENLUCHTVAART 

Symposium 23-24 mei 1985 

Locatie : Luchthaven Rotterdam 

Opening: Mw. Drs. N. Smit-Kroes 

Inleiders: Mr. W.H. Muller, Netherlines bv 
Drs. J. Laan, wethouder Gemeente Rotterdam 
Mr. R.L.M. Schreurs, Rijksluchtvaartdienst 
Drs. Ing. J.H.P. van Rens, Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 
Drs. H.W.B. Messelink, Luchthaven Maastricht 
H. Noorlander, Holland Aero Lines 
C J . van Schaick, DHL-Nederland 
M. Suter, Cross-Air 

Panelleden/discussianten: 
Dr. Mr. J.G.W. Simons, Kamer van Koophandel Rotterdam 
F.W.M. Stevens, Rijnmond Air Services bv 
H.S. Jonker, Schreiner Airways bv 
W. Hoffland, Philips Vliegdienst 
Mr. H. Raben, Rijksluchtvaartdienst 
Mr. T.G. Zijderveld, Luchthaven Rotterdam 
Drs. T. Leyer, N.L.M. bv 
Ing. L.P. Jansson, Netherlines bv 
Drs. S. Miedema, Ministerie van Economische Zaken 

Kosten : ƒ 3 4 5 - , excl. BTW 

Inschrijvingen/inlichtingen: 
Tel.: 070 - 74 77 03 (Mw. Mr. E.E. Aberson, R.L.D.) 

070 - 99 33 41 (Dhr. J.M. van Berkel, N.V.I.) 



C A L L FOR P A P E R S 

Four th Wor ld C o n f e r e n c e on Transpor t R e s e a r c h 
V a n c o u v e r , C a n a d a - May 11 -15 ,1986 

" R E S E A R C H F O R T O M O R R O W ' S T R A N S P O R T R E Q U I R E M E N T S " 

P a r t i c i p a n t s in t h e W o r l d C o n f e r e n c e on T r a n s p o r t R e s e a r c h are i n v o l v e d in t r a n s p o r t 
r e s e a r c h a n d in a p p l y i n g r e s e a r c h f i n d i n g s in t h e f i e l d s o f t r a n s p o r t p o l i c y , t r a n s p o r t p l a n 
n i n g a n d t r a n s p o r t m a n a g e m e n t fo r c a r r i e r s a n d use rs . T h e W C T R is a f o r u m fo r t h e 
e x c h a n g e o f i d e a s a n d o p i n i o n s a n d p r o v i d e s an o p p o r t u n i t y t o l ea rn a b o u t c u r r e n t 
d e v e l o p m e n t s . T h e W C T R d e a l s w i t h a l l m o d e s of t r a n s p o r t . It c o n s i d e r s t r a n s p o r t r e s e a r c h 
r e s u l t s a n d r e q u i r e m e n t s f o r u r b a n , r e g i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l t r a n s p o r t . T h e r e s e a r c h in
t e r e s t s o f d e v e l o p i n g c o u n t r i e s are g i v e n p a r t i c u l a r a t t e n t i o n . 

T h e c o n f e r e n c e w i l l t a k e p l a c e d u r i n g T h e 1986 W o r l d E x p o s i t i o n t o be he ld in V a n 
couve r . T h e t h e m e o f E x p o '86 is m a n k i n d ' s a c h i e v e m e n t s in t r a n s p o r t a n d r e l a t e d 
c o m m u n i c a t i o n s . It c o n s i d e r s w h a t m i g h t l ie a h e a d . H o l d i n g t h e W C T R in V a n c o u v e r dur 
i ng E x p o '86 p r o v i d e s an u n u s u a l o p p o r t u n i t y t o c o m b i n e a v a r i e t y o f b u s i n e s s f u n c t i o n s . 
P lan o n j o i n i n g us ; r e g i s t r a t i o n n o t i c e s w i l l be a v a i l a b l e m id -1985 . 

T h e W C T R C o n f e r e n c e w i l l have s i x m a i n t h e m e s w i t h s u b - t h e m e s , as f o l l o w s : 

A . R e s e a r c h related to Transport Management and Technological Innovation: 
1) m a n a g e r i a l a d a p t i o n t o c h a n g e ; 2) t h e e f f e c t s o f i n f o r m a t i o n s y s t e m s o n t r a n s p o r t ; 3) im
p r o v i n g r a i l w a y p e r f o r m a n c e ; 4) d a t a c o l l e c t i o n , s t a n d a r d i z a t i o n a n d a v a i l a b i l i t y ; 5) t h e im
p l i c a t i o n s o f e n e r g y c o s t s f o r i n f r a s t r u c t u r e a n d v e h i c l e d e v e l o p m e n t . 
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Y o u r r e s e a r c h m a y n o t f i t e a s i l y i n t o a c o n f e r e n c e t h e m e as o u t l i n e d above . W e 
a n t i c i p a t e t h a t a n u m b e r o f v a l u a b l e s e s s i o n s w i l l be bu i l t a r o u n d g o o d q u a l i t y p a p e r s t h a t 
w e r e c e i v e o n t o p i c s o t h e r t h a n t h o s e o u t l i n e d . If you would like to present a paper , p l e a s e 
s e n d a typed a b s t r a c t (double s p a c e d ) of about 400 w o r d s by November 12 ,1984 , to: 

Trevo r D. Heave r , C h a i r m a n , W C T R , c/o T h e C e n t r e f o r T r a n s p o r t a t i o n S t u d i e s , 
U n i v e r s i t y o f B r i t i s h C o l u m b i a , V a n c o u v e r , B.C., C a n a d a V6T 1 W 5 

A u t h o r s w i l l be n o t i f i e d a b o u t p a p e r s s e l e c t e d fo r t h e c o n f e r e n c e p r o g r a m by F e b r u a r y 28, 
1985. A u t h o r s s u b m i t t i n g p a p e r s m u s t d o so by S e p t e m b e r 30 , 1985. P a p e r s s h o u l d be 
l i m i t e d t o 20 t y p e d p a g e s , s i n g l e s p a c e d . 
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