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Ten geleide 

De wereldeconomie ondergaat sedert het begin van de 70-er jaren een aantal 
ontwikkelingen die in een snel tempo de in de eerste decennia na de tweede wereld
oorlog ontstane patronen veranderen. 

De relatieve positie van vertrouwde economische zwaartepunten als West-Europa en 
de Verenigde Staten van Amerika neemt geleidelijk in betekenis af, andere gebieden, 
zoals de Pacific, nemen snel in economisch belang toe. 

Met die verschuivingen in de relatieve betekenis van de onderscheiden economische 
centra gaan ook veranderingen in de structuur van de bedrijvigheid gepaard. 

Deze processen verdienen alle aandacht, aangezien zowel het bedrijfsleven als de 
overheid voor het te voeren beleid zicht behoeven op de economische activiteiten die 
op middellange en lange termijn kansen bieden voor een verdere welvaartsontplooiïng. 

In Nederland is gedurende de afgelopen jaren ondermeer door de Adviescommissie 
inzake de voortgang van het industriebeleid (Commissie Wagner) en door de 
Stuurgroep Dienstenonderzoek aan dit vraagstuk uitvoerig aandacht besteed. Beide 
commissies concludeerden dat de transportsector tot de perspectiefvolle marktgebie
den voor Nederland moet worden gerekend. Het is in dit verband opmerkelijk dat van 
de 13 door de Commissie Wagner geselecteerde hoofdaandachtsgebieden er niet 
minder dan 6 geheel of ten dele betrekking hebben op het verkeer en vervoer. 

De redactie achtte het in dit licht gewenst een themanummer van het Tijdschrift voor 
Vervoerswetenschap te wijden aan de economische betekenis van de transportsector. 

Nadat het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut in de tweede helft van de 
zestiger jaren over dit onderwerp twee gedetailleerde studies had gepubliceerd, zijn er 
nadien namelijk slechts enkele kerngegevens over de ontwikkeling in de economische 
betekenis van het vervoer beschikbaar gekomen. 

Een nadere uitwerking was dan ook alleszins gewenst. Daarbij stelde het 
beschikbare cijfermateriaal echter wel belangrijke beperkingen aan de analyses. 

B i j het beoordelen van de gepresenteerde macro-economische cijfers dient men 
bijvoorbeeld wel voor ogen te houden dat deze uitsluitend op het beroepsvervoer 
betrekking hebben. Voorts laten de beschikbare gegevens het op dit moment ook niet 
toe, in een afzonderlijk artikel de economische betekenis van de zeehavens nader uit te 
werken. 

De redactie hoopt niettemin met het onderhavige themanummer te kunnen 
bijdragen aan een verdere verdieping van het inzicht in de plaats die de transportsector 
thans inneemt in het totale economische activiteitenpatroon van Nederland. 

D E R E D A C T I E 
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Een macro-economische blik op de transportsector 

Drs. T.J.J.B. W O L T E R S 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Abstract 
A macro-economic look at the Dutch transport sector 

In this article the Transport, Storage and Communication Enterprises in The Netherlands 
(transport sector) are placed in the national production structure. 

By comparing input-output data for 1938 with those for 1981, it is possible to point 
out some longer-term developments. In the course of time, the share in total production 
contributed by the winning of natural gas and crude oil and the chemical industries has 
considerably increased. Also several services have become more and more important. 
Concurrently, the older branches of economic activity, such as agriculture and transport, 
have lost ground. The transport sector's share in NNP decreased from 9% in 1938 to 
6.9% in 1981, mainly as a result of a declining relative importance of commercial shipping 
and public transport. 

In the processing of foodstuffs, housing and transport services government subsidies 
have come to play an increasingly important part. 

In 1981 government subsidies to public transport amounted to Dfl . 2,600 mln, in 1983 
to Dfl . 3,300 mln. 

From 1981 National Account figures it appears that the transport sector still is a pro
minent contributor to the generation of income and employment. Relative to the entire 
sector of enterprises, the transport sector accounted for 8% of the gross value added 
(at market prices), 8.1% of the exports of goods and services, 9.5% of gross capital for
mation and 8% of total employment. 

Inleiding 
In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor enkele macro-economische aspecten van 
de transport-, opslag- en communicatiebedrijven (die in het vervolg ook aangeduid 
worden als de transportsector). Getracht is de plaats van de transportsector in de 
binnenlandse economie aan te geven. De gegevens hiervoor zi jn grotendeels ontleend 
aan de CBS-publikatie 'Nationale Rekeningen 1983' (NR 83) of uit eerdere edities van 
de betrokken reeks.[1] 

In het bijzonder wordt ingegaan op de produktiestructuur van de transportsector in 
vergelijking tot andere bedrijfstakken. B i j de produktiestructuur gaat het zowel om de 
verdeling van de afzet over een aantal belangrijke categorieën van afnemers als om de 
samenstelling van de inputs waaruit onder meer de toegevoegde waarde berekend kan 
worden. De toegevoegde waarde, en de onderdelen daarvan, zi jn bepalend voor de 
inkomensvorming in de verschillende bedrijfstakken. 

Er is tevens aandacht voor de goederen- en dienstentransacties met het buitenland, 
de investeringen in vaste activa en het arbeidsvolume. 

Centraal staan de goederen- en dienstentransacties van de in Nederland gevestigde 
bedrijven. Voorbi j wordt gegaan aan vermogensverhoudingen en financieringsstro
men. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112:100-116 (1985) 
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De goederen- en dienstentransacties worden gewaardeerd tegen de daarop 
betrekking hebbende marktprijzen. De waardebedragen die in de weergegeven 
tabellen zijn opgenomen, geven slechts in beperkte zin het economisch belang van 
bepaalde activiteiten weer. Het betreft een ex-post weergave van bestaande geldstro
men. Alleen het actuele economische krachtenveld tussen vraag en aanbod is dan 
bepalend voor de te registreren waardebedragen. Indien er een zekere mate van 
concurrentie is, richt de prijsvorming zich op de waardering voor de marginale 
eenheden van een produkt of dienst. 

Wat de integrale baten en lasten van economische activiteiten z i jn , is bi j 
veelomvattende economische activiteiten niet vast te stellen. Een indruk hiervan zou 
mogelijk zijn door zich voor te stellen wat de gevolgen zijn van een geheel of 
gedeeltelijk wegvallen van een bepaalde bedrijfstak. Vooral indien de verwevenheid 
met andere activiteiten groot is en indien er niet of nauwelijks substituten denkbaar 
zi jn, is er reden te veronderstellen dat de integrale betekenis van een bedrijfstak (of 
onderdeel) voor de gehele economie groot is. 

Wat betreft het vervoer kan men stellen dat het wegvallen ervan zou leiden tot de 
stilstand van het gehele economisch leven, men denke slechts aan het belang van het 
woon-werkvervoer en het vervoer van goederen tussen bedrijven en van bedrijven naar 
consumenten. Men moet echter bedenken dat de transportsector uitsluitend betrek
king heeft op beroepsvervoer, d.w.z. vervoer ten behoeve van derden tegen betaling, 
en aan het vervoer verwante activiteiten voor derden tegen betaling. 

Het zogeheten eigen vervoer valt hier dus buiten. De transportsector staat voor een 
groot deel in een concurrentieverhouding tot het eigen vervoer. Zowel bedrijven als 
particulieren worden voor de keuze gesteld gebruik te maken van eigen vervoermidde
len of van de diensten van de transportsector. 

Tevens moet men zich realiseren dat de macro-economische statistiek sterk 
geografisch bepaald wordt. De cijfers van de bedrijfstakken hebben uitsluitend 
betrekking op produktie die op Nederlandse bodem tot stand komt. 

Daarbij vormt de invoer van goederen en diensten een substituut voor binnen
landse produkten. Ook voor de transportsector geldt dat buitenlandse ondernemingen 
in vele gevallen concurrenten zi jn . 

Een bijzondere rol speelt de overheid. In de macro-economische produktiestructuur 
verschijnt de overheid als producent van een aantal diensten waarvoor zij tevens als 
consument wordt opgevoerd (bestuur, onderwijs en defensie). Voor het overige zijn 
bedrijfsactiviteiten, ook al is de overheid daarbij in sterke mate betrokken, opgenomen 
in de cijfers van de onderscheiden bedrijfstakken. Zo zijn de cijfers van de 
openbaar-vervoerbedrijven, de gemeentelijke havenbedrijven, de luchthavens, de 
spoorwegen, de PTT, om enkele belangrijke voorbeelden te noemen, in die van de 
transportsector opgenomen. Hoewel in alle gevallen voor de geleverde vervoerpresta
tie een betaling verricht moet worden, zi jn bij een aantal activiteiten de opbrengsten te 
laag om de totale exploitatiekosten te kunnen dekken, met name geldt dit voor het 
openbare personenvervoer per bus, tram en trein. De overheid nu zuivert de hierdoor 
optredende tekorten uit publieke middelen aan. Deze bijdragen worden in de gegevens 
over de produktiestructuur aangeduid als prijsverlagende subsidies; zij verschijnen als 
een negatieve kostenpost. 

In 1981 bedroegen de genoemde prijsverlagende subsidies 2,6 mid gld., in 1983 3,3 
mld gld. 

Deze gelden zijn voor de betrokken bedrijven zodanig van belang dat van een 
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commerciële bedrijfsvoering geen sprake kan zi jn. De prijsverlagende subsidies 
kunnen gezien worden als de betaling voor het voorzien in een collectief goed, namelijk 
de publieke beschikbaarheid van een netwerk van geregeld vervoer. Bovendien 
compenseren zij deels de lasten van infrastructurele faciliteiten die andere vervoersec-
toren op hun terrein niet behoeven te dragen. 

De inkomensvorming nu is in het geval van hoge prijsverlagende subsidies wat 
moeili jk te interpreteren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen en de toegevoegde waarde tegen factorkosten. B i j het 
eerste begrip wordt alleen inkomen meegeteld voorzover dat uit de bedrijfsinkomsten 
kan worden betaald. B i j het tweede begrip tellen de prijsverlagende subsidies (minus 
de indirecte belastingen) als inkomen mee. De grote rol van de overheidssubsidies in het 
openbaar vervoer maakt in een aantal opzichten de vergelijking van bedrijfstakken 
problematisch. D i t is in het bijzonder het geval als men op zoek is naar criteria voor het 
overheidsbeleid. De cijfers, voorzover beïnvloed door de overheidssubsidies, z i jn 
immers het gevolg van reeds gevoerd overheidsbeleid, zodat zij slechts in beperkte 
mate beleidsexterne informatie verschaffen. 

In de volgende paragrafen zal op de in het begin genoemde aspecten worden 
ingegaan. Achter de tekst is een aantal tabellen weergegeven. In de tekst zelf zi jn staten 
opgenomen die in belangrijke mate uit de tabellen zijn afgeleid. 

Enkele begrippen betreffende de produktiestructuur 
Om te beginnen worden enkele begrippen geïntroduceerd die in het betoog een 
belangrijke rol zullen spelen. 

De produktiewaarde van de verschillende bedrijfstakken betreft de in geld 
uitgedrukte produktie van de diverse goederen en diensten. De produktiewaarde 
wordt verdeeld naar afzetcategorieën. Een eerste onderscheid betreft de intermediaire 
leveringen en de finale leveringen. De intermediaire leveringen zijn de leveringen van 
de bedrijven aan elkaar ten behoeve van de lopende bedrijfsvoering. De finale 
leveringen worden onderverdeeld naar een aantal categorieën, die in dit artikel 
samengevat zi jn tot drie groepen: de uitvoer van goederen en diensten naar het 
buitenland, de consumptieve bestedingen door de gezinshuishoudingen en de 
overheid, de levering van investeringsgoederen aan de ingezeten bedrijven en de 
overheid, en de toeneming van de voorraden en onderhanden werk van de bedrijven. 

De kostenstructuur van de bedrijfstakken betreft mede het zogeheten overig 
inkomen; daartoe behoren de betaalde rente, pacht en de winstinkomens, inclusief de 
inkomens van de zelfstandigen. Het totaal van de kosten is hierdoor gelijk aan de 
produktiewaarde. Een belangrijke kostencategorie vormen de intermediaire goederen 
en diensten. Voor een bedrijfstak zijn dit de door ingezeten bedrijven geleverde 
goederen en diensten ten behoeve van het lopende produktieproces. De overige kosten 
zijn de zogeheten primaire kosten. Deze bevatten de invoer van goederen en diensten 
uit het buitenland die voor de produktie dezelfde functie hebben als de genoemde 
intermediaire goederen en diensten, de afschrijvingen (tegen vervangingswaarde), de 
indirecte belastingen, de prijsverlagende subsidies (als negatieve post), de lonen en 
salarissen, de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekering en de reeds genoemde 
overige inkomens. 

Met uitzondering van de invoer, vormen de primaire kosten de componenten van de 
toegevoegde waarde, waarvan reeds sprake was. De som van de toegevoegde waarden 
der bedrijfstakken vormt het binnenlands produkt. Voegt men daarbij de per saldo 
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uit het buitenland ontvangen primaire inkomens (met name transfers van salarissen, 
rente en winstinkomen), dan heeft men het nationaal produkt. Zowel ten aanzien van 
het binnenlands produkt als het nationaal produkt kent men het bruto- en het 
nettobegrip. Het bruto binnenlands (c.q. nationaal) produkt bevat de afschrijvingen, 
terwij l de toevoeging netto betekent dat de afschrijvingen in mindering zijn gebracht. 
Behalve dit verschil, wordt er onderscheid gemaakt tussen een registratie tegen 
marktprijzen en tegen factorkosten. De betekenis van deze begrippen is reeds in het 
voorgaande toegelicht. Spreekt men van nationaal inkomen zonder meer, dan wordt 
daarmee bedoeld het netto nationaal inkomen tegen factorkosten. Zolang men de 
grootheden uitdrukt in lopende prijzen is het nationaal inkomen gelijk aan het 
nationaal produkt (netto, factorkosten). 

De ontwikkeling van de Nederlandse produktiestructuur (1938-1981) 
Alvorens in te gaan op de produktiestructuur van 1981, waarbij de transportsector 
vergeleken zal worden met een aantal andere bedrijfstakken, zullen enige opmerkin
gen worden gemaakt over de ontwikkeling van de Nederlandse produktiestructuur in 
de afgelopen 40 jaar. Wanneer men werkt met sterk geaggregeerde gegevens vertoont 
de produktiestructuur van het ene jaar op het andere doorgaans weinig verandering. 
Alleen de vergelijking van cijfers uit een vr i j ver verleden kan dan bepaalde 
ontwikkelingen aan het licht brengen. De eerste input-outputtabel voor de Nederland
se volkshuishouding betreft de produktiestructuur van 1938. [2] 

Vergelijking van recente gegevens daarmee heeft voordelen boven vergelijking met 
gegevens over de eerste na-oorlogse jaren, omdat in het laatste het herstel van de 
gevolgen van de oorlog van grote invloed is geweest. 

Enkele conclusies over de ontwikkeling van de Nederlandse produktiestructuur van 
1938 tot 1981 zijn als volgt. 
1. De Nederlandse economie is veel opener geworden, zowel de uitvoer als de invoer 
van goederen en diensten is naar verhouding toegenomen. Als indicator voor het ten 
opzichte van het buitenland open karakter van de produktiestructuur kan men nemen 
de som van de invoer (als primaire kostenpost) en de uitvoer in procenten van de 
produktiewaarde. Voor alle bedrijfstakken tezamen kwam dit kengetal uit op resp. 
29% en 6 1 % . 

Hieruit komt de toegenomen openheid duidelijk naar voren. 
Wat betreft de transportsector, echter, is een omgekeerde ontwikkeling waar te 

nemen, zij het minder geprononceerd. Voor 1938 en 1981 bedroeg het genoemde 
kengetal 62 en 55%. 
2. In de finale leveringen van alle bedrijfstakken tezamen is het aandeel van de 
gezinsconsumptie sterk gedaald, nl . van 64% naar 38%. Voor de transportsector zijn 
de overeenkomstige percentages gelijk, nl . 24%. 
3. Wat de componenten van de toegevoegde waarde betreft, valt vooral op, de stijging 
van het aandeel van de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekering en de daling van 
het aandeel van het overig inkomen. Deze algemene ontwikkeling is ook van 
toepassing op de transportsector. 

B i j de voedingsmiddelenindustrie, het woningbezit en de transportsector zi jn de 
prijsverlagende subsidies een grote rol gaan spelen. 
4. Zowel gemeten in procenten van het totaal van de produktiewaarden als van het 
totaal van de toegevoegde waarden, nam het aandeel toe van vooral de aardgas- en 
oliewinning, de chemische en petro-chemische industrie, onderwijs en overige 
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diensten. Mede daardoor daalden de aandelen van met name de landbouw, visserij, 
voedingsmiddelenindustrie, overige delfstofwinning, textiel, leer- en schoenindustrie, 
de huishoudelijke diensten, en ook van de transportsector. In 1938 bedroeg het aandeel 
van de transportsector in het nationaal inkomen 9%, in 1970 7,6% en in 1981 6,9%. In 
1982 en 1983 ging het om 6,8% (zie tabel 1, waarin ook gegevens over de afschrijvingen 
zijn opgenomen). 

De waar te nemen daling is grotendeels veroorzaakt door de afname van het 
aandeel van de zeescheepvaart, de binnenvaart en het openbaar vervoer. 

De transportsector in de produktiestructuur 1981 
In tabel 2 wordt voor een aantal bedrijfstakken de produktiewaarde verdeeld over een 
aantal afzetcategorieën. De onderscheiden bedrijfstakken zi jn conform de desbetref
fende indeling uit de 'Nationale Rekeningen 1983'. 

De totaalgegevens van alle bedrijfstakken tezamen zijn weergegeven onder 'Totaal 
bedrijven en overheid'. B i j het in beschouwing nemen van de afzetstructuur is 
uitgegaan van het genoemde 'Totaal bedrijven'. De overheidsdiensten bestuur, 
onderwijs en defensie zi jn dus daarbij weggelaten. 

De reden daarvoor is het strikt collectieve karakter van deze diensten, waardoor zij 
qua bedrijfsvoering en qua meting van de produktiewaarde en toegevoegde waarde 
afwijken van de op de diverse markten opererende bedrijven. De betekenis van de 
transportsector voor de afzetkant van de produktiestructuur kan op basis van tabel 2 
worden aangegeven. Daarbij kunnen de aandelen van de verschillende bedrijfstakken 
worden aangegeven per afzetcategorie. Daarnaast kan per bedrijfstak worden 
nagegaan hoe de produktiewaarde over de verschillende afzetcategorieën is verdeeld. 

In 1981 bedroeg de produktiewaarde van de transportsector 6,3% van de 
produktiewaarde van het totaal der bedrijven. Vergelijking met andere bedrijfstakken 
is in zoverre niet zonder haken en ogen dat de gebruikte indeling van bedrijfstakken vr i j 
arbitrair is. Zo is de 'Delfstofwinning en industrie' een groot conglomeraat van 
verschillende industr ieën. Het is dan ook geen wonder dat de cijfers ervan een 
dominerende positie innemen. 

In tabel 2 neemt, wat de totale produktiewaarde betreft, de transportsector de vi j fde 
plaats in , nog vóór de landbouw en visserij en ook de openbare nutsbedrijven. 
Opmerkenswaardig is dat de transportsector ten aanzien van de intermediaire 
goederen en diensten en de uitvoer qua orde van grootte eenzelfde positie inneemt als 
de Bouwnijverheid en de Handel/horeca, hoewel de totale produktiewaarden van de 
laatstgenoemde bedrijfstakken aanmerkelijk groter z i jn . De Bouwnijverheid heeft een 
sterke positie op het terrein van de produktie van binnenlandse investeringsgoederen 
(61% van het totaal der bedrijven), terwij l de Handel/horeca in hoge mate gericht is op 
de consumptieve bestedingen. 

De ontvangen produktiewaarde uit de consumptieve sfeer bedraagt voor de 
transportsector in 1981 5310 mln gld. D i t bedrag vormt ruim 14% van de totale 
produktiewaarde van de transportsector en 3,3% van de door het totaal der bedrijven 
verzorgde consumptieve goederen en diensten. 

Een andere gezichtshoek is het aandeel van de genoemde 5310 mln gld. in het totaal 
van de binnenlandse consumptieve bestedingen van de gezinshuishoudingen. Staat 1 
geeft hierover informatie. Hieruit valt op te maken dat van het totaal van de genoemde 
bestedingen 10,8% betrekking heeft op verkeer en vervoer. Nagenoeg 24% van de 
bestedingen aan verkeer en vervoer waren diensten verricht voor de transportsector. 
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waarvan nagenoeg de helft door de communicatiebedrijven (grotendeels het bekende 
staatsbedrijf). 

Staat 1 - Binnenlandse consumptieve bestedingen van gezinshuishoudingen 1981 

mln gld. % 
Totaal 209.150 100 

w.o. verkeer en vervoer 22.500 10.8 
w.v. voertuigen 6.630 3.2 

gebruik van voertuigen 10.470 5,0 
vervoerdiensten 2.800 1.3 
PTT-diensten 2.600 1,2 

w.o. levering transportsector 5.310 2,5 
w.v. zee- en luchtvaart 870 0,4 

overige transport-en opsiagbedrijven 1.840 0,9 
communicatiebedrijven 2.600 1,2 

Bron: NR 83 

Hoewel dit artikel gericht is op de transportsector als geheel, is de nadere driedeling 
zoals in staat 1 voorkomt, te rechtvaardigen. Deze driedeling komt nl. voor in de 
input-outputtabellen die jaarlijks in de publikatie over Nationale Rekeningen worden 
opgenomen. 

In tabel 3 wordt de afzetverdeling van de drie groepen gepresenteerd. 
Daaruit b l i jk t reeds dat er ook binnen de transportsector grote verschillen optreden. 

Een markant verschil betreft de uitvoer. B i j de zee- en luchtvaart is ruim 80% van de 
produktiewaarde en exportaangelegenheid, terwijl bij de communicatiebedrijven het 
hierbij slechts om 3,3% gaat. 

Ook bl i jk t dat bij zowel de communicatiebedrijven als de overige transport- en 
opsiagbedrijven de intermediaire leveringen een groot aandeel hebben. Di t wijst op 
een relatief grote verwevenheid van deze bedrijfsgroepen met de rest van de 
binnenlandse produktiestructuur. 

De kostenstructuur komt, zij het in een sterk ingedikte vorm, naar voren in tabel 4. 
Een belangrijk aspect is de verdeling van de produktiewaarde in verbruik en 
toegevoegde waarde. Voor een industriebeleid is het van belang te letten op de mate 
waarin bepaalde economische activiteiten 'toegevoegde waarde' creëren, daar die 
bepalend is voor de inkomensvorming in eigen land. Het bl i jk t duidelijk dat de 
dienstensector een naar verhouding hoge toegevoegde waarde met zich meebrengt. De 
Handel, horeca, enz., de Transport-, opslag- en communicatiebedrijven (transportsec
tor) en de overige diensten door bedrijven hadden in 1981 37% van de produktiewaar
de van het totaal der bedrijven en 54% van de toegevoegde waarde (bruto, 
marktprijzen). Voor de transportsector gaat het om 6,3% en 8%. 

Ui t tabel 5 bl i jk t dat de gunstige verhouding tussen produktiewaarde en toegevoegde 
waarde vooral geldt voor de communicatiebedrijven. Doch ook 'de overige transport
en opsiagbedrijven' liggen wat dit betreft boven het gemiddelde van het totaal der 
bedrijven. 

De verwevenheid met de binnenlandse resp. buitenlandse economie komt niet alleen 
tot uitdrukking in de export in relatie tot de gehele afzet, doch ook in de mate waarin 
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het verbruik afhankelijk is van binnenlandse resp. buitenlandse goederen en diensten. 
De transportsector is in het grensoverschrijdend vervoer afhankelijk van dienstverle
ning in het buitenland. 

De communicatiebedrijven bli jken gelet op de relatief kleine uitvoer en invoer het 
minst van het buitenland afhankelijk te zijn. Hoe dat ligt op het terrein van de 
investeringsgoederen is echter niet bekend. De beschikbare gegevens geven op dit punt 
geen opheldering. 

In kolom 7 van tabel 4 zi jn de lonen, salarissen en sociale lasten weergegeven als 
belangrijke component van de toegevoegde waarde. 

Het b l i jk t dat zowel in de bouwnijverheid als in de transportsector de personeelskos
ten naar verhouding hoog zi jn . In het openbaar vervoer worden deze voor een niet 
gering deel betaald uit prijsverlagende subsidies. 

Investeringen van de transportsector 
In de tabellen 6, 7 en 8 wordt informatie gegeven over de investeringen in vaste 
activa. [3] 

U i t het relatief grote aandeel van de transportsector in de totale afschrijvingen (zie 
tabel 1) kon men reeds concluderen dat de transportsector een betrekkelijk 
kapitaalintensieve bedrijfstak is. Ook uit de investeringsgegevens komt zulks naar 
voren, indien men deze relateert aan de betrokken toegevoegde waarden. De bruto 
investeringen in verhouding tot de toegevoegde waarde (bruto, marktprijzen) 
bedragen in 1980 voor het totaal der bedrijven 22,4%, terwi j l de overeenkomstige 
verhouding voor de transportsector uitkomt op 30,4%. 

Tabel 6 laat zien dat de investeringen in constante prijzen van het totaal der bedrijven 
na 1978 zijn gaan dalen. In de transportsector gingen deze echter pas na 1979 in 
neerwaartse richting, waarbij het dieptepunt reeds twee jaar later bereikt werd; in het 
desbetreffende jaar (1981) lagen de reële investeringen nagenoeg 10% lager dan die 
van 1979 (voor het totaal der bedrijven was de daling in dezelfde periode 13%). 

Ui t tabel 7 b l i jk t dat de stijging in de reële investeringen van de transportsector na 
1981 geheel toegeschreven moet worden aan de zee- en luchtvaart. 

In tabel 8 zi jn cijfers weergegeven over de investeringen in externe vervoermiddelen. 
'Extern' duidt op het bestemd zijn voor transport buiten de bedrijfslocatie. Heftrucks 
e.d. zijn dus daardoor niet bi j die cijfers inbegrepen. In de eerste kolom van tabel 8 
staan de investeringen in externe vervoermiddelen van alle bedrijven en de overheid 
tezamen. De particuliere voertuigen voor consumptieve doeleinden zijn dus niet 
daaronder opgenomen (zie hiervoor staat 1). Het bl i jk t dat de transportsector in de 
laatste jaren een toenemend deel voor zi jn rekening neemt: in 1980 ging het om 43% en 
in 1983 om 55%. Met name de zee- en luchtvaart hebben deze stijging teweeg gebracht. 
Gerekend in constante prijzen komt genoemd aandeel van de transportsector nog 
hoger uit. 

In tabel 6 zi jn ook cijfers opgenomen over de netto investeringen. Deze zijn 
berekend door de bruto investeringen te verminderen met de afschrijvingen tegen 
vervangingswaarde. De opgevoerde afschrijvingen berusten in grote mate op 
extracomptabele berekeningen die in het kader van de Nationale Rekeningen worden 
uitgevoerd. Hierbi j wordt uitgegaan van globale prijsontwikkelingen. In het geval dat 
de afschrijvingen gebruikt worden om de netto toegevoegde waarde te berekenen, 
sluipt er, als het ware, een welvaartseconomisch element binnen het systeem der 
nationale rekeningen. Er wordt daarmee een poging gedaan om een correctie aan te 
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brengen voor het teloorgaan van produktiecapaciteit. Indien men echter in deze 
richting zou doorgaan, dan zouden er nog veel meer correcties te bedenken zi jn, denk 
bijv. aan de milieuproblematiek. Trouwens, er kunnen ook allerlei aanvullende 
positieve effecten worden aangedragen. Het zijn dikwijls deze vormen van 'ongeprijs-
de schaarste' die de overheid ertoe brengen bepaalde beleidsmaatregelen te nemen. 

Wat de investeringen betreft, zou het bedrag aan afschrijvingen een aanwijzing 
kunnen zijn voor de hoogte van de vervangingsinvesteringen. De netto investeringen 
zouden dan beschouwd kunnen worden als uitbreidingsinvesteringen. Afgezien nog 
van allerlei statistische vragen bij de berekening ervan, kunnen de afschrijvingen alleen 
dan indicatief zijn voor de vervanging, indien de produktiemiddelen gelijkmatig 
verdeeld zijn over de verschillende jaargangen. De sterke stijging van de investeringen 
en de opleving na 1981 leiden tot de conclusie dat aan een dergelijke voorwaarde niet 
(geheel) is voldaan. 

Niettemin is de verhouding tussen bruto en netto informatief, zeker over een wat 
langere periode gezien. Neemt men het gemiddelde van de periode 1977-1983, dan zou 
men 70% van de investeringen van de transportsector kunnen beschouwen als 
vervanging van bestaande uitrusting. Voor het totaal der bedrijven ligt deze 
verhouding op 54%. 

De relatie tot het buitenland 
Bi j de eerder besproken produktiestructuur kwam de relatie tot het buitenland reeds 
ter sprake. Aan de afzetkant werd de categorie uitvoer van goederen en diensten 
vermeld, en aan de kostenkant de invoer van goederen en diensten. Het saldo van deze 
posten kan worden beschouwd als het uitvoeroverschot (dat ook negatief kan zijn). 

Volgens tabel 9 bedroeg in 1981 het aandeel van de transportsector in het 
uitvoeroverschot van alle bedrijven tezamen 13%. Zowel de zee- en luchtvaart als de 
overige transport- en opsiagbedrijven droegen hiertoe in belangrijke mate b i j . B i j de 
laatste groep is de bijdrage uiteraard geleverd door het grensoverschrijdende 
goederenvervoer over de weg en de binnenvaart, doch ook door de havenbedrijven en 
tussenpersonen. 

Wat in tabel 9 als uitvoeroverschot wordt aangeduid heeft alleen betrekking op de 
lopende produktie, exclusief de invoer van investeringsgoederen. In het kader van de 
bijdrage van de goederen- en dienstenbalans ten opzichte van het buitenland is het 
relevant aandacht te besteden aan indirecte effecten. Met name geldt dit voor de 
invoer. De gedachte daarbij is dat binnenlandse bedrijven die intermediaire goederen 
en diensten aan de transportsector leveren, voor de produktie daarvan in zekere mate 
zijn aangewezen op ingevoerde grond- en hulpstoffen. Een duidelijk voorbeeld vormen 
de door de Nederlandse aardolie-industrie geproduceerde brandstof voor de transport
sector. De aardolie-industrie is voor deze produktie aangewezen op de invoer van ruwe 
aardolie. Deze ruwe aardolie vormt nu voor de transportsector indirecte invoer. 

Doordat de toeleveringsbedrijven op hun beurt op de toelevering door andere 
bedrijven zijn aangewezen, enz., zi jn er ketens van toelevering te onderscheiden 
waarbij iedere schakel een invoercomponent heeft. 

Cumulatie van al deze invoercomponenten levert een totaal bedrag aan indirecte 
invoer op. Door naast de directe invoer ook de indirecte invoer als aftrekpost te 
beschouwen, ontstaat een nieuw saldo; zie hiervoor staat 2. Het betreft nu 9,4% van het 
saldo van het totaal der bedrijven. 
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Staat 2 - Uitvoeren directe en indirecte invoer 1981 (mln gld.) 

Uitvoer Directe 
invoer 

Indirecte 
invoer 

Saldo 
(2-3-4) 

2 3 4 5 

Totaal bedrijven 188.540 125.640 - 62.900 

Transportsector 
(totale leveringen) 

15.350 7.150 2.310 5.890 

Transportsector 
(finale leveringen) 

15.350 5.400 1.400 8.550 

Het bl i jk t dat de geschatte indirecte invoer nog een aanzienlijk bedrag is, nl . 2310 
mln gld. Het ligt voor de hand nu ook de investeringen erbij te betrekken. Zowel de 
direct (afgezien van de tussenhandel) aan de transportsector geleverde investerings
goederen die afkomstig zi jn uit het buitenland als de gecumuleerde invoer in de door 
binnenlandse bedrijven vervaardigde en aan de transportsector geleverde investerings
goederen behoren dan tot het aandachtsveld. De resultaten van de hierop betrekking 
hebbende berekeningen zijn weergegeven op de tweede regel van staat 3. 

Staat 3 - Uitvoeren Invoer, inclusief investeringen, 1981 (mln gld.) 

Saldo 
volgens 

kolom 5 van 
staat 2 

Invoer 
van investe

ringsgoederen 

Indirecte 
invoer m.b.t. 
investerings

goederen 

Saldo 
(2-3-4) 

1 2 3 4 5 

Totaal bedrijven 62.900 12.580 - 50.320 

Transportsector 
(totale leveringen) 

5.890 2.060 910 2.920 

Transportsector 
(finale leveringen) 

8.550 1.180 520 6.850 

Het bedrag dat in deze benadering voor de transportsector overbl i j f t (2920 mln gld.) 
is 5,8% van het saldo van het totaal der bedrijven. 

De redenering die bi j de samenstelling van de tweede regel van staat 3 is toegepast, is 
aanvaardbaar mits het er om gaat de transportsector te plaatsen binnen het totaal der 
bedrijven (of eventueel nog in breder verband). 

Er ontstaan echter dubbeltellingen als men tegelijkerti jd de transportsector wil 
vergelijken met andere bedrijfstakken. De ene keten van toeleveringen kan namelijk 
deel uitmaken van een andere keten doordat bedrijfstakken zowel produkten leveren 
aan andere bedrijfstakken als van andere bedrijfstakken produkten betrekken. 
Daardoor kan men bepaalde invoercomponenten aan meer dan één bedrijfstak 
toerekenen. Het volgende voorbeeld moge dit verduidelijken: de ruwe aardolie die 
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geïmporteerd is om brandstof te produceren die in de beroepsbinnenvaart verstookt 
wordt om voor de bouwnijverheid materialen te vervoeren, is zowel voor de 
transportsector als voor de bouwnijverheid indirecte invoer. 

Dubbeltellingen kunnen voorkomen worden - als men met indirecte effecten 
rekening wil blijven houden - door alleen de finale leveringen hierbij in aanmerking te 
nemen. De invoer die verband houdt met de levering van intermediaire goederen en 
diensten telt dan niet mee bi j de leverende bedrijfstak. De op deze basis berekende 
bedragen zijn weergegeven in de laatste regel van de staten 2 en 3. Het daar 
weergegeven saldo komt uit op 13,6% van het desbetreffende bedrag van het totaal der 
bedrijven. 

Werkgelegenheid 
In tabel 10 worden cijfers weergegeven over het arbeidsvolume (gemeten in 
arbeidsjaren); deze betreffen zowel de werknemers als de medewerkende eigenaren en 
gezinsleden. Het is opvallend dat in de meeste bedrijfstakken de werkgelegenheid in 
recente jaren geringer is dan in 1970. Zo daalde het arbeidsvolume in de industrie en de 
bouw in 1983 ten opzichte van 1970 met resp. 28% en 35%. Een geheel andere uitkomst 
geldt voor de 'overige diensten van bedrijven', in hetzelfde tijdvak deed zich daar een 
stijging van het arbeidsvolume van ruim 37% voor. 

De werkgelegenheid in de transportsector vertoonde in de genoemde periode een 
lichte stijging. 

Tabel 11 maakt duidelijk dat deze stijging het resultaat is van een daling bi j de zee- en 
luchtvaart (-12%) en de overige transport-, opslag- en communicatiebedrijven (-1%) 
en een stijging bij de communicatiebedrijven (+23%) . 

Het aandeel van de transportsector in het totale arbeidsvolume van alle bedrijven 
tezamen steeg van 7,4% in 1970 tot 8,2% in 1983. 

Ook wat betreft de werkgelegenheid kan men spreken van indirecte effecten. 
Met behulp van multiplicatoren betreffende de lonen en salarissen voor 1981 is 

geschat dat de werkgelegenheid die verbonden is aan het intermediaire verbruik van de 
transportsector globaal uitkomt op 20% van de werkgelegenheid in de transportsector 
zelf. 

Beziet men de gehanteerde multiplicatoren dan bl i jk t dat vooral de zee- en 
luchtvaart vr i j sterke werkgelegenheidseffecten in de toeleverende sfeer te hebben; voor 
iedere 1000 gld. aan lonen en salarissen wordt er buiten de groep (doch binnen 
Nederland) 367 gld. aan lonen en salarissen betaald in verband met de produktie van in 
de zee- en luchtvaart te verbruiken intermediaire goederen en diensten. De 
corresponderende bedragen voor de overige transport- en opsiagbedrijven en de 
communicatiebedrijven zijn resp. 197 en 96 gld. 

Inkomenseffecten 
Reeds bi j de bespreking van de invoer van goederen en diensten kwam naar voren dat 
het hanteren van indirecte effecten niet zonder problemen is. A l gauw krijgt men te 
maken met dubbeltellingen. In het kader van het arbeidsvolume zijn er wel indirecte 
effecten aan de orde geweest, doch, ter vermijding van de genoemde problematiek, 
zijn deze niet echt toegerekend aan de transportsector. 

Ook wat betreft de inkomensvorming (toegevoegde waarde) zi jn er uitstralingseffec
ten in de toeleverende sfeer. Om deze zichtbaar te maken in enkele getallen, kan men 
per bedrijfstak of onderdeel daarvan de produktiewaarde verminderen met de 
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gecumuleerde invoer van goederen en diensten. Overbl i j f t dan een bedrag aan bruto 
toegevoegde waarde dat, ongeacht in welke bedrijfstak, in Nederland uit de 
produktiewaarde gegenereerd wordt. 

Deze waarde kan men vervolgens uitdrukken per eenheid produktiewaarde. Zie 
staat 4. 

Staat 4 - Gecumuleerde bruto toegevoegde waarde per 1000 gld. finale produktiewaarde 1981 

Totaal w.v. in de 
transportsector 

Transportsector 882 639 
Zee- en luchtvaart 486 370 
Overige transport- en opsiagbedrijven 831 690 
Communicatiebedrijven 949 872 

Bron: 'Deproduktiestructuur van de Nederlandse volkshuishouding; deel 12 (CBS)' (en eigen berekening) 

In de eerste kolom van staat 4 staan de gecumuleerde toegevoegde waarden (bruto, 
marktprijzen) per 1000 gld. finale produktiewaarde, terwij l in de tweede kolom het 
aandeel daarvan dat in de transportsector zelf gegenereerd wordt, staat vermeld. 

Het b l i jk t dat het inkomenseffect binnen Nederland van de omzet van de com
municatiebedrijven naar verhouding het grootst en van de zee- en luchtvaart het 
kleinst is. B i j de zee- en luchtvaart zijn de indirecte inkomenseffecten aanzienlijk, 
ondanks dat in een groot deel van het verbruik van deze groep door buitenlandse 
bedrijven wordt voorzien. 

Slotopmerkingen 
In de voorgaande paragrafen is getracht een globale plaatsbepaling te geven van de 
transportsector in de nationale produktiestructuur, aan de hand van gegevens uit de 
Nationale Rekeningen. In staat 5 is een kort overzicht gegeven van enkele grootheden; 
de weergegeven procenten betreffen het aandeel van de transportsector in de 
respectievelijke bedragen die gelden voor het totaal der bedrijven in 1981. De 
weergegeven percentages, var iërend van 8 tot 10,2% wijzen op de belangrijke plaats 
van de transportsector in de Nederlandse economie. 

Staat 5 - Aandelen van de transportsector in de resp. bedragen van het totaal der bedrijven 1981 

Uitvoer goederen en diensten 
% 
8,1 

Toegevoegde waarde 
(bruto marktprijzen) 8,0 
Lonen, salarissen en sociale lasten 10,2 
Bruto investeringen in vaste activa 9,5 
Arbeidsvolume 8,0 

Uiteraard is daarmee lang niet alles gezegd. 
Voor een nadere beschouwing is het echter van belang af te dalen naar de 

verschillende vervoertakken. 
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Tabel 1 - Toegevoegde waarde van de transportsector 

Bruto toegevoegde Afschrijvingen Netto toegevoegde waarde 
waarde (fk) (vervangingswaarde) (fk) 

jaar mln gld. % van BNP mln gld. % van totale mln gld. % van NNP ( f k ) 
( f k ) afschrijvingen (= nationaal inkomen) 

1 2 3 4 5 6 1 

1938 553 10,6 130 27,3 423 9,0 
1870 8.792 8,5 1.670 17,2 7.132 7,6 
1979 22.120 7,7 4.300 14,7 17.820 7,0 
1980 23.330 7,7 4.690 14,4 18.640 6.9 
1981 24.530 7,7 5.090 14,3 19.440 6,9 
1982 25.520 7,7 5.440 14,4 20.080 6,8 
1983 26.390 7,7 5.730 14,5 20.660 6.8 

Bron: Nationale Rekeningen. 

Tabel 2 - Produktiewaarde Nederlandse bedrijven naar sectoren en naar bestemming 1981 (mln gld.). 

Bedrijfstakken Totaal Uitvoer van Intermediaire Consumptieve Investerings Toeneming 
produktie goederen en goederen en goederen en goederen voorraden 
waarde diensten diensten diensten 

1. Landbouw en visserij 31.440 8.190 20.480 2.640 160 -30 
2. Delfstofwinning en industrie 264.550 138.210 85.780 35.280 7.390 -2.110 
3. Openbare nutsbedrijven 22.220 90 11.210 10.110 810 
4. Bouwnijverheid en installatiebedrijven 52.470 1.740 17.660 1.220 31.850 
5. Handel, horeca, reparatie van gebruiksgoederen 79.130 14.080 16.930 44.580 3.540 
6. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 

(transportsector) 36.790 15.350 15.660 5.310 470 
7. Overige diensten van bedrijven* 100.260 10.880 24.600 61.160 4.130 -510 
8. Totaal bedrijven (1 t/m 7) 586.860 188.540 192.320 160.300 48.350 -2.650 

9. Totaal bedrijven en overheid 651.500 189.080 194.260 221.920 48.890 -2.650 

inclusief enkele onverdeelde posten. Bron: NR 83 



Tabel 3 - Produktiewaarde naar bestemming, transportsector 1981 (mln gld.). 

Bedrijven Totaal Uitvoer van Intermediaire Consumptieve Investerings Toeneming 
produktie goederen en goederen en goederen en goederen voorraden 
waarde diensten diensten diensten 

ƒ 2 3 4 J 6 7 

1. Totaal bedrijven 586.860 188.540 192.320 160.300 48.350 -2.650 

2. Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 36.790 15.350 15.660 5.310 470 
3. Zee- en luchtvaart 10.813 8.707 1.173 869 64 
4. Overige transport- en opsiagbedrijven 18.072 6.383 9.524 1.836 329 
5. Communicatiebedrijven 7.906 263 4.967 2.602 74 

Bron: NR S3 

Tabel 4-Produktie, verbruik en toegevoegde waarde, naar bedrijfstakken 1981 (mln gld.). 

Bedrijfstakken Produktie Verbruik Toegevoegde waarde Lonen, 
waarde salarissen en 

binnenlandse invoer van totaal (bruto, markt sociale lasten 
produktie goederen en prijzen) 

sociale lasten 

diensten (3+4) 

1 2 3 4 J 6 7 

1. Landbouw en visserij 31.440 14.960 1.910 16.870 14.570 2.580 
2. Delfstofwinning en industrie 264.550 83.710 95.520 179.230 85.320 45.050 
3. Openbare nutsbedrijven 22.220 12.120 2.490 14.610 7.610 2.620 
4. Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 52.470 22.010 7.400 29.410 23.060 16.300 
5. Handel, horeca en reparatiebedrijven 

voor gebruiksgoederen 79.130 20.640 6.640 27.280 51.850 28.590 
6. Transport-, opslag- en 

communicatiebedrijven 36.790 7.240 7.150 14.390 22.400 15.790 
7. Overige diensten van bedrijven 100.260 19.320 4.530 23.850 76.410 43.940 
8. Totaal bedrijven (1 t/m 7) 586.860 180.000 125.640 305.640 281.220 154.870 
9. Totaal bedrijven en overheid 651.500 194.260 128.080 322.340 329.160 199.890 

Bron: NR S3 



Tabel S - Produktie, verbruik en toegevoegde waarde, transportsector 1981 (min gld.). 

Bedrijven Produktie
waarde 

Verbruik Toegevoegde waarde Lonen, 
salarissen en 
sociale lasten 

Produktie
waarde 

binnenlandse invoer van totaal (bruto, markt

Lonen, 
salarissen en 
sociale lasten 

produktie goederen en 
diensten (3+4) 

prijzen) 

Lonen, 
salarissen en 
sociale lasten 

/ 2 3 4 5 6 7 

1. Totaal bedrijven 586.860 180.000 125.640 305.640 281.220 154.870 
2. Transport-, opslag- en 

communicatiebedrijven 36.790 7.240 7.150 14.390 22.400 15.790 
3. Zee- en luchtvaart 10.813 2.013 4.855 6.868 3.945 2.261 
4. Overige transport- en opsiagbedrijven 18.072 4.366 2.144 6.510 11.562 9.368 
5. Communicatiebedrijven 7.906 861 147 1.008 6.898 4.163 

Bron: NR 83 

Tabel 6-Investeringen in vaste activa . (mln gld.). 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Investeringen in vaste activa van bedrijven en overheid 
Bruto investeringen 57.890 63.300 66.490 70.790 67.580 67.150 68.50(1 
Netto investeringen 33.650 36.630 37.200 38.300 31.960 29.230 28.890 
Investeringen in vaste activa van bedrijven 
Bruto investeringen 48.610 53.660 56.690 59.820 56.480 56.670 58.220 
Netto investeringen 26.190 29.070 29.550 29.730 23.420 21.250 21.130 
Investeringen in vaste activa van de transportsector 
Bruto investeringen 5.400 5.780 6.600 6.520 6.430 7.430 8.850 
Netto investeringen 1.700 1.800 2.300 1.800 1.300 2.000 3.000 
In constante prijzen (prijsniveau 1980) 

Investeringen in vaste activa van bedrijven en overheid 
Bruto investeringen 70.920 72.710 71.460 70.790 63.350 60.700 60.960 
Netto investeringen 42.380 42.780 40.190 38.300 30.040 26.830 26.400 

Investeringen in vaste activa van bedrijven 
Bruto investeringen 59.120 61.390 60.820 59.820 52.880 51.110 51.610 
Netto investeringen 32.740 33.790 31.860 29.730 22.000 19.510 19.300 
Investeringen in vaste activa van de transportsector 
Bruto investeringen 6.980 6.500 7.000 6.520 6.180 6.770 8.220 

Bron: NR 83 en Maandstatistiek verkeer en vervoer 



Tabel 7 - Bruto investeringen in vaste activa van de transportsector (mln gld.). 

Transport
sector 

6.520 
6.430 
7.430 
8.850 

Zee- en 
luchtvaart 

Overige 
transport- en 
opsiagbedrijven 

Communicatie
bedrijven 

1980 
1981 
1982 
1983 
In constante prijzen (prijsniveau 1980) 
1980 6.520 
1981 6.280 
1982 6.770 
1983 8.220 

1.460 
1.120 
1.960 
3.240 

1.460 
1.200 
1.860 
3.250 

3.550 
3.800 
4.080 
4.100 

3.550 
3.700 
3.690 
3.690 

1.510 
1.510 
1.390 
1.510 

1.510 
1.380 
1.220 
1.280 

Tabel 8 - Investeringen in externe transportmiddelen (mln gld.). 

Bedrijven Transport Zee- en Overige Communicatie
en sector luchtvaart transport- en bedrijven 
overheid opsiagbedrijven 

1980 7.080 3.045 1.290 1.700 42 
1981 6.160 2.760 940 1.780 44 
1982 7.270 3.450 1.600 1.800 48 
1983 8.820 4.875 2.980 1.850 41 

In constante prijzen (prijsniveau 1980) 
1980 7.080 3.045 1.290 1.700 42 
1981 5.890 2.890 1.130 1.720 43 
1982 6.520 3.250 1.560 1.650 44 
1983 7.620 4.720 3.030 1.650 36 

Bron: Maandstatistiek verkeer en vervoer. 



Tabel 9 - Uitvoer en invoer (primaire kosten) van goederen en diensten 1981 (mln gld.) 

Uitvoer Invoer Uitvoeroverschot 
Totaal bedrijven 188.540 125.640 62.900 
Transportsector 15.350 7.150 8.200 
Zee- en luchtvaart 8.707 4.855 3.852 
Overige transport- en opsiagbedrijven 6.383 2.144 4.239 
Communicatiebedrijven 263 147 116 

Tabel 10 - Totale arbeidsvolume (1000 arbeidsjaren). 

1970 1977 1981 1983 
Landbouw en visserij 329 289 273 273 
Delfstofwinning en industrie 1224 1046 971 884 
Openbare nutsbedrijven 43 44 47 47 
Bouwnijverheid en installatiebedrijven 505 435 400 329 

Handel, horeca en reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 938 907 918 869 
Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 
(transportsector) 305 307 319 313 
Overige diensten van bedrijven 785 976 1080 1080 
Totaal bedrijven 4129 4004 4008 3795 
Totaal bedrijven en overheid 4696 4680 4736 4524 

Bron: NR 83. 

Tabel 11 - Totale arbeidsvolume transportsector (1000 arbeidsjaren). 

1970 1977 1981 1983 
Totaal bedrijven 4129 4004 4008 3795 

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 305 307 319 313 
Zee- en luchtvaart 41 38 37 36 
Overige transport- en opsiagbedrijven 200 199 203 198 
Communicatiebedrijven 64 70 79 79 

Bron: NR &J, 



De economische betekenis 
van het wegvervoer en de binnenvaart 

Drs. J . V E L D H U I S 
Centraal Planbureau 

Abstract 
Road transport and inland navigation from an economic point of view 

This article describes the road transport and inland navigation sectors from an economic 
point of view. These sectors play an important role in the trade between partners in the 
economic process. They are not only involved in trade within The Netherlands but also 
in imports and exports of goods and even in trade between countries outside The 
Netherlands. The geographical location of The Netherlands in the middle of the main 
economic centres contributes highly to this. 

Special attention is paid to the economic characteristics of the two sectors such as 
production value, value added, employment, and contribution to the balance of payments. 

Moreover the interaction between these sectors and the rest of the economy will be 
described. This interaction can not only be seen as the impact of main economic 
developments on the transport sector, but also as the extent to which transport itself 
contributes to economic activity in other sectors. All these elements are described for 
road transport and inland navigation separately. 

Inleiding 
In toenemende mate wordt belang gehecht aan een inzicht in de sectorale onderbou
wing van de algemeen economische grootheden. Immers de structuur van de economie 
bepaalt mede de omvang van de economische groei en andere macro-economische 
grootheden. Medebepalend voor de structuur van de economie is het bestaan van de 
sector vervoer die de leveringen verzorgt tussen de deelnemers aan het economisch 
proces. 

In dit artikel zal worden ingegaan op de economische betekenis van twee belangrijke 
takken van de vervoersector: het wegvervoer en de binnenvaart. 

Deze economische betekenis zal vanuit een tweetal gezichtspunten worden 
beschouwd. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de omvang van een aan
tal economische grootheden voor de desbetreffende takken alsmede van de functie 
die deze sectoren vervullen in het economisch proces. Daarnaast wordt de interactie 
van het vervoer met de rest van de economie gegeven. Enerzijds betreft dit de door
werking van ontwikkelingen in het vervoer naar de rest van de economie, anderzijds 
de invloed van diverse economische grootheden op het vervoer. Alvorens de econo
mische betekenis zal worden beschreven zal in het kort de plaats van Nederland in 
het Europese vervoer en het aandeel van de Nederlandse vervoerbedrijven op de 
Europese markt worden aangegeven. 

De betekenis van Nederland voor het vervoer in Europa 

Nederland vervult een centrale rol bi j de afwikkeling van de vervoerstromen binnen 
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Europa. De economie van Nederland is relatief open door zi jn centrale ligging 
temidden van belangrijke economische centra van Europa, zodat er grote handelsstro
men bestaan tussen Nederland en zijn omringende landen. 

Daarnaast biedt Nederland door zi jn locatie en zeer gunstige infrastructuur goede en 
goedkope verbindingswegen om handelsstromen tussen derde landen af te wikkelen. 
Een en ander b l i jk t ook uit tabel 1 waarin het aandeel van Nederland in de totale 
intracommunautaire aan- en afvoer is weergegeven. Ter vergelijking is ook het 
Nederlandse aandeel in het bruto nationaal produkt en de bevolking van de 
EEG-landen gegeven. Daaruit b l i jk t dat in vergelijking met het bruto nationaal 
produkt en de bevolking de aandelen in de aan- en afvoer relatief groot z i jn . 

Tabel 1 - De aandelen van de diverse EG-landen in het totale intra-communautaire grensover
schrijdend vervoer (exclusief zee- en luchtvaart) in het EG-produkt en in de bevolking 
(in procenten, 1981) 

Aandeel in de 

Bruto 
nationaal 

Aanvoer Afvoer Produkt Bevolking 

Duitsland 35 25 28 23 
Frankrijk 15 17 23 20 
Italië 6 4 14 21 
Nederland 20 32 6 5 
België 20 18 4 4 
Luxemburg 2 2 0 0 
Ver. Koninkrijk 1 1 20 21 
Ierland 0 0 1 1 
Denemarken 1 1 2 2 
Griekenland 0 0 2 3 

Bron: Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 

Overigens geven deze cijfers een geflatteerd beeld van het belang van Nederland in 
het EG-vervoer. Immers er zi jn EG-landen zoals Ierland, Italië en Griekenland die 
door hun perifere ligging veel handel drijven met landen buiten de EG. Het vervoer dat 
daaruit voortvloeit is niet in deze cijfers opgenomen. Bovendien is de zee- en luchtvaart 
in deze cijfers niet betrokken, waardoor het belang van het Verenigd Koninkr i jk en 
Ierland wordt onderschat. 

Toch kan men concluderen dat zeker wat betreft de landtechnieken wegvervoer en 
binnenvaart de rol die Nederland speelt in het intracommunautaire vervoer zeer 
belangrijk is. Ter illustratie hiervan zijn in tabel 2 nog eens de overeenkomstige cijfers 
voor het wegvervoer en de binnenvaart gegeven. 

Hoewel de betrokkenheid van Nederland bi j het totale intracommunautaire 
wegvervoer groot is, is het toch vooral de binnenvaart waarin de rol van Nederland 
toonaangevend is. D i t is te danken aan de goede achterlandverbindingen met 
Duitsland, België en Frankri jk. Het zijn vooral de massaprodukten zoals ertsen en olie 
die via deze vaarwegen worden vervoerd. Ook Rotterdam dankt zijn positie naast zijn 
ligging aan open zee, eveneens aan deze achterlandverbindingen. 

Het moge duidelijk zi jn dat gegeven het voorgaande de Nederlandse vervoerbedrij
ven eveneens een deel van deze markt voor hun rekening kunnen nemen. Hoe de 
diverse markten voor het wegvervoer zi jn verdeeld is in tabel 3 aangegeven. 
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Tabel 2 - De aandelen voor het wegvervoer en de binnenvaart van de diverse EG-landen in het 
totale intra-communautaire grensoverschrijdende vervoer (in procenten, 1981) 

Aanvoer Afvoer 
Weg Binnen Weg- Binnen

Totaal vervoer vaart Totaal vervoer vaart 

Duitsland 35 27 47 25 25 24 
Frankrijk 15 20 6 17 20 9 
Italië 6 7 - 4 7 -
Nederland 20 19 26 32 19 53 
België 20 20 21 18 22 14 
Luxemburg 2 1 0 2 2 0 
Ver. Koninkrijk 1 3 - 1 2 -
Ierland (1 1 - 0 1 -
Denemarken 1 2 - 1 2 -
Griekenland 0 0 - 0 0 -

Bron: Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen. 

Tabel 3 - Binnenlands en grensoverschrijdend wegvervoer naar nationaliteit en categorie (mil
joenen tonnen en tonkilometers, 1981) 

Binnenlands Grensoverschrijdend 

mln ton mln tkm mln ton mln tkm 

Totaal 351.2 17.9 69.8 (onbekend) 
w.v. Nederlandse ondernemingen 351.2 17.9 44.0 15.2 
w.v. beroepsvervoer 206.3 11.5 36.7 ' 13.5 
w.v. eigen vervoer 144.9 6.4 7.3 1.7 

Bron: CBS. Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer. 

Wat betreft het wegvervoer kan men stellen dat in 1981 ruim de helft van de markt 
van het grensoverschrijdende vervoer voor rekening kwam van Nederlandse onderne
mingen (44 miljoen ton). Daarvan was het overgrote deel beroepsvervoer. De markt 
van het binnenlands wegvervoer komt geheel voor rekening van Nederlandse 
ondernemingen. Daarvan wordt ook het grootste deel (206.3 miljoen ton) verzorgd 
door het beroepsvervoer. 

Ook voor de binnenvaart kan een dergelijke opstelling worden gemaakt. Deze is in 
tabel 4 weergegeven. 

Tabel 4 - Binnenlandse en grensoverschrijdende binnenvaart naar nationaliteit en categorie 
(miljoenen tonnen en tonkilometers) 

Binnenlands Grensoverschrijdend 

mln ton mln tkm mln ton mln tkm 

Totaal 
w.v. Nederlandse schepen 
w.v. beroepsvervoer 
w.v. eigen vervoer 

79.6 7.0 
79.6 7.0 
37.6 4.2 
42.0 2.8 

172.0 59.2 
88.4 27.5 

(onbekend) 
(onbekend) 

Bron: CBS. Maandstatistiek van Verkeer en Vervoer. 
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Hier is het zo dat van de internationale binnenvaart bijna de helft voor rekening komt 
van Nederlandse ondernemingen (gemeten in tonnen zelfs iets meer dan de helf t) . Het 
aandeel beroepsvervoer hierin is niet bekend, omdat dit onderscheid niet door het CBS 
wordt gemaakt. Veelal betreft het hier dochterondernemingen die dit vervoer voor hun 
moedermaatschappijen verrichten. Deze activiteiten worden echter wel toegerekend 
aan de sector binnenvaartbedrijven. B i j de binnenlandse vaart die evenals b i j het 
wegvervoer nagenoeg [1] geheel voor rekening van Nederlandse ondernemingen komt 
wordt eveneens ongeveer de helft verzorgd door het beroepsvervoer. 

Gezien bovenstaande cijferopstellingen zou men verwachten dat het vervoer als 
bedrijfstak een relatief belangrijke plaats inneemt. Om dit te illustreren is in tabel 5 het 
aandeel van de transportsector in vergelijking met een aantal andere sectoren 
weergegeven voor een viertal EG-landen. 

Tabel 5 - Aandeel in de bruto-toegevoegde waarde per sector per land (1978) 

Duitsland Frankrijk Nederland België 

Landbouw 2.6 4.6 4.0 2.4 
Energie 5.2 4.4 7.9 4.8 
Industrie 33.9 25.5 18.0 23.5 
Bouwnijverheid 6.3 6.8 7.0 7.0 
Diensten 40.1 40.8 43.5 42.9 
w.v. vervoer over land 2.4 2.0 2.4 2.5 
Overig 11.9 17.9 19.6 19.4 

Bron: Statistiek der Europese Gemeenschappen, Nationale Rekeningen. 

Opvallend in deze tabel is dat, ondanks de belangrijke rol van het vervoer in 
Nederland, het aandeel van het vervoer over land in de bruto toegevoegde waarde niet 
noemenswaardig groter is dan in de ons omringende landen. De reden hiervan is onder 
meer gelegen in het feit dat er in Nederland sectoren zijn die qua aandeel boven de ons 
omringende landen uitsteken zoals de landbouw, de energiesector en in vergelijking 
met Duitsland en Frankri jk ook de dienstensector. Zou men hiermee rekening houden 
en het aandeel van de transportsector vergelijken met b i j v. het aandeel van industrie en 
bouwnijverheid dan komt het aandeel van de sector vervoer over land in vergelijking 
met andere landen beduidend hoger uit. Bovendien is het juist de binnenvaart waarin 
de rol van Nederland groot is. Deze tak neemt het relatief laagwaardige vervoer voor 
zijn rekening, zodat de ro l van Nederland in termen van toegevoegde waarde wat 
minder sterk naar voren komt. 

De sectoren wegvervoer en binnenvaart: structuur van de afzet, produktie en 
werkgelegenheid 
De produktiewaarde 
In het voorgaande is reeds aangegeven hoezeer Nederland een funktie vervult in het 
vervoer binnen Europa. Het vervoer wordt daarin gezien als een complementaire 
aktiviteit die de leveringen verzorgt tussen deelnemers aan het economisch proces. Als 
zodanig levert het vervoer als bedrijfstak z i jn bijdrage aan het nationaal produkt, in de 
vorm van bovengenoemde dienstverlening. 

Allereerst is het vervoer betrokken bi j transacties tussen deelnemers aan het 
economisch proces binnen Nederland. Daarbij gaat het in het algemeen om transacties 
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tussen producent en afnemer. Deze afnemers kunnen niet alleen andere producenten 
z i jn , waarbij de leveringen vooral halffabrikaten of investeringsgoederen zi jn , maar 
ook consumenten, in welk geval het vooral consumptiegoederen betreft. Het 
wegvervoer dat relatief hoogwaardige goederen vervoert is vooral betrokken bij 
transacties van finale consumptie en investeringsgoederen. De binnenvaart heeft door 
het vervoer van bulkprodukten daarentegen een groot aandeel in de transacties van 
intermediaire goederen. 

In de transacties met het buitenland (in- en uitvoer van goederen) vervullen beide 
vervoertechnieken een funktie, waarbij de binnenvaart zich weer richt op de 
bulkprodukten en het wegvervoer meer het meer hoogwaardig vervoer voor zi jn 
rekening neemt. 

Tenslotte z i jn er nog de transacties tussen derde landen waarvan de transporten via 
Nederland lopen (doorvoer). Het is vooral de binnenvaart die hierin, gemeten in 
vervoerde hoeveelheden, het belangrijkste aandeel heeft. Het betreft hier vooral de 
aanvoer van ertsen voor de Duitse staalproducenten. 

De hiermee corresponderende produktiewaarde (afzet) is weergegeven in tabel 6. 
Dat de binnenvaart relatief laagwaardige produkten vervoert komt ook hier naar 
voren. Gemeten in tonnen of tonkilometers is het belang ten opzichte van het 
wegvervoer veel groter dan bl i jk t uit de cijfers in deze tabel. In de gevallen waarbij het 
vervoer betrokken is bi j transacties binnen Nederland komt dit vooral tot uitdrukking 
in intermediaire afzet. In het geval het transacties met het buitenland of tussen derde 
landen betreft, moet dit vooral als buitenlandse afzet (uitvoer van diensten) worden 
beschouwd. In de tabel zijn de cijfers tevens afgezet tegen die van de produktiewaarde 
van alle bedrijven. 

Hoewel het aandeel van het wegvervoer en de binnenvaart in de produktiewaarde 
relatief gering is (ca 1,5%) is dit aandeel in de totale uitvoer van diensten veel groter (ca 
12%). Hiermee kan het belang van het vervoer voor de dienstenbalans worden 
onderstreept. 

Tabel 6 - De produktiewaarde naar bestemming per sector (miljarden guldens, 1981) 

Totaal 

Buitenland 
(uitvoer) 

Goederen Diensten 

Binnenland 

Inter
mediaire 
afzei 

Investe-
Consumptie ringen 

Voorraad 
vorming 

Totaal bedrijven 623.2 157.3 32.4 192.7 189.1 54.4 -2.6 
Wegvervoer 7.6 - 2.9 4.5 0.2 -
Binnenvaart 1.7 - 0.9 0.7 0.1 -

Bron: CBS. Nationale Rekeningen (aangevuld met eigen berekeningen). 

Concluderend kan men stellen dat er een grote mate van complementariteit bestaat 
tussen handelsstromen binnen en buiten Nederland en de funktie van het vervoer. Het 
belang van het wegvervoer en de binnenvaart in de diverse deelmarkten is in het 
voorgaande eveneens aangegeven. Toch is een aspekt hierbij nog van belang. De 
betrokkenheid van het vervoer bestaat slechts bij de transacties van goederen en niet 
b i j die van diensten. In een economie waarvan de groei vooral voor rekening komt van 
de dienstensector zal het relatieve belang van het goederenvervoer geleidelijk minder 
worden. 
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Toegevoegde waarde en werkgelegenheid 
De produktiewaarde van het vervoer kan men niet geheel beschouwen als de bijdrage 
van het vervoer aan het nationaal produkt. Immers in de produktiewaarde wordt voor 
een deel bijgedragen door andere sectoren en het buitenland in de vorm van 
intermediaire leveringen van andere bedrijven en verbruik uit invoer. Het resterende 
deel is echter wel te beschouwen als bijdrage aan het nationaal produkt en betreft dus 
de waarde die wordt toegevoegd aan de leveringen van andere sectoren (bruto 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen). 

De verhouding tussen toegevoegde waarde en produktiewaarde is bi j het wegvervoer 
relatief hoog, met andere woorden slechts een klein deel van de te realiseren 
produktiewaarde is afkomstig van andere bedrijfstakken. B i j de binnenvaart is deze 
verhouding relatief laag. Bepalend voor deze verhouding is niet alleen de produktie-
struktuur in technische zin, maar ook het niveau van afzet- en verbruiksprijzen. Lage 
afzetprijzen en hoge verbruiksprijzen beïnvloeden deze verhouding in ongunstige zin. 
Mogelijkerwijs heeft het laatste aspekt bi j de binnenvaart een rol gespeeld in de 
beschouwde periode. 

In de bruto toegevoegde waarde zi jn nog de afschrijvingen begrepen. De 
afschrijvingen zijn voor het vervoer vr i j hoog en duiden op een grote kapitaalintensiteit 
van deze sector. D i t is zowel voor het wegvervoer als voor de binnenvaart het geval. De 
toegevoegde waarde exclusief de afschrijvingen en indirekte belastingen kan men 
beschouwen als het verdiende inkomen in de betreffende sector (netto toegevoegde 
waarde tegen faktorkosten). Enerzijds bestaat dit uit de betaalde lonen en salarissen en 
de werkgeversbijdragen aan de sociale verzekering. De andere component is het 
'overig inkomen' waaruit onder meer de beloning van de zelfstandige ondernemers 
dient te worden betaald. 

De verdeling van dit inkomen is sterk afhankelijk van de hoogte hiervan. De 
beloning van de loontrekkers is zowel in volume (het aantal loontrekkers) als in prijs 
(de loonvoet) op korte termijn vr i j star zodat fluktuaties in de netto toegevoegde 
waarde, die v r i j groot kunnen zi jn , zich versterkt voortzetten in de omvang van het 
overig inkomen. In dit opzicht is de situatie in de binnenvaart opmerkelijk. Door het 
lage niveau van de netto toegevoegde waarde, is na betaling van de lonen en salarissen 
de omvang van het overig inkomen dermate laag dat de gemiddelde beloning per 
zelfstandige op een zeer laag peil komt. Een en ander b l i jk t ook uit de hoogte van de 
arbeidsinkomensquote die gewoonlijk wordt beschouwd als een indikatie van de 
winstgevendheid. Vergeleken met het totaal van de bedrijven is deze winstgevendheid 
in het wegvervoer en vooral in de binnenvaart laag te noemen. 

In tabel 7 z i jn de beschreven begrippen samengevat. Het aandeel van het wegvervoer 
en de binnenvaart tezamen in de netto toegevoegde waarde is ca 1.7%. Het aandeel in 
de loonkosten daarentegen is ca 2.2%, hetgeen eveneens duidt op de relatief hoge 
arbeidsinkomensquote van het vervoer. 

Betalingsbalans 
Voor de bepaling van de bijdrage van het wegvervoer en de binnenvaart aan de 
betalingsbalans zijn er een tweetal mogelijkheden. Allereerst zou men vervoer kunnen 
beschouwen als een produkt (in dit geval een dienst) waarvan de uitvoer wordt 
verzorgd door de sector vervoer zelf maar waarvan de invoer geschiedt door tal van 
andere sektoren. Men spreekt dan over het saldo van in- en uitvoer van vervoerdien-
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Tabel 7 - Toegevoegde waarde en werkgelegenheid (resp. miljarden guldens en duizenden 
manjaren, 1981) 

Totaal 
bedrijven Wegvervoer Binnenvaart 

Produktiewaarde 623.2 7.6 1.7 

Verbruik 
w.v. uit binnenland 192.7 1.7 0.5 

uit buitenland 125.6 1.1 0.4 

Bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen 304.9 4.9 0.7 

Afschrijvingen 33.1 1.0 0.2 

Indirecte belastingen 
minus subsidies 32.5 0.2 -
Netto toegevoegde waarde 
tegen factorkosten 239.3 3.7 0.5 
w.v. lonen en salarissen 121.3 2.1 (1.3 

Bijdrage werkgevers 
in sociale 
verzekering 33.6 0.9 0.1 
Overig inkomen 84.4 0.7 0.1 

Arbeidsinkomensquote 76.5 90 160 

Werkgelegenheid 4008 66 16 
w.v. loontrekkers 3389 60 8 

zelfstandigen 619 6 8 

Bron: CBS. Nationale Rekeningen (aangevuld met eigen berekeningen). 

sten. De bepaling van dit saldo is evenwel niet mogelijk door het ontbreken van de 
hieraan ten grondslag liggende gegevens. 

Anders gezegd: het is niet mogelijk om de invoer te rangschikken naar concurreren
de bedrijfsklassen. Een alternatief kan gevonden worden in het uitvoersaldo van de 
sector vervoer zelf waarbij de invoer dus bestaat uit tal van goederen en diensten, 
waarvan de herkomst dus gedeeltelijk onbekend is. De benodigde gegevens voor dit 
saldo zi jn hiervoor reeds gegeven en worden in tabel 8 nog eens samengevat. 

Tabel 8 - Betalingsbalanssaldo per sector (miljarden guldens, 1981) 

Invoer van 
goederen en diensten 
(excl. finale invoer) 

Uitvoer Saldo 

Totaal bedrijven 
Wegvervoer 

125.6 
1.1 
0.4 

189.7 
2.9 
0 9 

64.1 
1.8 
0 5 Binnenvaart 

125.6 
1.1 
0.4 

Bron: CBS, Nationale Rekeningen (aangevuld mei e igen berekeningen). 

Het b l i jk t dat de vervoersector en zeker ook de wegvervoer- en binnenvaartbedrij-
ven een forse bijdrage leveren aan het betalingsbalansoverschot. 

Niettemin geeft deze cijferopstelling een enigszins geflatteerd beeld van de 
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betalingsbalans. Hier is slechts de intermediaire invoer opgenomen terwij l de invoer 
van finale goederen (consumptie- en investeringsgoederen) ontbreekt. 

Het bedrag dat hiermee is gemoeid is ruim 52 mil jard gulden, waarvan 39 mil jard 
consumptiegoederen. 

Ontwikkelingen van 1977 tot 1983 
In het voorgaande is ingegaan op de ekonomische betekenis van het vervoer zoals deze 
kan worden afgeleid uit de definities van de Nationale Rekeningen. 

Daarbij lag de nadruk niet alleen op de omvang van verschillende grootheden voor 
het wegvervoer en de binnenvaart, maar ook op de betekenis hiervan in relatie tot 
andere grootheden. Een dergelijke beschrijving geeft inzicht in de onderliggende 
struktuur, zonder dat is ingegaan op recente ontwikkelingen. 

Deze zullen hieronder worden besproken, waarbij ook hier de nadruk ligt op de 
ontwikkelingen in het wegvervoer en de binnenvaart in relatie tot die van andere 
sectoren. In tabel 9 zi jn ter illustratie een aantal kerngegevens opgenomen. 

Tabel 9 - Ontwikkelingen van een aantal economische grootheden per sector (gem. jaarlijkse 
volume-mutaties 1977-1983) 

Totaal Wegvervoer Binnenvaart 
bedrijven 

Totale afzet 1 3 1 
w.v. binnenland 0,5 1,5 1 

buitenland 3 5,5 0,5 
Bruto toegevoegde waarde 1 4,5 0 
Werkgelegenheid -0,5 -1 -0,5 

Bron: CBS, Nationale Rekeningen (aangevuld met eigen berekeningen). 

Opmerkelijk is de goede gang van zaken in het wegvervoer gedurende de periode 
1977-1983. In vergelijking met het totaal groeide de afzet van het wegvervoer 
gemiddeld 2% per jaar sneller. Deze ontwikkeling werd vooral bepaald door de sterke 
groei van het internationale beroepsgoederenvervoer, tot uitdrukking komend in de 
jaarlijkse groei van 5,5% van de uitvoer van het wegvervoer. De ontwikkeling van het 
binnenlands wegvervoer was gedurende deze periode gematigd. Niettemin groeide ook 
de binnenlandse afzet van het wegvervoer sneller dan die van het totaal. Door de 
verschuiving naar het grensoverschrijdende vervoer en ook door de steeds langere 
vervoerafstanden kon de arbeidsproduktiviteit f l ink stijgen. De arbeidsproduktiviteit 
is in het grensoverschrijdende vervoer groter door de inzet van grotere eenheden en de 
efficiëntere benutting van het voertuigenpark. Laatstgenoemde faktor speelt mogelijk 
ook een rol bi j het verschil in groei tussen afzet en toegevoegde waarde bi j het 
wegvervoer. Immers door de verschuiving naar de relatief efficiënte segmenten wordt 
het verbruik per eenheid afzet kleiner waardoor de toegevoegde waarde sneller groeit. 

De ontwikkelingen in de binnenvaart daarentegen werden in de periode 1977-1983 
gekenmerkt door een zeer gematigde groei. Vooral in vergelijking met de rest van het 
vervoer was de groei aanmerkelijk trager. De binnenlandse vaart werd in de periode 
zwaar getroffen door de malaise in de bouwsector terwi j l de internationale vaart 
bovendien de crisis in de Duitse staalindustrie te verwerken kreeg. 

Hier komt een markant verschil met het wegvervoer naar voren. Terwi j l het 
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wegvervoer een zeer grote verscheidenheid aan goederen te verwerken krijgt is de 
binnenvaart vooral afhankelijk van het vervoer van met name bulkprodukten. 

Zand en grind hebben hierin in de binnenlandse vaart een zeer groot aandeel 
waardoor de afhankelijkheid van de bouwsector zeer groot is. In de internationale 
vaart is het aandeel van de ertsen (bestemd voor de Duitse staalindustrie) zeer groot 
zodat ook daar een grote afhankelijkheid bestaat. Di t maakt de binnenvaart bijzonder 
kwetsbaar voor een economische teruggang, vooral als daarin de twee genoemde 
sectoren nog extra worden getroffen. Niettemin liggen er voor de binnenvaart ook 
kansen. Een steeds groter deel van het goederenvervoer wordt afgewikkeld met 
containers, waardoor het door zi jn verschijningsvorm meer het karakter krijgt van 
bulk. In een aantal gevallen kan de binnenvaart, vooral indien grotere schepen worden 
gebruikt, een aantrekkelijk alternatief z i jn . Indien echter snelheid bepalend is voor de 
keuze tussen wegvervoer en binnenvaart zal in veel gevallen toch de keus op het 
wegvervoer vallen. 

Wat betreft de ontwikkeling van de betalingsbalans is in tabel 10 een aantal gegevens 
opgenomen. 

Tabel 10 - Ontwikkeling van de betalingsbalans 1977-1983 (miljarden guldens) 

1977 
Invoer Uitvoer Saldo 

1983 
Invoer Uitvoer Saldo 

Mutatie 1977/1983 
Invoer Uitvoer Saldo 

Totaal 
bedrijven 79.1 123.9 44.8 132.3 204.0 71.7 53.2 80.1 26.9 
Wegvervoer 0.5 2.2 1.7 1.1 3.3 2.2 0.6 1.1 0.5 
Binnenvaart 0.2 0.7 0.5 0.4 0.8 0.4 0.2 0.1 -0.1 

Bron: CBS, Nationale Rekeningen (aangevuld mei eigen berekeningenj. 

Hoewel de bijdrage van de sectoren wegvervoer en binnenvaart aan de betalingsba
lans absoluut gezien fors was hebben deze sectoren in de periode 1977-1983 nauwelijks 
bijgedragen aan de toename van het betalingsbalanssaldo. 

Reeds is genoemd de tegenvallende uitvoerprestatie van de binnenvaart die ook in 
tabel 10 wordt bevestigd door de geringe nominale groei. Anderzijds is het 
energie-aandeel in de invoer bij het vervoer zeer groot. Door de sterke energieprijsstij
ging in deze periode is de invoer juist hier relatief sterk gestegen. Daardoor is ook de 
bijdrage aan de toename van het betalingsbalanssaldo bij het wegvervoer relatief 
gering. 

Direkte en indirekte economische effekten van wegvervoer en binnenvaart 
In het voorgaande is aandacht besteed aan de economische betekenis van de 
wegvervoer- en binnenvaartbedrijven. Daarbij is gekeken naar de struktuur van deze 
takken in verhouding tot de overige sectoren. Toch is dit slechts één aspekt van de 
economische betekenis. De verwevenheid met de rest van de economie is tot dusver 
nog onderbelicht. Er is immers een interactie tussen de onderscheiden sectoren in het 
vervoer en de rest van de economie. Reeds in de inleiding is er op gewezen dat deze 
interaktie twee aspekten heeft. Enerzijds is er de invloed van de ekonomie op het 
vervoer waarop in het voorgaande reeds is ingegaan, anderzijds de doorwerking van 
ontwikkelingen in het vervoer naar de rest van de economie. Het laatste aspekt zal hier 
worden besproken. 
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Daartoe worden de effekten beschouwd van een bepaalde hoeveelheid extra vraag 
naar vervoer. Een extra vraag naar vervoer zal leiden tot een toename van de afzet, 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid in het vervoer zelf. D i t zi jn de direkte 
effekten van de impuls. Een extra vraag naar vervoer zal echter ook leiden tot extra 
kosten voor het vervoer. Deze kosten leiden tot extra intermediaire afzet van andere 
sectoren en daarmee tot extra werkgelegenheid in die andere sectoren. Di t zijn de 
indirekte effekten van de impuls. Hieronder zal de kwantitatieve omvang van deze 
direkte en indirekte effekten worden gegeven. Terwille van de vergelijkbaarheid 
tussen de takken wegvervoer en binnenvaart zal worden aangegeven wat de effekten 
zijn van 100 miljoen gulden extra finale afzet van het wegvervoer en de binnenvaart. 
Ter illustratie is tabel 11 opgesteld. 

Tabel 11 - Directe en indirecte effecten van een extra impuls in de finale vraag van 100 miljoen 
(bedragen in miljoenen en werkgelegenheid in 1000 manjaren) 

(1) (2) (3) (4) (S) = (4)/(2) 
Waarde Direct Indirect Totaal 
1919 effect effect effect Multiplier 

Wegvervoer 
Afzet 6957 100 30 130 1.30 
Toegevoegde waarde 4734 68 16 84 1.24 
Werkgelegenheid 70 1.0 0.3 1.3 1.27 
Toegevoegde waarde in 
% van de afzet 68 68 54 65 
Toegevoegde waarde per 
manjaar 0.067 0.067 0.060 0.066 
Binnenlands verbruik 
in % van de afzet 21 
Binnenvaart 
Afzet 1592 100 49 149 1.49 
Toegevoegde waarde 849 53 29 82 1.54 
Werkgelegenheid 15.7 1.0 0.5 1.5 1.49 
Toegevoegde waarde in 
% van de afzet 53 53 59 55 
Toegevoegde waarde per 
manjaar 0.054 0.054 0.058 0.056 
Binnenlands verbruik 
in % van de afzet 28 

Bron: NEI: Baten in de nationale verkeers en vervoersrekening (aangevuld met eigen berekeningen}. 

In kolom 1 is nog eens een aantal kengetallen voor het jaar 1979 gegeven. Dat jaar is 
gekozen omdat het N E I [2] daarvoor de indirekte effekten heeft berekend . Inde kolom 
daarnaast zi jn de direkte effekten gegeven. Wat betreft de afzet zi jn deze per definitie 
100 miljoen gulden en wat betreft de effekten daarvan op de toegevoegde waarde en de 
werkgelegenheid is er van uitgegaan dat ook voor de marginale bedragen de 
gemiddelde produktiestruktuur van toepassing is. Deze impuls van 100 miljoen leidt 
door de doorwerking naar de overige sektoren in de ekonomie tot extra afzet van die 
overige sektoren. 

In het voorbeeld van het wegvervoer bedraagt deze extra afzet 30 miljoen en in het 
voorbeeld van de binnenvaart 49 miljoen (kolom 3). B i j de binnenvaart is deze 
indirekte afzet beduidend hoger. Enerzijds is dit het gevolg van het hogere percentage 
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binnenlands verbruik in procenten van de afzet, anderzijds is de produktiestruktuur 
van de toeleveringsbedrijven voor de binnenvaart verschillend van die van het 
wegvervoer. Nog sterker verschilt het indirekte effekt op de toegevoegde waarde (29 
versus 16 miljoen). Omdat de toeleveringsbedrijven voor de binnenvaart en die van het 
wegvervoer een ongeveer gelijke toegevoegde waarde per manjaar hebben (0.058 
versus 0.060 miljoen) verschilt ook het indirekte effekt op de werkgelegenheid 
beduidend (500 versus 270 manjaar). In kolom 4 is vervolgens de som van het direkte en 
indirekte effekten gegeven. De som van de effekten is wat betreft de toegevoegde waarde 
bij het wegvervoer even groot als bij de binnenvaart, hoewel de verhouding tussen 
direkt en indirekt aanzienlijk verschilt. Wat betreft de werkgelegenheid is het totale 
effekt via de binnenvaart groter dan via het wegvervoer. 

Tenslotte zijn in kolom 5 nog eens de multipliers zoals deze door het N E I [2] zijn 
berekend, weergegeven. Deze zijn gedefinieerd als de verhouding van het totaal effekt 
en het direkte effekt en geven dus aan in hoeverre de betreffende sector via zi jn 
toeleveringen verbonden is met de rest van de economie. De konklusie die men hieruit 
kan trekken luidt dat de doorwerking naar de rest van de economie in verhouding tot de 
direkte effekten bi j de binnenvaart hoger is dan bi j het wegvervoer. 

Overigens is een relativering van de omvang van de multiplierwerking op zijn plaats. 
In tijden van onderbezetting van het produktie-apparaat is het mogelijk dat een impuls 
vanuit het wegvervoer of de binnenvaart in mindere mate of geheel niet leidt tot extra 
werkgelegenheid. De extra aktiviteit kan dan immers met het bestaande produktiepo-
tentieel worden afgewikkeld. In het geval van een volledige bezetting van het 
produktie-apparaat zullen extra investeringen nodig zijn om de extra aktiviteiten 
mogelijk te maken. Het is denkbaar dat ook dan de effekten op de werkgelegenheid 
kleiner zijn omdat dan veelal met meer arbeidsextensieve produktiemethoden wordt 
gewerkt. Een en ander is afhankelijk van de trendmatige ontwikkeling van de 
arbeidsproduktiviteit in de diverse sectoren en bovendien afhankelijk van de plaatsen 
waar sprake is van volledige bezetting. Daar staat tegenover dat de genoemde 
investeringen weer doorwerken naar andere bedrijfstakken. Voorzover deze investe
ringen in Nederland worden gedaan zullen deze ook leiden tot extra afzet en 
werkgelegenheid in andere sectoren. In de cijferopstelling van tabel 11 zijn deze 
effekten niet begrepen. De omvang van deze effekten is relatief groot omdat, zoals 
reeds eerder is opgemerkt, het goederenvervoer een kapitaalintensieve produktiewijze 
heeft. 

Het laatste, maar niet het minst belangrijke, aspekt van de indirekte betekenis van 
het vervoer, betreft het belang van een efficiënt vervoersysteem. Door het bestaan van 
een goed en efficiënt vervoersysteem zijn tal van overige aktiviteiten mogelijk 
geworden. B i j de keuze van een vestigingsplaats zijn voor veel bedrijven de aan- en 
afvoermogelijkheden van doorslaggevende betekenis. Ook de laatstgenoemde effek
ten zijn niet in de cijfers begrepen, zodat vooral op langere termijn het indirekte belang 
beduidend groter is. 

Referenties 

1. Onder bepaalde voorwaarden kan de binnenlandse vaart door buitenlandse ondernemingen worden ver
richt. 

2. NEI: Baten in de nationale verkeers- en vervoersrckening, Rotterdam, 1984. 
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Abstract 
The economie significance of transport infrastructure 

After the presentation of some figures on the composition and development of infra
structure investments in The Netherlands, the subject matter of this article is assessed 
from three different points of view. 

First, the share of infrastructure production in national income and employment is 
estimated. The exercise is limited to infrastructure facilities provided by the public sector. 
This approach gives some indication of the size of economic activity related to infrastruc
ture, in proportion to the economy as a whole. 

Second, the impact of infrastructure on the supply side - more in particular the pro
duction capacity - of the economy is discussed. Infrastructure can be considered as a 
complement to economic activity. Consequently, bottlenecks can be disadvantageous to 
economic development and should be avoided. 

Furthermore, infrastructure investments are sometimes thought to induce new eco
nomic activities. A causality analysis, relating private investments to past infrastructure 
investments, seems to confirm this view, though the results may equally well be explained 
by expenditure effects. In addition an attempt was made to introduce infrastructure stock 
in a vintage production function for different sectors of industry. The basic idea behind 
this exercise was, that infrastructure investments cause disembodied technical progress. 
No significant results could however be obtained in this way. So, the effectiveness of infra
structure investments in general as an instrument to induce economic activity, does not 
seem to be beyond dispute. This may however not be so for certain specified projects. 

The third approach focusses on the demand side of the economy. The medium term 
effects of an overall increase in infrastructure investments by the public sector were eval
uated, using a large macro-economic model of the Dutch Central Planning Bureau. The 
additional expenditure was assumed to be financed by the capital market. It turned out 
that an increase in employment is the result of this policy. The deficit on the budget will 
increase as well. 

Moreover, private investments eventually tend to decrease as a result of crowding-out 
effects. 

Summarizing the different results, it can be stated that there is no strong argument in 
favour of an overall increase in infrastructure investments. Nevertheless, specific invest
ment projects may be very beneficial to the economy, especially when serious bottlenecks 
exist or are expected to develop. 

Inleiding 
Tot de verkeersinfrastructuur kunnen worden gerekend: zee- en luchthavens, land- en 
waterwegen, pijpleidingen en communicatienetwerken. Het grootste deel hiervan 

* Dit artikel kon tot stand komen, dankzij de bereidheid van een aantal medewerkers van het Centraal 
Planbureau, om bepaalde onderdelen voor hun rekening te nemen. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 128-134 (1985) 
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wordt geproduceerd door de sector grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
( G W W ) , welke sector deel uitmaakt van de bouwnijverheid. Aanleg en onderhoud van 
infrastructuur vormen in die sector en in de toeleverende bedrijfstakken een bron van 
werkgelegenheid en inkomen, en hebben als zodanig een bepaald aandeel in het 
nationale inkomen en de werkgelegenheid, welk aandeel aan de hand van cijfers uit de 
Nationale Rekeningen kan worden gekwantificeerd. Deze benaderingswijze geeft 
echter op zich onvoldoende weer wat de betekenis is van de verkeersinfrastructuur voor 
de economie. 

Een adequate infrastructuur is noodzakelijk om de vervoerstromen, zowel van 
goederen als van personen, die met het functioneren van de economie samenhangen, te 
kunnen afwikkelen. Ernstige knelpunten kunnen de ontwikkeling van de economie 
belemmeren en de beschikbare verkeersinfrastructuur is dan ook medebepalend voor 
de produktiecapaciteit van de nationale economie. Bovendien wordt wel verondersteld 
dat infrastructurele voorzieningen in bepaalde gevallen stimulerend werken op de 
bedrijvigheid en daarom de regionale of zelfs de nationale economische ontwikkeling 
ten goede kunnen komen. Een en ander wint aan beleidsrelevantie als wordt bedacht, 
dat de uitgaven voor aanleg en onderhoud van verkeersinfrastructuur voor het 
overgrote deel direct of indirect ten laste komen van het R i jk en de lagere overheden. 
De overheid heeft tot taak om er voor te zorgen dat de beschikbare infrastructuur naar 
aard en omvang optimaal aansluit bi j de maatschappelijke behoefte. Economisch 
gezien gaat het daarbij vooral om de betekenis voor de produktiecapaciteit. 

Di t is de tweede invalshoek van waaruit de economische betekenis van de 
verkeersinfrastructuur wordt bezien. 

De derde en laatste invalshoek betreft de impulswerking van de overheidsinvesterin
gen op de nationale bestedingen. De achterliggende gedachte is dat de overheid zich bi j 
het vaststellen van de omvang van haar investeringen op de kortere termijn niet alleen 
kan laten leiden door de behoefte aan infrastructuur, maar ook door de bestedingsef
fecten van deze investeringen op de nationale economie. Overheidsinvesteringen 
vormen in deze gedachtengang een instrument van conjunctuurpolitiek. Di t aspect 
wordt aan de hand van simulatieresultaten verkregen met het macro-economische 
model K O M P A S , nader bezien. 

Tenslotte worden nog enige algemeen getinte conclusies uit de gepresenteerde 
beschouwingen getrokken. 

De ontwikkeling van het investeringsvolume 
De investeringen in verkeersinfrastructuur zi jn na de oorlog sterk gestegen. Het 
absolute topjaar was 1971. Daarna is het investeringsvolume sterk teruggelopen, 
hetgeen bl i jk t uit tabel 1. Vooral de investeringen in scheepvaartwegen en havens zijn 
sterk teruggelopen (74%), maar ook in de wegenbouw is de teruggang fors geweest 
(50%). De investeringen in railinfrastructuur zijn daarentegen op peil gebleven; er is 
daarbinnen wel sprake van een verschuiving van metrolijnen en trambanen naar 
spoorlijnen. Als resultante van de genoemde ontwikkelingen is het volume van de 
investeringen in verkeersinfrastructuur in de periode 1971-1983 ruimschoots gehal
veerd. Opgemerkt moet nog worden dat ook een groot gedeelte van het onderhoud tot 
de investeringen wordt gerekend. De investeringen in verkeersinfrastructuur zi jn 
sterker teruggelopen dan die in de rest van de GWW-sector; dit houdt verband met de 
grote investeringsuitgaven die gemoeid waren met de Oosterscheldewerken. In zijn 
totaliteit is het investeringsvolume in de GWW-sector tussen 1971 en 1983 niettemin 
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Tabel 1 - Het investeringsvolume van de sector grond- weg- en waterbouwkundige werken naar 
onderdelen in 1971 en 1983a (in prijzen van 1980) 

1971 1983 mutatie 
1971-1983 

mld gld % 
Scheepsvaartwegen en havens b 1.9 0,5 -74 
Landwegen b 3,6 1,8 -50 
Railinfrastructuur e.a. c 0,5 0,5 0 
Totaal verkeer 6.0 2.8 -53 
Overig GWW 6,2 3,9 -37 
Totaal GWW 12,2 6,7 -45 
a Door het CPB geraamd op basis van o.a. gegevens uit de Nationale 
b Sector Overheid. 
c Sector Bedrijven; omvat ook vliegvelden en particuliere havenwerke 

Rekeningen (1971 na revisie), 

n. 

Tabel 2 - Het aandeel van de verkeersinfrastructuur in de nationale investeringen a 

1971 1983 
Investerings Aandeel Investerings Aandeel 
volume in GWW-verkeer volume in GWW-verkeer 
prijzen van 1980 prijzen van 1980 

mld gld. % mld gld. % 
GWW-verkeer h 6,0 100 2,8 100 
Totaal GWW 12,2 49 6,7 42 

Totaal Nederland c 50,7 12 43,2 6 
a Verkeersinfrastructuur voorzover betrekking hebbend op de GWW-sector; zie verder noot a tabel 1. 
b Betreft verkeersinfrastructuur geproduceerd door de GWW-sector. 
c Overheid plus bedrijven, exclusief woningen. 

met weinig minder dan de helft teruggelopen. Aangezien de overige investeringen in 
dezelfde periode ongeveer op peil bleven, is ook het aandeel van de verkeersinfrastruc
tuur in de totale investeringen sterk teruggelopen (zie tabel 2). 

De teruggang van het investeringsvolume is op het eerste gezicht heel begrijpelijk. In 
de eerste plaats is in de loop van de jaren zeventig het tempo van de economische groei 
teruggelopen, als gevolg waarvan ook de vervoerstromen in veel gevallen minder snel 
zijn gegroeid dan daarvoor of zelfs zi jn teruggelopen. Grote werken, zoals de 
Rijnmondhavens en het Rijkswegennet, die tot stand z i jn gekomen in nauwe 
samenhang met de sterke economische groei in het verleden, vergen - zeker bi j het 
huidige groeitempo - nog slechts investeringen van beperkte omvang. Hierbi j speelt 
ook de duidelijke afgevlakte groei van het autopark, die op verzadiging wijst, een rol. 
Hoewel er dus redenen zijn aan te voeren, waarom het benodigde investeringsvolume 
kleiner is dan vroeger, bestaat er niettemin ook de indruk dat budgettaire overwegin
gen aan de gesignaleerde teruggang hebben bijgedragen. Hierdoor zou een achter
stand in omvang en kwaliteit van de infrastructuur zi jn ontstaan die jaarlijks toeneemt. 
Deze gedachten zijn onder meer geuit in het jaarverslag van de Rijksplanologische 
Dienst [7] en door B i j l [1] lid van de Adviescommissie inzake de voortgang van het 
industriebeleid (Commissie Wagner I I ) . 
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Het aandeel van de infrastructuurproduktie 
in het nationale inkomen en de werkgelegenheid 
Om het aandeel van de verkeersinfrastructuur in het nationale inkomen en de 
werkgelegenheid te bepalen, kan in eerste instantie gekeken worden naar de 
desbetreffende produktie in de GWW-sector. Opgemerkt moet worden dat deze 
benaderingswijze geen compleet beeld oplevert; het overgrote deel van de aanleg en 
verbetering en het onderhoud van verkeersinfrastructuur geschiedt weliswaar in deze 
sector, maar ook buiten de GWW-sector vindt enige produktie - bijvoorbeeld met 
betrekking tot communicatie-infrastructuur- plaats. Het beheer van de infrastructuur, 
waarbij bijvoorbeeld personeel van Rijkswaterstaat is betrokken valt er eveneens 
buiten. Een ander aspect dat een rol kan spelen is de indirecte toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid, welke ontstaat in de toeleverende bedrijfstakken. Voor het 
berekenen van de effecten van veranderingen in het investeringsniveau wordt hiermee 
veelal rekening gehouden. 

Met inachtneming van de genoemde beperkingen kunnen de cijfers betreffende het 
aandeel in het nationaal inkomen en het arbeidsvolume in tabel 3, resp. tabel 4 worden 
bezien. 

Tabel 3 - Het aandeel van de verkeersinfrastructuur in het nationale inkomen " 

1971 1983 
Toegevoegde Aandeel Toegevoegde Aandeel 
waarde (netto. GWW-vcrkccr waarde, (netto GWW-verkeer 
factorkosten) factorkosten) 

mld gld. % mld gld. % 
GWW-verkeerh 1,2 100 1,3 100 
Totaal GWW 2.4 50 3,3 39 
Totaal Bouwnijverheid 10,5 11 20,9 6 
Totaal Nederland c 111.3 1 302,5 0,5 
d Verkeersinfrastructuur voorzover betrekking hebbend op de GWW-sector; zie verder noot a tabel 1 
b Betreft produktie van verkeersinfrastructuur door de GWW-sector . 
L" Toegevoegde waarde (netto, factorkosten) Nederland = nationaal inkomen. 

Tabel 4 - Het aandeel van de verkeersinfrastructuur in de werkgelegenheid a 

Arbeidsvolume 
1971 

Aandeel 
GWW-verkeer 

Arbeidsvolume 
1983 

Aandeel 
GWW-verkeer 

arbeidsjaren % arbeidsjaren % 
X 1000 X 1000 

GWW-verkeer b 41 100 21 100 
Totaal GWW 83 49 51 41 
Totaal Bouwnijverheid 488 8 329 6 
Totaal Nederland 4732 1 4524 0,5 
a Verkeersinfrastructuur voorzover betrekking hebbend op de GWW-sector; zie verder noot a tabel 1. 
h Betref t produktie van verkeersinfrastructuur door de GWW-sector . 

Het aandeel van de aanleg van verkeersinfrastructuur (GWW-sector) in de nationale 
werkgelegenheid bedroeg in 1971 1% en in 1983 nog slechts 0,5%; ook binnen de 
bouwnijverheid is er sprake van een daling van het aandeel van de GWW-sector. De 
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cijfers voor de bijdrage aan het nationaal inkomen vertonen een soortgelijk beeld. 
Het absolute niveau van de werkgelegenheid bedroeg in 1983 slechts 21 duizend 

arbeidsjaren. Houdt men nog rekening met de directe werkgelegenheid buiten de 
GWW-sector en met een indirecte werkgelegenheid van 50% dan kan de totale 
werkgelegenheid ruwweg worden geschat op circa 40 duizend arbeidsjaren. 

Een verdubbeling van het investeringsvolume, dus tot het niveau van het topjaar 
1971 zou dan hooguit nog eens eenzelfde hoeveelheid werk opleveren, wat overeen
komt met ongeveer 1% van de totale werkgelegenheid in Nederland of ruim 5% van de 
huidige werkloosheid. In werkelijkheid kan het effect lager uitvallen doordat als gevolg 
van onderbezetting, de werkgelegenheid minder dan proportioneel met de produktie 
stijgt. 

De betekenis voor de produktiecapaciteit 
De vervoersector is van vitaal belang voor de Nederlandse economie. Niet alleen heeft 
zij een verzorgende rol welke in hoge mate complementair is met de rest van de 
economie, maar daarenboven heeft een belangrijk deel van het vervoer een stuwend 
karakter; Nederland is immers een netto-exporteur van vervoerdiensten. De benodig
de verkeersinfrastructuur is in hoge mate complementair met de vervoerstromen die 
door de economie worden gegenereerd. Het is de taak van de overheid om ervoor te 
zorgen dat de capaciteit van de infrastructuur overal groot genoeg is om de zich 
ontwikkelende vervoerstromen te kunnen verwerken. Plaatselijke knelpunten kunnen 
immers belemmerend werken op de economische groei. D i t geldt vooral voor het 
goederenvervoer. Het personenvervoer heeft primair een consumptief karakter, zij het 
dat het woon-werk verkeer een belangrijke rol speelt in de afstemming van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt. Knelpunten voor het personenvervoer zullen anders 
worden beoordeeld; overwegingen betreffende de gewenste verhouding particulier/ 
openbaar vervoer, de consequenties voor de ruimtelijke ordening en de te verwachten 
inkomensontwikkeling spelen een ro l . Omdat personen- en goederenvervoer beide 
gebruik maken van het wegennet en het railnet, is een apart knelpuntenbeleid terzake 
niet goed mogelijk. 

In de bovenstaande gedachtengang is de beschikbaarheid van verkeersinfrastructuur 
een noodzakelijke zij het geen voldoende voorwaarde voor economische groei. Het 
zou dan ook niet erg zinvol z i jn om extra capaciteit te creëren zonder dat de 
ontwikkeling van de vervoerstromen daartoe aanleiding geeft. 

Toch bestaat ook de opvatting dat infrastructuurvoorzieningen door hun voorwaar
denscheppend karakter een uitstralende werking hebben op de regionale en zelfs de 
nationale economische ontwikkeling. Op het Centraal Planbureau zijn enkele analyses 
uitgevoerd om de geldigheid van deze uitstralingshypothese nader te onderzoeken. 

In de eerste plaats is gekeken naar de volgtijdelijke samenhang tussen de 
overheidsinvesteringen en de bedrijfsinvesteringen in de GWW-sector en de bedrijfsin
vesteringen exclusief woningen op basis van tijdreeksen over de naoorlogse jaren. 
Volgens criteria uit de causaliteitsanalyse ontleend aan Pierce en Haugh [6] kon worden 
geconcludeerd, dat de overheidsinvesteringen met vertragingen van enkele jaren van 
invloed zijn op de bedrijfsinvesteringen [4]. D i t zou kunnen wijzen op uitstralingseffec
ten. Echter, ook de later te bespreken bestedingseffecten, kunnen als verklaring 
dienen. 

In de tweede plaats is nagegaan of de produktiefactor infrastructuur (totaal G W W ) 
van invloed is op de arbeids- en kapitaalproduktiviteit in het bedrijfsleven. Hiertoe 
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werd de infrastructuurvoorraad geïntroduceerd in een jaargangenmodel voor de 
afzonderlijke bedrijfstakken [3]. Uitgangspunt was het model van Den Hartog en Tjan 
[5]. In plaats van een autonome - niet in kapitaal geïncorporeerde - arbeidsbesparende 
technische ontwikkeling, is een - niet in kapitaal geïncorporeerd - technische 
ontwikkeling verondersteld die in gelijke mate zowel arbeids- als kapitaalbesparend is 
en in plaats van autonoom afhankelijk is van de voorraad GWW-infrastructuur. De 
schattingsresultaten voor dit model, gebaseerd op een maximale aannemelijkheidsaan-
pak wezen echter uit, dat via deze benadering geen significante invloed van de 
GWW-infrastructuur op de arbeids- en kapitaalproduktiviteit kon worden aangetoond. 

De uitgevoerde analyses leveren geen sterke aanwijzingen op voor het bestaan van 
uitstralingseffecten. Vanzelfsprekend moet de mogelijkheid worden opengelaten dat 
deze op het niveau van concrete projecten wel aannemelijk gemaakt kunnen worden. 
Voor het overheidsbeleid l i jk t echter vooralsnog het voorkomen van knelpunten in de 
verkeersinfrastructuur een eerste prioriteit. 

Ook hier geldt echter dat niet zozeer het algemene investeringsniveau maar de 
huidige of te verwachten situatie op bepaalde onderdelen van de verschillende 
verkeersnetwerken bepalend moet zijn voor het beleid. 

Bestedingseffecten van overheidsinvesteringen 
Door het opvoeren van de overheidsinvesteringen kan aan de economie een 
bestedingsimpuls worden gegeven. Het is interessant om te bezien welke effecten, in 
termen van investeringen, produktie en werkgelegenheid, hiervan uitgaan op de 
bedrijvensector. Vanzelfsprekend gaat het bij investeringen in verkeersinfrastructuur 
niet in de eerste plaats om dergelijke effecten op de economische kringloop. Het 
hoofddoel is het bieden van voorzieningen voor de afwikkeling van verkeersstromen. 

Tabel 5 - Macro-economische effecten van een verhoging van de overheidsinvesteringen met 
0,5% NNI in 1985 

le 2e 5e 8e 
jaar 

niveauveranderingen t.o.v. 
basisprojectie 

Loonsom per werknemer % 0 0 OaO,5 0a0,5 
prijspeil particuliere consumptie % 0 0 0 OaO,5 
volume particuliere consumptie % 0 0a0,5 0 0 
volume investeringen in outillage % 1,5 l,5a2 -0,5 -la-0,5 
volume goederenuitvoer % 0 - 0,5a() -0,5a0 -0,5 
(excl. energie) 
produktievolume bedrijven % 0,5 0,5 0a0,5 0 
bezettingsgraad %-pnt 0,5 0a0,5 0 0 
werkgelegenheid 1000 arb .jaren 5 10 5 5 
werkloosheid 
saldo lopende rekening 
saldo kapitaalrekening 

1000 arb Jaren 
%NNI 
%NNI 

-5 
-0 5a0 

-10 
-0,5 

0a0,5 

-5 
-0 5a0 

-5 
Q 

werkloosheid 
saldo lopende rekening 
saldo kapitaalrekening 

Jaren 
%NNI 
%NNI 0 

-10 
-0,5 

0a0,5 0 0 
belastingdruk %NNI 0 0 0 0 
premiedruk %NNI 0 0 0 0 
financieringssaldo overheid %NNI -0,5 - 0,5a0 -0,5 -0,5 
lange rente %-pnt 0 0aü,5 0M>,5 0,5 
arbeidsinkomensquote %-pnt -0,5 - 0,5a0 0 0 
(excl. aardgas) 
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Niettemin kunnen overwegingen van conjunctuurpolitiek een zekere rol in het 
infrastructuurbeleid spelen. 

Met behulp van het macro-economische model K O M P A S van het Centraal 
Planbureau [2], is een simulatie uitgevoerd die tot doel had, de impulswerking van de 
overheidsinvesteringen nader te onderzoeken. Uitgaande van een bepaalde basispro
jectie voor 1985 en latere jaren, werd berekend wat het effect zou zijn van het opvoeren 
van de overheidsinvesteringen met 0,5% van het netto nationale inkomen te 
financieren door een vergroot beroep van de overheid op de kapitaalmarkt. De omvang 
van deze impuls bedraagt in 1985 ruim 1,5 mld gld. wat overeenkomt met ongeveer 25% 
van het huidige niveau van de overheidsinvesteringen in grond- weg- en waterbouw
kundige werken. De resultaten van de uitgevoerde berekeningen in tabel 5 spreken 
grotendeels voor zichzelf. In eerste aanleg leiden de overheidsinvesteringen tot een 
toeneming van de produktie en de werkgelegenheid. De bedrijfsinvesteringen 
ondervinden daarvan aanvankelijk positieve gevolgen. Het grotere beroep van de 
overheid op de kapitaalmarkt heeft echter een stijging van de rente tot gevolg, welke 
tot enige verdringing van particuliere investeringen leidt. De werkgelegenheidsgroei 
wordt hierdoor op langere termijn deels tenietgedaan. Per saldo zijn na verloop van t i jd 
de produktie- en werkgelegenheidseffecten gering, maar nog wel positief. De 
toeneming van het financieringstekort is in de orde van grootte van de impuls. 

Conclusies 
Ui t het voorgaande zouden enkele algemene conclusies kunnen worden getrokken: 
1 . Er z i jn geen sterke aanwijzingen dat een verhoging van het algemene niveau van de 
investeringen in verkeersinfrastructuur, door uitstralings- of bestedingseffecten gunstig 
is voor de economie. 
2. Investeringen in verkeersinfrastructuur dienen bi j voorkeur tot stand te komen op 
basis van de merites van afzonderlijke projecten. Het aanpakken van feitelijke en 
vooral ook potent iële knelpunten, met name voor het goederenvervoer, dient hierbij 
centraal te staan. Ook uitstralingseffecten zouden b i j bepaalde projecten een rol 
kunnen spelen. 
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De betekenis van de zeescheepvaart voor de nationale economie 
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Abstract 
The importance of sea-going shipping for the Dutch economy 

The fleet registered in The Netherlands did not change much during the past five years. 
On the other hand the tonnage registered by Dutch shipowners outside The Netherlands 
has decreased considerably, as opposed to the situation in a number of other traditionally 
maritime countries, where a large number of vessels are sailing under flags of convenience. 
An important incentive to allow owners to keep a fleet under Dutch flag has been the 
governmental investment facilities. 

Shipping is still important for the Dutch economy. It is the most export-focused industry 
in The Netherlands, 96% of the total production value is exported. The contribution to 
the balance of payments fluctuates between 1.5 and 2.4 billion guilders. Shipping has a 
high investment level notwithstanding the economic recession. 

Between 1.5 and 2 billion guilders have been invested annually in sea-going ships in 
recent years. These ships were mainly built in Dutch yards. Shipping offers employment 
to about 14,000 seafarers of which 45% has a higher or middle maritime education. 

Apart from this there are direct and indirect jobs ashore. 
Shipping has at this moment a gross added value of nearly 2 billion guilders. More than 

60% of that amount paid for wages, salaries and social security taxes. 
During the past year shipping as a whole in The Netherlands has been unable to profit 

from the recovery in world economy and world trade. 

Inleiding 
De betekenis van de zeevaart voor een bepaald land wordt veelal afgemeten aan een 
aantal criteria die door iedere maritieme natie weer anders kunnen worden 
gewaardeerd. Naast de economische betekenis van de vervoertak, waaraan in dit 
artikel aandacht zal worden besteed, zi jn de belangrijkste criteria voor het hebben van 
een vloot: 
• politieke- en militair-strategische-overwegingen. Hieronder vallen het in tijden van 
spanning of oorlogsdreiging kunnen beschikken over een vloot om materieel en 
manschappen, grondstoffen en energie te vervoeren; 
• handelspolitieke en promotion overwegingen. 
De zeevaart kan een positieve ontwikkeling uitoefenen op de buitenlandse handel en 
heeft een promotion-effect voor het desbetreffende land in het buitenland; 
• diverse andere overwegingen. Hieronder kunnen worden gegroepeerd: de invloed 
van de zeevaart op de havenontwikkeling en daarmee verband houdende industriële 
activiteiten en ontwikkelingen; de invloed op de maritieme know-how met vele 
dwarsverbindingen naar andere bedrijfstakken; de maatschappelijke voordelen van de 
zeevaart boven andere bedrijfstakken, zoals het geringe ruimtebeslag, de geringe 
milieubelasting en de relatief lage energie-consumptie in vergelijking met andere 
vervoertakken. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 135-150 (1985) 
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Van deze overwegingen voor het hebben van een nationale vloot laten vooral de 
economische grootheden zich het best kwantificeren. Het bepalen van de betekenis van 
de zeescheepvaart voor de Nederlandse economie is dan ook een onderwerp waaraan 
in de loop der jaren door researchinstituten op verzoek van het bedrijfsleven en de 
overheid veel aandacht is besteed. 

Zeer recent is dit gebeurd door het Maritiem Economisch Research Centrum van het 
Maritiem Research Instituut Nederland, in samenwerking met de afdeling Transport 
Economisch Onderzoek van het N E I . De opdracht werd verstrekt door de Stichting 
Coördinatie Marit iem Onderzoek (CMO) in het kader van het Collectief Economisch 
Research Programma 1984. 

De gegevens voor dit artikel zijn ontleend aan het in 1985 uitgebrachte rapport [1] dat 
aan CMO-participanten ter beschikking wordt gesteld. Het rapport is een updating van 
een serie eerdere rapportages die is gestart in 1975. 

Internationale achtergronden 
De Nederlandse zeescheepvaart is een bedrijfstak die veelal opereert op wereldwijde 
basis. De economische grootheden die de betekenis van de zeescheepvaart voor de 
nationale economie weergeven worden in belangrijke mate bepaald door de 
wereldmarktontwikkelingen voor het vervoer over zee. Het wereldzeevervoer gaf in de 
jaren 1980 t/m 1983 een jaarlijkse daling te zien van gemiddeld 4% uitgedrukt in tonnen 
(volume); in ton/mijlen uitgedrukt was deze daling zelfs ruim 7%. 

Het is het olievervoer geweest dat in belangrijke mate heeft bijgedragen tot het 
verminderde zeevervoer. 

In 1984 is volgens schattingen van Fearnleys [2] enige verbetering opgetreden. Ten 
opzichte van 1983 nam het wereldzeevervoer in tonnen toe met 6% en in ton/mijlen met 
3,8 %. De verschillen in ontwikkeling tussen het wereldzeevervoer uitgedrukt in tonnen 
en in ton/mijlen moet worden gezocht in structurele wijzigingen die vooral in de 
tankvaart en in mindere mate in de buikvaart plaatsvonden en die leidden tot een daling 
van de gemiddelde afstand van de scheepsreizen. 

Ook de wereldvloot gaf in de periode 1980 t/m 1984 een daling te zien. Op 1 januari 
1981 bedroeg de wereldvloot [2] 641,3 mln. dwt*; per 1 januari 1985 was dit 627,3 
mln.dwt. De vlootvermindering komt geheel voor rekening van de olietankers en 
combinatieschepen. In tonnage gemeten trad bi j de olietankers een capaciteitsvernieti
ging op van bijna 19%. De overige categorieën namen in de genoemde periode in 
omvang toe, waarbij de sterke stijging (32%) van de bulkcarrier tonnage opvalt. 

B i j de beoordeling van de aanbodzijde van de zeevervoermarkt spelen ook de 
ontwikkeling van de opgelegde tonnage en de inefficiency van het vervoer (gedeel
telijke belading, snelheidsbeperking) een belangrijke ro l . 

De verstoorde balans tussen vraae en aanbod op de scheepvaartmarkt komt vooral tot 
uitdrukking in de vrachtprijsontwikkeling in de droge en natte buikvaart. Na 1979 is in 
de tankvaart voor vr i jwel alle sectoren een daling ingetreden. Met name voor grote 
tankers (VLCC*/ULCC*) is de vrachtprijs gedurende een aantal jaren al zo laag, dat 

* dwt: deadweight ton; draagvermogen 
VLCC: very large crude carrier 
ULCC: ultra large crude carrier 
bareboatcharter: huurcontract waarbij een schip zonder bemanning ter beschikking wordt gesteld 
gt: gross ton 
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zelfs de operationele kosten niet worden terugverdiend. De droge buikvaart gaf in de 
jaren 1980 en 1981 nog een forse opleving te zien die prompt werd gevolgd door een 
bestelgolf van nieuwbouwschepen die nog steeds niet voldoende is gedempt. Het 
gevolg is een structurele overcapaciteit met drie jaar lang zeer lage tarieven in vrijwel 
alle deelmarkten. 

In de gecontaineriseerde lijnvaart waren vooral de resultaten in 1982 en 1983 lager 
onder invloed van de vermindering van het ladingaanbod en de lage vrachttarieven. 

Ondanks de verwachtingen voor een verdere, bescheiden stijging van het wereldzee
vervoer, zal de structurele overcapaciteit op de scheepvaartmarkt, met name in diverse 
deelmarkten van het bulkvervoer, de rentabiliteit sterk onder druk houden. 

Nationale ontwikkelingen 
Ontwikkeling en de structuur van de Nederlandse vloot 
In aansluiting op de internationale marktontwikkelingen is het niet alleen belangrijk de 
omvang van de Nederlandse vloot te bepalen, maar ook de sectorale indeling. 

B i j het vaststellen wat onder de Nederlandse vloot moet worden verstaan, stuiten we 
onmiddellijk op problemen. Z i j n dat de schepen onder Nederlandse vlag, de in het 
Koninkr i jk geregistreerde schepen, dus inclusief de in de Anti l len geregistreerde vloot, 
of is dat de gehele vloot die in en buiten Nederland is geregistreerd? 

Het CBS heeft via haar enquête voor de produktiestatistieken een vrijwel 100% 
dekking van in Nederland gevestigde rederijbedrijven en vraagt sinds 1983 ook 
gegevens over de schepen in eigendom van deze bedrijven welke onder vreemde vlag 
varen. 

Voor de bijdrage van de zeevaart aan de nationale economie is het van belang ook die 
schepen in beschouwing te nemen welke in management zi jn bij Nederlandse 
rederijbedrijven en aldus inkomen in Nederland genereren. Van belang zi jn dan vooral 
bareboatcharters* vanuit het buitenland door Nederlandse reders, die op die basis voor 
langere t i j d een schip huren. 

Door het CBS worden in de resultaten de in management gegeven schepen 
meegenomen. Een aparte registratie van schepen op bareboatcharter is in Nederland 
niet aanwezig. 

Vlootontwikkeling 
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de in Nederland en in de Antil len 
geregistreerde vloot verdeeld naar grote handelsvaart (schepen > 4.000 gt*) en kleine 
handelsvaart (schepen < 4.000 gt). 

Daarbij kan het volgende worden opgemerkt. De Nederlandse ghv-vloot vertoont 
een lichte groei, uitgedrukt in draagvermogen; in aantal neemt de vloot af. Di t mag als 
een positieve ontwikkeling worden beschouwd gezien de vermindering van het 
draagvermogen van de wereldvloot gedurende de laatste v i j f jaar, een vermindering 
van de vlootomvang in de meeste Europese scheepvaartlanden gedurende die periode 
en de neergaande conjunctuur op de vrachtenmarkt. 

De ghv-vloot, geregistreerd in de Nederlandse Anti l len, loopt sterk terug onder 
invloed van de beëindiging van de rederij-activiteiten en de reductie van de 
vlootomvang van een aantal tankerrederijen, onderdeel van internationale oliecon
cerns. Daarnaast is een aantal bulkcarriers overgeschreven naar het Nederlands 
scheepsregister. 

De Nederlandse khv-vloot is sinds 1980 zowel in aantal als in draagvermogen 



Tabel 1 
dwt x '000.000 Nederland registratie Antillen registratie Totaal Koninkrijk 

totaal ghv khv totaal ghv khv totaal gl» khv 

aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt aant. dwt 

1980 557 5,04 174 4,27 383 0,77 83 3,26 48 3,20 35 0,060 640 8,31 222 7,48 418 0,83 
1981 522 5,31 167 4,51 385 0,80 75 3,45 44 3,39 31 0,056 627 8,76 211 7,90 416 0,86 
1982 550 5,45 161 4,55 389 0,90 67 2,89 40 2,85 27 0,050 617 8,35 201 7,40 416 0,95 
1983 554 5,45 165 4,53 389 0,92 75 2,30 43 2,25 32 0,058 629 7,76 208 6,78 421 0,98 

Bron: CBS 
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gegroeid. Een forse toename van het draagvermogen in 1984 wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt door het verlengen in 1983 van een groot aantal schepen. Deze 
verlenging hangt samen met de nieuwe grens voor de khv van 4.000 gt in plaats van de 
voordien bestaande lengtebegrenzing van 75 meter. 

De in Nederland geregistreerde vloot van zeesleepboten en bevoorradingsschepen 
geeft in de afgelopen 5 jaar een gestage groei te zien zowel wat betreft aantal als 
tonnage. De groei wordt vooral veroorzaakt door de bevoorradingschepen, zoals bl i jk t 
uit tabel 2. 

Tabel 2 

Zeesleepboten Bevoorradings X '000 brt 
>100 brt schepen Totaal 

aantal brt aantal brt aantal brt 

1/7/1980 131 84,9 
1982 73 33,0 54 51,3 127 84,3 
1983 75 33,1 60 58,5 135 91,6 
1984 72 31,9 72 77,8 144 109,7 

Bron: DGSM, Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

De door de Nederlandse scheepvaartondernemingen buiten Nederland geregistreer
de tonnage kan worden onderscheiden in zgn. goedkope vlaglanden en anderzijds 
tonnage geregistreerd door dochterondernemingen van rederijen met een multinatio
naal karakter. 

De hierover gepubliceerde gegevens zijn incompleet en niet erg betrouwbaar. Wel 
kan worden geconstateerd dat, in tegenstelling tot de ons omringende landen, de 
registratie onder goedkope vlag de laatste jaren is afgenomen. Vooral heeft een sterke 
reductie plaatsgevonden van tonnage voor het vervoer van ruwe olie. Deze 
vlootafname werd gemitigeerd door een toename van de registratie onder goedkope 
vlag door khv-reders. 

De investeringsstimuleringsfaciliteiten voor schepen onder Nederlandse vlag hebben 
het brengen van nieuwbouwtonnage onder andere vlag sterk gereduceerd. 

Structuur van de Nederlandse vloot; vergelijking met omringende landen 
Naast de indeling in grote en kleine handelsvaart is ook de indeling naar type schip van 
belang. 

In tabel 3 wordt een overzicht van de ontwikkeling van de Nederlandse handelsvloot 
gegeven, verdeeld naar 3 hoofdtypen. 

Tabel 3 - Nederlandse vloot (incl. Antillen registratie) x '000 brt 

Tankschepen Droge bulksch. Overige vrachtsch. Totaal 

aant. brt aant. brt aam. brt aant. brt 

1980 96 2592 26 654 513 1669 635 4915 
1981 102 2399 23 577 498 1949 623 4925 
1982 91) 2286 26 639 487 1851 603 4776 
1983 91 1705 29 783 502 1786 622 4274 
1984 85 1235 28 782 498 1815 611 3832 

Bron : Lloyd's Register o f Shipping 1984. 
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Duideli jk b l i jk t daaruit de sterke teruggang in bruto register tonnage bij de tankers. 
Qua aantal is de daling minder sterk door een toename van het aantal kleinere gas- en 
chemicaliëntankers. De totale vloot vertoont in 1984 een sterke daling door de 
vermindering van de in de Anti l len geregistreerde vloot. 

Een vergelijking van de Nederlandse vloot met die van de ons omringende landen 
(zie tabel 4) levert de volgende feiten op: 

Tabel 4 - Nededandse vloot en die der omringende landen in 1984 

in mlo brs procentuele samenstelling 

totale vloot tankers buikschepen stukgoedschepen 

Nedcrl. (incl. Ant.) 3,8 32,2 20,4 47,4 
België 2,2 18,2 64,6 17,2 
West Duitsland 5,7 30,4 14,9 54,7 
Frankrijk 8,4 61,3 19,3 19,4 
Gr. Brittannië 14,2 54,9 23,8 21,3 
Denemarken 4,8 53,4 9,3 37,3 

Bron: Lloyd's Register of Shipping 1984. 

De Nederlandse vloot is kleiner dan die der omringende landen, met uitzondering 
van die van België. De Nederlandse vloot heeft een relatief groot aandeel stukgoed
schepen (47%), alleen West Duitsland heeft met 54,7% relatief meer stukgoed 
tonnage. De overige landen hebben relatief veel buikschepen, waarbij België relatief 
sterk vertegenwoordigd is in droge buikschepen en Frankri jk, Engeland en Denemar
ken in tankschepen. 

De Belgische vloot geeft in de periode 1980 t/m 1984 een sterke groei te zien. De 
Deense vloot vertoont een lichte daling. De Britse vloot vertoont een dramatische 
daling van 25,4 mln. brt in 1980 naar 14,2 mln. brt in 1984. Ook de Duitse vloot loopt 
sinds 1980 sterk terug en hetzelfde kan worden gezegd van de Franse vloot (zie tabel I , 
bijlage). De sterke teruggang in Groot Bri t tannië en Duitsland is vooral bewerkstelligd 
door het uitvlaggen van schepen naar landen met een aantrekkelijk scheepvaartkli
maat. 

Produktie en toegevoegde waarde 
De betekenis van de Nederlandse zeescheepvaart voor de nationale economie kan 
mede worden bepaald aan de hand van een aantal macro-economische kencijfers. 
Allereerst zi jn dat de produktiewaarde en de toegevoegde waarde. 

De produktiewaarde van de zeevaart vertoont van 1979 t/m 1981 - zoals b l i jk t uit 
tabel 5 - een stijging, daarna is vooral onder invloed van het verminderde 
zeevervoervolume een teruggang te constateren. 

Met de groei en de khv-vloot neemt het relatieve aandeel van de kleine handelsvaart 
in de produktiewaarde van de zeevaart toe en stijgt tot bijna een kwart van deze 
produktie. 
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Tabel 5 - De produktiewaarde (afzet) van de zeevaart 

in mln. gld 
totaal produktie grote vaart ' kleine handelsvaart 1 

zeevaan absoluut % absoluut % 

1979 4153 3260 78 893 22 
1980 4928 3913 79 1015 21 
1981 5669 4464 79 1205 21 
19822 5016 3837 76 1179 24 
19832 4594 3486 76 1108 24 

1 Splitsing gegevens grote vaart en kleine handelsvaart geschat. 
2 Voorlopige cijfers. 

Wanneer men de produktie van de zeevaart uitdrukt in een percentage van de 
produktiewaarde van alle bedrijven, dan bl i jk t dit percentage in de loop der jaren vr i j 
stabiel (zie tabel I I , bijlage). 

Wat meer fluctuatie kan worden geconstateerd indien de produktie van de zeevaart 
wordt afgezet tegen de produktie van het totaal van de opslag-, transport- en 
communicatiebedrijven waar de zeevaart deel van uitmaakt (zie tabel I I I , bijlage). 

Het aandeel van de zeevaart in de nationale produktie is met 0,7% bescheiden. 
Binnen de opslag-, transport- en communicatiebedrijven is het aandeel van de 
zeevaartproduktie in de totale produktie 13,5%. 

De zeevaart is naast de luchtvaart (12%), het goederenvervoer over de weg (16%) en 
de communicatiebedrijven (22,5%) een van de grotere sectoren binnen deze 
bedrijfstak. 

De produktiewaarde van de zeevaart kan niet geheel worden beschouwd als de 
bijdrage aan het nationaal produkt. Aan de produktiewaarde wordt voor een deel 
bijgedragen door andere sectoren en het buitenland in de vorm van intermediaire 
leveringen van andere bedrijven en verbruik uit invoer. 

De zeevaart voert 46,5% in van de voor de produktiewaarde benodigde goederen en 
diensten. Slechts 19% van de input is afkomstig van binnenlandse bedrijfstakken. De 
belangrijkste binnenlandse toeleverende sectoren zijn de aardolie-industrie, de 
transportmiddelenindustrie, de groot- en detailhandel, de overige opslag-, transport
en communicatiebedrijven en de zakelijke dienstverlening. Het hoge invoeraandeel 
van de zeevaart wordt slechts benaderd door de chemie en de luchtvaart. 

Tegenover de hoge buitenlandse input staat de belangrijke buitenlandse output. 
Vr i jwel de gehele afzet van de zeevaart wordt geëxporteerd. Volgens de onderzoekers 
heeft de zeevaart met een invoeraandeel van de produktiewaarde van 96% het hoogste 
percentage van alle onderscheiden sectoren in de Nederlandse economie. Voor de 
transportopslag- en communicatiebedrijven als geheel ligt dit percentage op 40. 

Het verschil tussen de produktiewaarde en de waarde van het verbruik in het 
produktie- of dienstverleningsproces, vormt de toegevoegde waarde. Men onder
scheidt in dit verband de bruto toegevoegde waarde en de netto toegevoegde waarde. 

In de bruto toegevoegde waarde zijn naast lonen en salarissen, bijdrage werkgevers 
in sociale verzekering en overig inkomen, ook de afschrijvingen opgenomen. De 
verhouding tussen toegevoegde waarde en de produktiewaarde, o fwe l de toegevoegde 
waarde per eenheid produktiewaarde, vertoont in de zeevaart de laatste jaren 
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(1980/1981) een teruggang en bedraagt volgens de laatste cijfers 34% (zie tabel I V , 
bijlage). Het toegevoegde waarde-aandeel per eenheid produktiewaarde van de 
zeevaart is binnen de transport-, opslag- en communicatiebedrijven het laagst. Het 
bevindt zich eerder op het niveau van de industrie dan van de dienstensector. Het 
kapitaalintensieve karakter van de bedrijfstak is hier vooral debet aan. 

De investeringen 
De investeringen in de zeevaart, gemeten in constante prijzen, tonen na een terugval in 
1980 de laatste jaren een sterke toename (zie tabel 6). 

Tabel 6 - Investeringen in de zeevaart (in mln. gulden) 

1979 1980 1981 1982 1983 

totale investeringen (lopende prijzen) 1485 809 673 1438 1685 
totale investeringen (vaste prijzen) 1517 809 892 1419 1999 
aandeel ghv (in %) 70,7 74,7 49,0 79,0 78,2 
aandeel khv (in %) 29,3 25,3 51,0 21,0 21,8 

Het hoge niveau is ook in 1984 gecontinueerd. Van de totale investeringen heeft 95% 
betrekking op investeringen in zeeschepen. Hiervan komt gemiddeld tweederde voor 
rekemng van reders in de ghv en éénderde voor rekening van khv-reders. Sinds het in 
1976 gelanceerde Marit iem Plan is het aandeel van de Nederlandse industrie in de 
levering van nieuwbouw-schepen voor de nationale reders sterk gestegen. Voor deze 
datum fluctueerde het Nederlandse aandeel tussen 11 en 56%; na 1976 tussen 52 en 
74%. 

Door de kleine handelsvaart, de zeesleep- en de bevoorradingsvaart werden in de 
afgelopen jaren vri jwel alle schepen bij Nederlandse werven besteld. 

De sterke groei van de investeringen is niet gepaard gegaan met een overeenkomsti
ge toename van de vloot. Met name in de tankvaart en de conventionele lijnvaart heeft 
een versterkte uitstoot van schepen plaatsgevonden. D i t heeft wel geleid tot een 
aanmerkelijke verjonging van de Nederlandse vloot. 

De werkgelegenheid 
De door de Nederlandse zeescheepvaart gegenereerde werkgelegenheid kan worden 
onderverdeeld in: 
• zeevarenden aan boord van Nederlandse zeeschepen inclusief de bovenrok Onder 
bovenrol wordt verstaan het deel van de zeevarenden dat dient ter aflossing van mensen 
aan boord in verband met vakantie, studieverlof en ziekte; 
• het personeel aan de wal, dat direct werkzaam is ten behoeve van de Nederlandse 
zeescheepvaart. 

De werkgelegenheid in de zeescheepvaart toont een dalende tendens (zie tabel 7) 
door de vermindering van het aantal eenheden in de Nederlandse vloot. 
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Tabel 7 - Werkgelegenheid in de zeevaart 

totaal officieren gezellen 

1980 17.236 7299 9937 
1981 16.555 7300 9255 
1982 15.712 7158 8554 
1983 15.261 7067 8194 
1984 14.105 6602 7503 

De totale werkgelegenheid loopt terug voor officieren en gezellen. 
De grootste teruggang vindt plaats in de grote handelsvaart (zie tabel V , bijlage). De 

kleine handelsvaart laat een toename van officieren zien en een afname van gezellen. 
Bi j de offshore dienstverlening is sprake van een toename van officieren en een 
stabilisering van het aantal gezellen. 

Over de gehele linie is de afgelopen jaren verhoudingsgewijs meer Nederlands 
personeel aangetrokken. 

Naast de werkgelegenheid aan boord van schepen is er de werkgelegenheid aan de 
wal. D i t is de werkgelegenheid in enge zin van degenen die zich binnen de 
scheepvaartondernemingen uitsluitend bezighouden met rederij-activiteiten. 

Tabel 8 - Niet zeevarend rederijpersoneel in dienst van in Nederland gevestigde rederijen 

grote vaart a kleine handelsvaart totaal 

1979 2140 530 2670 
1980 2380 420 2800 
1981 2220 445 2665 
1982 2126 536 2662 
a. inclusief zeesleepvaart, bevoorradings- en passagiersvaart. 

Bron: produktiestatistieken grote handelsvaart en kleine handelsvaart. CBS. 

Uit tabel 8 b l i jk t dat gedurende de daar vermelde periode de mutaties van het 
walpersoneel beperkt zijn geweest. 

De betalingsbalansbij drage 
We hebben reeds gememoreerd dat de zeevaart een sterk op de export gerichte 
bedrijfstak is die derhalve een positieve bijdrage levert aan de betalingsbalans. 

Het uitvoeroverschot in vaste prijzen varieert van 1979 t/m 1982 tussen 1,5 en 2,4 
miljard gulden (zie tabel V I , bijlage). Di t is inclusief het negatieve saldo voor 
uitgevoerde tweedehands-schepen en de invoer van nieuwe en tweedehands-schepen. 

Het negatieve uitvoeroverschot vertoont door de jaren heen een grillig patroon en 
schommelt tussen 75 miljoen gulden en meer dan een half miljard. 

Conclusies 
De in Nederland geregistreerde vloot is de afgelopen jaren - ondanks de zware 
economische recessie - redelijk op peil gebleven. De door Nederlandse ondernemin-
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gen buiten Nederland geregistreerde vloot heeft daarentegen een sterke teruggang te 
zien gegeven. Een opmerkelijk verschijnsel in een t i j d waarin de vloten van de meeste 
traditioneel maritieme landen sterk teruglopen en een toeneming kan worden 
geconstateerd van het zogenaamde uitvlaggen. Via deze wijziging van registratie 
ontstaan voordelen in de fiscale sfeer en zijn mogelijkheden aanwezig voor het varen 
met goedkopere bemanningen. 

Aan het behoud van de vloot onder Nederlandse vlag hebben vooral de 
investeringsstimuleringsfaciliteiten een positieve bijdrage geleverd. 

De Nederlandse zeevaart maakt moeilijke tijden door. Vooral in de jaren 1982 en 
1983 is een sterke daling van de resultaten opgetreden. In 1984 is weer enig herstel te 
signaleren, maar de situatie in de diverse deelmarkten rechtvaardigt nog geen groot 
optimisme voor de nabije toekomst. 

De zeescheepvaart is, gezien de produktiewaarde, een niet te onderschatten sector 
binnen de Nederlandse economie. 

Van alle onderscheiden sectoren is de zeevaart de meest export-gerichte bedrijfstak 
en levert ook een belangrijke bijdrage aan de betalingsbalans. 

De toegevoegde waarde van de zeevaart is in verhouding tot de produktiewaarde vri j 
laag. D i t vindt zi jn oorzaak in het kapitaalintensieve karakter van de bedrijfstak. 

De sector heeft de afgelopen jaren een verrassend hoog investeringsniveau te zien 
gegeven. Deze investeringen zijn vooral gericht op gespecialiseerde en technologisch 
geavanceerde schepen, die werken in marktsectoren waar nog steeds mogelijkheden 
liggen. Deze investeringen zi jn van vitaal belang, niet alleen voor de werkgelegenheid 
in de zeescheepvaart, maar ook voor die in de Nederlandse scheepsbouw. Sinds 1979 is 
gemiddeld bijna 70% van de omzet van de nationale scheepsnieuwbouw voor 
Nederlandse rekening. 

De werkgelegenheid in de scheepvaart loopt terug door schaalvergroting en - de 
komende jaren - door de rationalisering van de bedrijfsvoering aan boord. Toch b l i j f t 
de werkgelegenheid interessant gezien zi jn hoog gekwalificeerd karakter. Van de 
zeevarenden heeft meer dan 45% een hogere of middelbare beroepsopleiding genoten. 

Referenties 

1. Betekenis van de Zeescheepvaart voor de Nationale Economie MARIN/NEI; maart 1985. CMO-publikatie. 
2. FEARNLEYS REVIEW 1984, Oslo, Norway; January 1985. 
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Tabel I 

Vloot per land 1980 1981 1982 1983 1984 

A NEDERLAND (incl. Nederlandse Antillen) 

1. tankschepen 
- aantal 96 102 90 91 85 
- brt 2.592 2.399 2.286 1.705 1.235 

2. droge buikschepen 
- aantal 26 23 26 29 28 
- brt 654 577 639 783 782 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 513 498 487 502 498 
- brt 1.669 1.949 1.851 1.786 1.815 

4. totale vloot 
- aantal 635 623 603 622 611 
- brt 4.915 4.925 4.776 4.274 3.832 

B BELGIË 

1. tankschepen 
- aantal 24 23 21 22 24 
- brt 448 448 435 427 401 

2. droge bulkschepcn 
- aantal 23 29 31 30 32 
- brt 767 878 1.228 1.319 1.424 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 38 39 40 38 44 
- brt 422 405 418 332 378 

4. totale vloot 
- aantal 85 91 92 92 100 
- brt 1.637 1.731 2.081 2.078 2.203 

C WEST DUITSLAND 

1. tankschepen 
- aantal 125 148 149 148 146 
- brt 2.805 2.708 2.848 2.257 1.824 

2. droge bulkschepcn 
- aantal 51 47 44 34 25 
- brt 1.680 1.533 1.438 1.138 842 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 1.190 1.122 1.086 1.088 1.103 
- brt 3.395 3.020 2.938 3.015 3.104 

4. totale vloot 
- aantal 1.366 1.317 1.279 1.136 1.274 
- brt 7.880 7.261 7.224 6.410 5.670 
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Vloot per land 1980 1981 1982 1983 1984 

D FRANKRIJK 

1. tankschepen 
- aantal 126 125 111 104 98 
- brt 8.161 7.781 6.938 5.876 5.157 

2. droge buikschepen 
- aantal 45 43 47 46 42 
- brt 1.539 1.513 1.706 1.815 1.625 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 244 225 215 221 210 
- brt 1.688 1.633 1.613 1.665 1.637 

4. totale vloot 
- aantal 415 393 373 371 350 
- brt 11.307 10.927 10.257 9.356 8.419 

E UNITED KINGDOM 

1. tankschepen 
- aantal 526 499 466 417 376 
- brt 14.507 13.517 11.777 9.724 7.801 

2. droge buikschepen 
- aantal 189 178 160 123 90 
- brt 6.221 6.257 5.557 4.618 3.375 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 887 783 715 633 597 
- brt 4.697 4.001 3.577 3.170 3.027 

4. totale vloot 
- aantal 1.602 1.460 1.341 1.173 1.063 
- brt 25.425 23.775 20.911 17.512 14.203 

F DENEMARKEN 

1. tankschepen 
- aantal 107 100 109 104 99 
- brt 2.863 2.577 2.697 2.547 2.553 

2. droge buikschepen 
- aantal 29 24 21 16 15 
- brt 639 529 481 485 446 

3. overige vrachtschepen 
- aantal 525 469 451 459 446 
- brt 1.478 1.505 1.575 1.634 1.780 

4. totale vloot 
- aantal 661 593 581 579 560 
- brt 4.980 4.611 4.753 4.666 4.779 

Bron: Lloyd's Register of Shipping 1980 t/m 1984 
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Tabel II - De ontwikkeling van de produktie-aandelen van de Nederlandse produktiesectoren 

1978 1979 1980 1981 1982" 1983" 

A l voeding .147 .140 .137 .145 .150 .150 

A2 metaal .107 .106 .104 .101 .100 .097 
A3 chemie .113 .130 .139 .152 .148 .154 
A4 overige industrie .072 .072 .071 .074 .072 .071 
A5 bouw .110 .105 .108 .096 .092 .087 
A6 handel .117 .115 .111 .105 .105 .105 
A7 transp. opslag, comm. .055 .055 .056 .056 .055 .055 
- w.v. zeevaart .007 .007 .008 .009 .007 .007 
A8 zakelijke dienstv. .063 .063 .063 .061 .061 .062 
A9 overige dienstv. .216 .214 .211 .210 .217 .219 

Totale prod, (mln gld) 513.175 562.374 614.117 653.345 670.510 689.090 

a - geschatte cijfers. Bron. Nationale Rekeningen. CBS. 

Tabel III - De ontwikkeling van de produktie-aandelen binnen de transport-, opslag- en commu
nicatiebedrijven 

1977 1978 1979 1980 1981 1982" 1983" 

7.1 Zeevaart .139 .129 .134 .144 .154 .135 .122 

7.2 Luchtvaart .110 .109 .112 .118 .133 .135 .137 
7.3 Luchtv. verw. .007 .008 .008 .007 .007 .008 .008 
7.4 Spoor .046 .046 .046 .045 .045 
7.5 Bus, tram, metro .039 .038 .037 .036 .034 

.501 7.6 Goederenwegv. .225 .228 .224 .217 .207 .495 .501 

7.7 Binnenvaart .053 .050 .051 .051 .045 
7.8 Ov. transp. .171 .163 .164 .164 .161 

.232 7.9 Communicatie .225 .229 .224 .218 .214 .227 .232 

A7 Totaal (mln gld) 26.605 27.983 30.992 34.215 36.791 37.100 37.760 

a - geschatte cijfers. Bron: Nationale Rekeningen, CBS - Maandstatistiek verkeer en vervoer, CBS. 
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Tabel IV - Aandelen van inputs en outputs in door de transport-, opslag- en communicatiebe
drijven geproduceerde produktiewaarde voor 1980 

inputs outputs 

invoer toeg. w lonen" interme finale uitvoer binnenl. prod. w. 
waarde diaire afzet finale (mln gld) 
marklpr. afzet afzei 

7.1 Zeevaart .466 .342 .212 .025 .975 .958 .017 4.928 
7.2 Luchtvaart .417 .389 .253 .196 .804 .626 .178 4.028 
7.3 Luchtv. verwant .008 .807 .402 .506 .494 .237 .257 .249 
7.4 Spoor .090 .559 .973 .462 .538 .080 .458 1.523 
7.5 Bus, tram, metro .112 .505 1.309 .437 .563 .011 .552 1.235 
7.6 Goederenwegverv. .138 .654 .406 .616 .384 .369 .015 7.411 
7.7 Binnenvaart .219 .471 .237 .429 .571 .530 .041 1.750 
7.8 Overig transp. .037 .762 .466 .477 .523 .434 .089 5.621 
7.9 Communicatie .020 .876 .550 .631 .369 .031 .339 7.470 

A7 Transp., opslag., 
34.215 communicatie .219 .626 .451 .438 .562 .402 .160 34.215 

a inclusief werkgeversbijdrage sociale verzekering. 
Bron: Nationale Rekeningen. CBS - Maandstatistiek verkeer en vervoer, CBS 

Tabel V - Overzichtstabel werkgelegenheid bij de zeevaart 

A. Zeevarenden 

grote handelsv. 

kleine handelsv. 

zeesleepvaart 

bevoorrading I 
off-shore 

totaal 

officieren gezellen totaal 

(buitenlanders) 
aantal Neder buitenl. aantal Neder in NL buitenl. aantal 

landers landers geworven geworven 

1980 4.179 .997 .003 6.327 .270 .283 .447 10.506 
1981 4.118 .998 .002 5.656 .292 .310 .398 9.774 
1982 3.985 .998 .002 5.036 .322 .317 .361 9.021 
1983 3.739 .999 .001 4.619 .363 .300 .337 8.358 
1984 3.389 .999 .001 4.254 .388 .324 .288 7.643 

1980 2.298 .945 .055 2.790 .291 .674 .035 5.088 
1981 2.400 .934 .066 2.825 .289 .663 .048 5.255 
1982 2.319 .948 .052 2.651 .357 .603 .040 4.970 
1983 2.421 .960 .040 2.669 .402 .544 .054 5.090 
1984 2.337 .973 .027 2.485 .468 .503 .028 4.822 

1980 384 .867 .133 455 .853 .009 .138 839 
1981 337 1.000 0.000 396 .934 .066 0.000 733 
1982 337 .997 .003 364 .989 .001 0.000 701 
1983 360 .986 .014 410 .963 .037 0.000 770 
1984 328 .917 .083 394 .865 .135 0.000 722 

1980 438 .902 .098 365 .641 .110 .249 803 
1981 445 .971 .029 378 .643 .108 .249 723 
1982 517 .994 .006 503 .569 .240 .191 1.020 
1983 547 .993 .007 496 .623 .224 .153 1.043 
1984 548 .976 .024 370 .884 .116 0.000 918 

1980 7.299 .971 .029 9.937 .316 .374 .310 17.236 
1981 7.300 .976 .024 9.255 .333 .399 .268 16.555 
1982 7.158 .981 .019 8.554 .376 .388 .236 15.712 
1983 7.067 .985 .015 8.194 .422 .361 .217 15.261 
1984 6.602 .983 .017 7.503 .464 .363 .173 14.105 

Bron: Centraal Arbeidsbureau Scheepvaart - CBS 
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Tabel VI - Invoer en uitvoer van de Nederlandse zeevaartbedrijven op transaktiebasis in lopen
de prijzen (in mln gulden) 1 

1979 1980 1981 1982 1983 

uitvoer van diensten 3.961 4.722 5.386 4.900 2 

w.v. grote vaart 3.169 3.793 4.325 3.820 
w.v. vervoer naar Nederland 249 264 229 370 

overige uitvoer 2.920 3.529 4.096 3.450 
w.v. kleine handelsvaart 792 929 1.061 1.080 

w.v. vervoer naar Nederland 130 96 121 160 
overige uitvoer 662 833 940 920 

invoer van goederen en diensten 1.718 2.298 2.643 2.380 2 

uitvoeroverschot diensten 2.243 2.424 2.743 2.520 
uitvoer van tweedehands schepen 48 207 154 164 166 
invoer van nieuwe en tweedehands schepen 429 282 325 746 733 
uitvoeroverschot schepen -381 -75 -171 -582 -567 

Bron: CBS 
1 Specificaties vanaf 1977 geschat op basis van produktiestatistieken 
" Voorlopige cijfers. 

Invoer en uitvoer van de Nederlandse zeevaartbedrijven op transaktiebasis in vaste 
prijzen (in mln gulden) 

1978 1979 1980 1981 1982 

1. prijsindices (1980-100) 
- invoer van goederen en diensten 79 87 100 114 116 
- uitvoer van goederen en diensten 82 89 100 114 118 
- investeringen 89 98 100 74 101 

2. uitvoer van diensten 4.184 4.451 4.722 4.725 4.153 

3. invoer van goederen en diensten 1.899 1.975 2.298 2.318 2.052 

4. uitvoer van tweedehands schepen 136 49 207 208 162 

5. invoer van nieuwe en tweedehands schepen 379 438 282 439 739 

6. uitvoer overschot ( 2 - 3 + 4 - 5 ) 2.042 2.087 2.349 2.176 1.524 



De economische betekenis van communicatie 

J . P . G . JANSEN 
Staatsbedrijf der PTT 

Abstract 
The economie importance of communication 

Within the framework of the theme of this issue, i.e. 'The economic significance of 
transport', the term communication is used in this article in the sense of 'conveyance of 
information with an external destination via information carriers or information media'. 
Thus, the article does not consider: 
• parts of the communication process such as production, management, processing and 
storage of information; 
• direct communication ('vis-a-vis conversation'); 
• internal communication within business-sites. 

Conveyance of information has in common with the transport of goods that a distinction 
can be made between: 
• conveyance by the sender himself, on an irregular basis, 
• regular, organized conveyance by the sender himself, and 
• professional conveyance for third parties. 

No quantitative information is available on the first category. 
The amount spent in The Netherlands in 1983 on organized conveyance of information 

by the sender amounted to about 500 million guilders. This is a relatively small amount 
compared with the turnover of communication companies (8,500 million guilders), of 
which the PTT (8,100 million) is the largest by far. 

The article continues to consider the significance of the communication companies for 
the economy. 

In the 1970-1983 period, the turnover of the communication companies increased 
from 2,200 to 8,500 million guilders. This was also a considerable increase as a percentage 
of the national income (in 1970 1.98% and in 1983 2.53%). This increase came about 
in spite of the fact that the tariffs for communication services lagged far behind the average 
price increase in the period concerned. 

In 1983, about 80,000 people were in the employ of the communication companies. 
While total employment decreased considerably between 1980 and 1983, employment 

in the communication companies rose slightly. 
The investments of the communication companies (approx. 1,500 million guilders in 

1983) remained virtually constant with respect to the total national investments (2%). 
Industrial customers provide the larger share of the revenues of the communication 

companies (58% in 1983), and they are followed by private households (32%) and the 
government (10%). 

The main customer groups within the first category are the industries (21%), trade 
(23.6%) and busines services (22.3%). 

The most communication-intensive branches of trade and industry are the mail order 
companies, the banks and the graphic industry; their expenditure on communications 
(mainly postal conveyance) forms 7.8%, 5.5% and 2.0% of their total expenditure respec
tively. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 151-161 (1985) 
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From 1970, the share of private households increased from 23 to 32%, mainly as a 
result of the increase in the possession of telephones. 

In spite of the increasing use which is being made of mass communication, individual 
communication remains the most important source of income for the communication 
companies (88% in 1983). This is because the turnover of most of the mass communica
tions services is not usage-dependent and because the tariffs for individual communication 
are high in comparison with those for mass communication. 

In spite of the strong increase in telephone penetration and telephone traffic in the 
1970-1983 period, postal communications revenue increased more than telecommunica
tions revenue. 

International communication is an important element in the turnover of the communi
cation companies. In 1983, 440 million messages were sent to foreign countries (4.4% of 
the traffic). The income from this international traffic was 1,200 million guilders (14% 
of the total turnover). The Netherlands has more outgoing than incoming international 
communications traffic (in 1983 440 million outgoing messages and 330 million incoming 
messages). 

The use of communication services may be expected to increase further in the future, 
if only as a result of advancing office automation and the computerization of society. 

Technological development is moving in the direction of integration of communication 
networks and the emergence of multi-functional communication equipment. This will 
create scope for new applications (e.g. teleshopping and telebanking) and cause the 
differences between existing communication facilities to become obscure. 

Inleiding 
Communicatie is een wezenlijk kenmerk van de menselijke samenleving. Nu zi jn er 
tientallen verschillende definities van het begrip communicatie in omloop. D i t hangt 
samen met de invalshoek van waaruit naar het begrip communicatie gekeken wordt [1]. 

Gezien de veelheid aan definities en daarmee aan opvattingen over het begrip 
communicatie, l i j k t het wenselijk om tegen de achtergrond van het thema van dit 
nummer: 'De economische betekenis van vervoer', te komen tot een begrijpelijke en 
herkenbare terreinafbakening. Di t zonder de pretentie te hebben het begrip 
communicatie ook in theoretisch opzicht op een juiste wijze te willen definiëren. 

In de eerste plaats zouden de begrippen communicatie en informatieproces nader 
bekeken moeten worden. In de meest ruime opvatting van communicatie zi jn deze 
begrippen identiek. D i t houdt in dat activiteiten als informatieproductie, informatiebe
werking, informatie-opslag, informatiereproductie en dergelijke, naast informatie
transport, als onderdelen van het communicatieproces gezien worden. 

In deze opvatting worden uitgeverijen van kranten en tijdschriften, omroepen, 
bibliotheken, databanken en dergelijke in hun geheel tot de communicatiesector 
gerekend. Gelet op het thema van dit nummer l i j k t het gewenst van een beperktere 
betekenis van communicatie uit te gaan, nl . door uitsluitend de informatietransport
functie in beschouwing te nemen. 

Activiteiten als journalistenwerk, maken van TV-programma's, drukken van 
kranten enz. blijven daarmee buiten beschouwing. 

In de tweede plaats verdient het aspect 'intern-extern' enige aandacht. In het 
algemeen laat men bi j analyses van de vervoersector het interne vervoer - d.w.z. 
vervoer binnen bedrijfsvestigingen - buiten beschouwing. Om hiermee in de pas te 
blijven dient hier de interne communicatie binnen de bedrijfsvestigingen niet te worden 
meegenomen. 
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Di t betekent dat de interne postdistributie, het voeren van gesprekken binnen het 
huistelefooncircuit, intern terminal-computerverkeer e.d. buiten beschouwing blijven. 

In de derde plaats is het aspect 'direct-indirect' van belang. Hoewel directe 
communicatie (vis-a-vis-gesprekken) ongetwijfeld van groot belang is voor de 
economie, is hiervan nauwelijks kwantitatieve informatie voorhanden, zodat deze 
vorm van communicatie om praktische redenen buiten beschouwing moet bli jven. 

Di t houdt in dat uitsluitend informatie-overdracht behandeld wordt waarbij sprake is 
van gebruik van informatiedragers en/of informatiemedia. 

Samengevat wordt in het navolgende onder communicatie verstaan: 'het transporte
ren van informatie met een externe bestemming via informatiedragers of informatie
media'. 

Alvorens in te gaan op de verschillende economische aspecten van de communicatie-
of informatietransportsector zal eerst in het kort worden stilgestaan bi j de structuur van 
de sector waarbij het onderscheid in eigen informatietransport (in eigen beheer 
uitgevoerd) en aan communicatiebedrijven uitbesteed informatietransport aan de orde 
komt. 

Vervolgens zal achtereenvolgens worden ingegaan op: 
• de economische betekenis van de communicatiebedrijven; 
• de relatieve betekenis van communicatie voor de verschillende maatschappelijke 
sectoren; 
• de ontwikkeling binnen de verschillende communicatiekanalen; 
• de betekenis van de internationale communicatie. 

Besloten wordt met enkele opmerkingen m.b.t. de te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen in de communicatiesector. 

De structuur van de communicatiesector 
De communicatie- of informatietransportsector is qua structuur vergelijkbaar met de 
goederenvervoersector. Er kan een onderscheid worden gemaakt in de volgende 
transportvormen: 
• ongeregeld eigen informatietransport. 
Hiertoe kunnen worden gerekend: 
- het persoonlijk brengen van schriftelijke berichten; 
- het door anderen (familie, werknemers e.d.) laten overbrengen van mondelinge 
berichten; 
• georganiseerd eigen informatie-transport. 
Hieronder rekent men zaken als: 
- de distributie van kranten via krantenjongens; 
- de distributie van tijdschriften via bladenmannen; 
- de distributie van radio- en tv-programma's via gemeenschappelijke antenne
inrichtingen. 
• 'beroeps informatietransport' d.w.z. de sector van de communicatiebedrijven die 
zich beroepshalve bezig houden met het informatietransport. 
Hieronder vallen: 
- de PTT; 
- exploitanten van centrale-antenne-inrichtingen (kabelexploitanten). 
- verspreidorganisatie van ongeadresseerd drukwerk; 
- koeriersbedrijven; 
- particuliere stadsbezorgdiensten. 
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Hoewel mag worden aangenomen dat het ongeregeld eigen informatietransport een 
aanzienlijk deel van het berichtenverkeer voor zijn rekening neemt, bestaat er over de 
omvang van dit verkeer geen bruikbare kwantitatieve informatie. Hierdoor is het niet 
mogelijk een indicatie te geven van het economische belang van deze vorm van 
informatietransport. 

Anders ligt dit b i j georganiseerd eigen informatietransport. Voor de belangrijkste 
vormen hiervan kan de volgende globale kostenverdeling worden gegeven. 

Tabel 1 - Bestedingen aan het georganiseerd eigen informatietransport (1983).' 

distributie van kranten (excl. PTT) ƒ 250 mln 
distributie van tijdschriften (excl. PTT en winkelvcrkoop) ƒ 70 mln 
verspreiding van huis-aan-huisbladen en ongeadresseerd drukwerk 
(excl. PTT en verspreidorganisaties) ƒ 50 mln 
gemeenschappelijke antenne-inrichtingen ƒ 100 mln 
andere vormen van georganiseerd eigen informatietransport (b.v. gemeentcboden) pin 

TOTAAL ± ƒ 500 mln 

De in deze tabel opgenomen kostengegevens z i jn globale schattingen op basis van verkeersgegevens en uit publikaties 
verkregen kostenindicaties zoals b.v, percentage distributiekosten dagbladpers, vergoedingen aan huis-aan-huisverspreiders, 
gemiddelde vergoeding voor CAI-aanslui t ing, e.d. 

Van het aan communicatiebedrijven uitbesteed informatietransport kan een 
soortgelijke verdeling worden gegeven. 

Tabel 2 - Omzet van communicatiebedrijven (1983) 

PTT' ƒ 8100 mln 
verspreidingsorganisatics van ongeadresseerd drukwerk ƒ 35 mln 
koeriersbedrijven 2 ƒ 60 mln 
particuliere stadsbesteldiensten ƒ 5 mln 
exploitanten van kabelsystemen ƒ 300 mln 

TOTAAL ƒ 8500 mln 

Niet meegenomen z i j n hier het vervoer van pakjes en postpakketten (goederenvervoer), de opbrengst van het loket tenbedr i j f 
van PTT en de opbrengsten van de PTT-gelddiensten. 
Koeriersbedrijven worden gewoonl i jk tot de goederenvervoersector gerekend. Deze branche is hier echter opgenomen omdat 
ca. de helft van de opbrengst (ƒ 60 mln) wordt verkegen uit het vervoer van documenten. 

Op grond van de in tabel 1 en 2 vermelde globale bestedings-/omzetgegevens kan 
geconstateerd worden dat de relatieve betekenis van het georganiseerd eigen 
informatietransport gering is (naar wordt aangenomen ongeveer 5%) en dat binnen de 
sector communicatiebedrijven de PTT ruim 95% van de omzet voor haar rekening 
neemt. Vanwege het niet beschikbaar zi jn van gedetailleerde gegevens met betrekking 
tot het eigen informatietransport b l i j f t deze vorm van communicatie in het vervolg 
buiten beschouwing. Gezien het getalsmatige overwicht van de PTT in de sector 
communicatiebedrijven en gezien het feit dat van de 'particuliere' communicatiebedrij
ven slechts summiere gegevens bekend z i jn , zullen de cijfermatige opstellingen in het 
vervolg voornamelijk gebaseerd zijn op PTT-gegevens. 

De betekenis van de communicatiebedrijven voor de Nederlandse economie 
Communicatie is van grote betekenis voor de economie. De beschikbaarheid van een 
goede communicatie-infrastructuur is in hoge mate mede bepalend voor o.a. een 
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efficiënte afwikkeling van het economisch verkeer en voor het investeringsklimaat. 
Deze indirecte betekenis laat zich echter moeilijk kwantificeren. We beperken ons 
daarom in dit artikel tot de directe betekenis van de communicatiebedrijven voor de 
Nederlandse economie. 

Tabel 3 - De ontwikkeling van de omzet van de communicatiebedrijven gerelateerd aan het 
nationaal inkomen (in mldn guldens) 

1970 1975 1980 1983 

omzet communicatiebedrijven 1 2,2 4.4 7.1 8.5 
nationaal inkomen - 111 200 303 336 
omzet communicatiebedrijven 
in % van het nationaal inkomen 1.98 2,20 2,34 2,53 
1 Omzet van de communicatie-activiteiten van PTT (zie ook tabel 2) . verhoogd met een opslag van ca. 5c/c voor de omzet van de 

overige communicat iebedri jven. 
- Netto nationaal inkomen in marktpr i jzen . 

Het groeiend belang van de communicatiebedrijven wordt zichtbaar gemaakt aan de 
hand van het in het afgelopen decennium toegenomen aandeel in het nationaal 
inkomen (tabel 3). In de periode 1970-1983 is dit aandeel met bijna 28% toegenomen. 
In feite is het belang vanaf 1975 nog groter geweest dan uit de gepresenteerde cijfers 
b l i jk t , aangezien in die periode de stijging van de PTT-tarieven gemiddeld aanzienlijk 
is achtergebleven bij de prijsstijging zoals verdisconteerd in het nationaal inkomen. 

Tabel 4 - De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de communicatiebedrijven gerelateerd 
aan de totale werkgelegenheid (in duizenden) 

1970 1975 1980 1983 

communicatiebedrijven 61,7 66,9 77,5 77,8 
totale werkgelegenheid 4696 4656 4807 4524 
communicatiebedrijven in % van 
de totale werkgelegenheid 1,30 1.44 1,61 1,72 

Ook de werkgelegenheid in de sector communicatiebedrijven geeft een positieve 
ontwikkeling te zien (tabel 4). Opmerkelijk is dat in de periode 1980-1983 bi j een 
relatief sterke daling van de totale werkgelegenheid, de werkgelegenheid in de 
communicatiebedrijven nog een lichte toename te zien geeft. 

Interessant is ook dat uit de cijfers vermeld in tabel 3 en 4 valt te constateren dat de 
communicatiebedrijven relatief weinig arbeidsintensief z i jn . Het omzetpercentage ten 
opzichte van het nationaal inkomen is gemiddeld ca. 50% hoger dan het werkgelegen-
heidspercentage ten opzichte van de totale werkgelegenheid. 

Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat er binnen de sector grote 
verschillen bestaan tussen de arbeidsintensieve postale vormen van communicatie en 
de kapitaalintensieve telecommunicatie. 

Hoewel de investeringen vanaf 1970 in absolute zin aanzienlijk zijn toegenomen, is 
er, in tegenstelling tot bij de omzet, geen sprake van een procentuele toename ten 
opzichte van de totale nationale investeringen (tabel 5). De laatste jaren is er zelfs 
sprake van een licht achterblijven bij de groei van de nationale investeringen. Di t als 
gevolg van de toenemende investeringen van het bedrijfsleven vanwege de verbeteren
de economische situatie. 
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Tabel 5 - De investeringen van communicatiebedrijven gerelateerd aan de nationale investerin
gen (in mldn guldens) 

1970 1975 1980 1983 

communicatiebedrijven 1 0,654 0,998 1,465 1,458 
nationaal 32,4 43,1 70,8 76,2 
communicatiebedrijven in % van 
de nationale investeringen 2,02 2,32 2,07 1.91 

Uitslui tend PTT-investeringen. 

N.B.: Bij de cijferopstelling in tabel 5 moet de kanttekening worden gemaakt dat in de be
schouwde periode, naast de PTT-investeringen, aanzienlijke investeringen zijn gepleegd in de 
bekabeling ten behoeve van de kabel-T.V. 

Aangezien de hiermee gepaard gaande bedragen bij de samensteller van het artikel niet 
bekend zijn, konden deze helaas niet worden meegenomen. 

Het gebruik van communicatie in de verschillende maatschappelijke sectoren 
In het gebruik van communicatiediensten zijn in de loop der t i j d aanzienlijke 
veranderingen opgetreden. In dit verband kan gewezen worden op de snelle penetratie 
van telefoonaansluitingen in de particuliere huishoudingen na de Tweede Wereldoor
log en parallel hieraan de snelle teruggang van de openbare telegrafie (telegram). 

Ook kan genoemd worden de verschuiving in het postverkeer van een kanaal voor 
privé-berichten (persoonlijke brieven) naar een meer commercieel-zakelijk gebruik 
(rekeningen, dagafschriften, mailings e.d.). De ontwikkeling in het gebruik van 
communicatiediensten binnen de maatschappelijke sectoren in de afgelopen decennia 
wordt zichtbaar gemaakt in tabel 6. 

Tabel 6 - Het gebruik van communicatiediensten door de verschillende maatschappelijke secto
ren (in % van de afzet van communicatiebedrijven) 

1965 1970 1975 1980 1983 

particuliere huishoudens 23% 29% 34%; 33% 32% 
bedrijfsleven 69% 63% 58% 58% 58% 
overheid 8% 8% 8% 9% 10%> 

Geconstateerd kan worden dat het aandeel van de particuliere bestedingen aan 
communicatiediensten in het begin van de 70-er jaren relatief sterk is gestegen en zich 
daarna heeft gestabiliseerd. De belangrijkste oorzaak voor deze ontwikkeling zijn de al 
eerder genoemde snelle toename van de telefoonpenetratie en bekabeling in de 
periode tot het eind van de jaren 70 en de zich aandienende verzadiging op deze 
gebieden rond 1980. 

Opgemerkt moet worden dat de in tabel 6 vermelde toename van het aandeel van de 
particuliere bestedingen enigszins negatief beïnvloed wordt door een daling van het 
aandeel van de particuliere huishoudens bi j de postverzending. 

Ondanks de daling van het aandeel in de communicatiebestedingen b l i j f t het 
bedrijfsleven veruit het belangrijkste marktsegment voor de communicatiebedrijven. 
Hierbi j moet worden aangetekend dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 
communicatieve bestedingen in de te onderscheiden bedrijfstakken en -klassen binnen 
de zakelijke markt (tabel 7). 
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Tabel 7 - Het gebruik van communicatiediensten in de verschillende bedrijfstakken en 
-klassen (1983). 

bedrijfstak/-klasse afzet 
communicatie

bedrijven 
in ƒ mln ' 

% van de 
omzet van de 

communicatie
bedrijven 

% 

communicatiebestedingen 
als percentage van de 

omzet van de 
bedrijfstak/-klasse 2 

% 

landbouw en visserij 145 2,5 0,4 
delfstofwinning 29 0.5 0,1 

industrie w.o. 1214 21.0 0,5 
- grafische industrie ( 234) ( 4,0) 2.0 

openbare nutsbedrijven 46 0,8 0,2 

bouwnijverheid en 
bouwinstallatiebedr. 127 2,2 0,2 

handel, horeca. 
reparatiebedrijven w.o. 1364 23,6 1,7 
- postorderbedrijven ( 193) ( 3,4) 7,8 

transport; opslag- en 
communicatiebedrijven 341 5,9 0,8 

zakelijke dienstverlening w.o. 1289 22,3 1,9 
- banken ( 836) ( 14,5) 5,5 
- verzekeringen ( 115) ( 2,0) 1,3 

overige dienstverlening 
en overheid 1225 21,2 1,0 

totaal zakelijke markt 5780 100 0,8 
1 PTT-ci jfers . 

2 Gebaseerd op input-outputtabellen voor de Nederlandse volkshuishouding. CBS. 

Absoluut gezien zijn handel, industrie en zakelijke dienstverlening de meest 
communicatie-intensieve bedrijfstakken. Gerelateerd aan de omzet van de bedrijfstak 
zijn zakelijke dienstverleningen en handel het meest communicatie-intensief. 

Opgemerkt moet worden dat de vaak relatief grote verschillen in mate van gebruik 
van diensten van communicatiebedrijven voornamelijk bepaald worden door de 
verschillen in gebruik van postale communicatie. Analyses van het telefoongebruik van 
bedrijven tonen aan dat het telefoonverkeer per werknemer - gemiddeld ca. 650 
gesprekken per jaar - binnen de verschillende bedrijfstakken geen grote verschillen te 
zien geeft. De bedrijfsklassen postorderbedrijven, banken, grafische industrie, 
verzekeringsbedrijven zijn derhalve de belangrijkste veroorzakers van de in tabel 7 
vermelde verschillen in de bestedingen van de verschillende sectoren uit het 
bedrijfsleven. 

De ontwikkeling binnen de communicatiekanalen 
In de communicatiesector kunnen verschillende vormen van informatietransport 
worden onderscheiden. In de eerste plaats kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
het fysiek overbrengen van informatie(dragers) - het postale kanaal - en het omzetten 
van berichten in signalen die via de ether of via elektrische systemen worden 
overgebracht - het telecommunicatiekanaal. 

In de tweede plaats kunnen worden onderscheiden: individuele berichten (van één 
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verzender naar één ontvanger) en massacommunicatie (van één verzender naar 
meerdere ontvangers). Op basis van voornoemde onderscheidingen kunnen de 
verschillende vormen van informatietransport schematisch worden ingedeeld. 

Schema 1 - Verdeling van de communicatievormen 1 

\ 4 v p e communicatie 

^ \ individueel massacommunicatie 

wijze v a n \ 
overbrenging 

- correspondentie - dagbladen 
fysieke - bank- en giro-afschr. - tijdschriften 
overbrenging - rekeningen - familicdrukwerk (trouw-
(postaal) - felicitatiekaarten kaarten e.d.) 

e.d. - mailings 
- huis-aan-huisverspreiding 

- telefoongesprekken - radio-uitzendingen 
omzetten in - telegrammen - TV-uitzendingen 
signalen - telexberichten - verzameltelegrammen 
(telecommunicatief) - mobilofoongesprekken 

- semafoonoproepen 
- facsimile-berichten 
- data-communicatie 

- verzamcltclcxberichten 

1 I n de moderne opvattingen over telecommunicatie worden verf i jndere indelingen gehanteerd vgl Arnbak J.C., Borde-
w i j k J .L . (1983) 'Basis voor een tele-informatiebeleid ' eindrapport projectgroep B . I . T . , Dis t r ibut iecentrum Overheidspublikaties, 
's-Gravenhage. Aangezien de beschikbare kwantitatieve gegevens met betrekking tot de communicatievormen niet aansluiten b i j 
deze indelingen, wordt hier volstaan met deze grove indeling. 

Voor de in schema 1 onderscheiden communicatiekanalen kan de ontwikkeling 
zichtbaar gemaakt worden aan de hand van de omzetontwikkeling. 

Tabel 8 - Omzetontwikkeling per communicatiekanaal (in mln guldens) 

1970 1975 1980 1983 

abs % abs % abs %' abs % 
postaal - individueel 400 18 950 21 1600 22 1950 23 

- massa 200 9 350 8 550 8 600 7 

telecommunicatief - individueel 1400 64 2900 64 4600 65 5550 65 
- massa 200 9 300 7 350 5 400 5 

Totaal 2200 100 4500 100 7100 100 8500 100 

Men kan constateren dat, ondanks een bijna verviervoudiging van de opbrengsten in 
de periode 1970-1983, de verschillen in opbrengsten tussen de kanalen relatief gering 
zi jn. In het postale kanaal b l i j f t de omzet van de massaverspreidingen enigszins achter, 
terwij l ook de massa(tele)communicatie ten opzichte van de individuele telecommuni
catie terrein verliest. D i t laatste moet worden verklaard uit het feit dat de opbrengsten 
van massa(tele)communicatie gebruiksonafhankelijk zi jn (d.w.z. vnl. bestaan uit 
abonnementen voor kabelaansluitingen en vergoedingen voor beheer van zenders), 
terwij l de overige telecommunicatie-opbrengsten in belangrijke mate verkeersafhan-
kelijk zijn (naast abonnement ook verkeers- of gebruikstarieven). 
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Opmerkelijk is verder het relatief geringe aandeel in de omzet van de massacommu
nicatie in zowel het postale als in het telecommunicatiekanaal. In de eerste plaats zij 
opgemerkt dat het hier uitsluitend de informatietransportfunctie betreft. De transport
kosten vormen slechts een gering deel van de totale kosten van de massacommunicatie. 
In de tweede plaats kan worden gewezen op de aanzienlijke tariefverschillen tussen 
individuele- en massacommunicatie. Zo bedraagt b.v. het tarief voor een individueel 
postaal bericht gemiddeld ca. ƒ 1 , - terwijl het tarief voor een huis-aan-huis verspreid 
bericht gemiddeld minder dan 10 cent is. 

De relatief geringe verschillen in de opbrengstontwikkeling tussen de postale 
communicatie en de telecommunicatie vinden een verklaring in het feit dat de postale 
tarieven in nominale zin regelmatig naar boven zijn aangepast, terwijl de telecommuni-
catietarieven nominaal vri jwel gelijk bleven. De verkeersontwikkeling laat daarom een 
geheel ander beeld zien.. 

Tabel 9 - Verkeersontwikkeling per communicatiekanaal (in mln berichten) 

1970 1975 1980 1983 
abs % abs % abs % abs % 

postaal 3200 53 3700 51 4400 47 4400 44 
telecommunicatief 2800 47 3500 49 5000 53 5600 56 

totaal 6000 100 7200 100 9400 100 10000 100 

Ofschoon het postverkeer in de periode '70-'83 nog aanzienlijk is toegenomen 
( + 37%), is de groei van het verkeer in de telecommunicatiesector aanzienlijk groter 
geweest (4- .100%). De belangrijkste oorzaak voor deze toename moet men zoeken bij 
de versneld toegenomen telefoonpenetratie bi j de particuliere huishoudens in de 70-er 
jaren. In 1970 was de telefoonpenetratie nog maar 47%, terwijl deze in 1983 gestegen 
was tot 92%. 

Binnen de onderscheiden communicatiekanalen bestaan er aanzienlijke verschillen 
in betekenis voor de omzet en in de ontwikkeling van de omzet tussen de te 
onderscheiden berichtensoorten. 

Individuele post 
Het zgn. betalingsverkeer (rekeningen en giro- en bankafschriften) vormt binnen het 
individuele postkanaal de belangrijkste verkeerscategorie. De groei van de omzet 
wordt in hoge mate bepaald door de toename van het betalingsverkeer. Deze toename 
kan vnl . verklaard worden uit de giralisering van het betalingsverkeer, welke onder 
impuls van de overgang van chartale naar girale salarisbetaling in de 70-er jaren een 
enorme vlucht heeft genomen. 

Het particuliere postale berichtenverkeer (de familiepost) stagneert sinds het begin 
van de jaren 70. 

Massa-post 
B i j de massa-post is het aandeel van het georganiseerd eigen transport relatief hoog, 
(ca. 35%). Het feit dat de ca. 1500 mln exemplaren van kranten vrijwel uitsluitend door 
middel van eigen distributieorganisaties bezorgd worden is hiervoor de belangrijkste 
oorzaak. 

Het aandeel van de communicatiebedrijven in dit segment komt voornamelijk voort 
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uit de distributie van tijdschriften (ca. 600 mln), de huis-aan-huis verspreiding (ca. 700 
mln exemplaren) en de geadresseerde mailings (ca. 550 mln exemplaren). 

De relatief geringe groei komt vri jwel uitsluitend op rekening van de geadresseerde 
mailings. 

Individuele telecommunicatie 
In het individuele telecommunicatiekanaal vormt het telefoonverkeer veruit de 
belangrijkste opbrengstenbron. Naast telefoon is ook het telexverkeer van belang voor 
de opbrengsten in dit kanaal. De overige communicatievormen zi jn van betrekkelijk 
geringe betekenis. 

De al eerder genoemde toegenomen penetratie van de telefoon in de 70-er jaren is 
samen met de relatief sterke stijging van het internationale telefoon- en telexverkeer 
oorzaak van de hoge omzetstijging in deze sector. 

De sterke omzetstijging - bijna verviervoudiging in de periode 1970-1983 - bij een 
relatief geringe verkeersgroei - verdubbeling in dezelfde periode - wordt niet 
veroorzaakt door grote tariefstijgingen, maar door de aard van de toename van het 
telefoonabonneebestand. Deze toename bestaat voornamelijk uit relatief weinig bellen
de particuliere abonnees. D i t geeft een aanzienlijke groei van de abonnementsopbreng
sten, terwij l het gemiddeld verkeer per abonnee zelfs een daling te zien geeft. 

Massa-telecommunicatie 
In de sfeer van de massa(tele)communicatie beperkt de bemoeienis van de commu
nicatiebedrijven zich tot het zenden en/of distribueren van omroepsignalen. Communi
catievormen als teleconferencing en meervoudige adressering van telecommunicatie-
berichten staan nog in de kinderschoenen en zi jn macro-economisch verwaarloosbaar. 

De groei van de omzet van de communicatiebedrijven komt voornamelijk voor reke
ning van de kabelexploitatiemaatschappijen a.g.v. de sterk toegenomen bekabeling in 
de jaren 70. 

Communicatie naar het buitenland 
De directe betekenis van de communicatiesector voor de betalingsbalans is gering. De 
PTT als belangrijkste leverancier in deze sector bedient (in directe zin) uitsluitend de 
binnenlandse markt. 

Indirect is de kwalitatief goede binnenlandse communicatie-infrastructuur en het 
hoge voorzieningenniveau v. w.b. faciliteiten gericht op het internationale verkeer van 
grote betekenis voor de handelspositie van Nederland. Het is echter onmogelijk deze 
betekenis te vertalen in kwantitatieve gegevens. In dit artikel beperken we ons daarom 
tot enkele gegevens die indicatief zi jn voor de internationale communicatie vanuit en 
naar Nederland. 

Tabel 10 - Verkeer en omzet internationale communicatie * (1983) 

Post ** Telecommunicatie 

verkeer naar het buitenland (berichten) 300 mln 140 mln 
in % van het totale verkeer 7% 2,5% 
omzet uitgaand buitenlands verkeer (guldens) 290 mln 910 mln 
in % van de totale omzet 11% 16%. * " 

* uitsluitend PTT 
** exclusief pakjes en pakketpost 

*** exclusief omroep 
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Uit de cijfers vermeld in tabel 10 kan men constateren dat een aanzienlijk deel van de 
omzet wordt verkregen uit het internationale verkeer. Met name in de telecommunica
tiesector levert de relatief geringe hoeveelheid internationaal verkeer een aanzienlijke 
bijdrage in de omzet; dit a.g.v. de grote tariefdifferentiaties tussen binnen- en 
buitenlands verkeer. Dat de tariefverschillen tussen binnen- en buitenlands postver
keer aanzienlijk geringer zijn ziet men aan het betrekkelijk kleine verschil in de 
percentages van verkeer en omzet (resp. 7 en 11%). 

Interessant is ook de verhouding tussen inkomend en uitgaand internationaal 
verkeer. 

Tabel 11 - Verhouding uitgaand en inkomend internationaal verkeer 1983 * (in mln berichten) 

Post Telecommunicatie 

uitgaand verkeer 300 140 
inkomend verkeer 210 120 

* uitsluitend PTT 

Ui t tabel 11 bl i jk t dat zowel bij post als bij telecommunicatie de hoeveelheid 
uitgaand internationaal verkeer groter is dan de hoeveelheid inkomend verkeer. 

Vanwege de bestaande vergoedingsregelingen - eindkostenvergoedingen voor 
bestemmingslanden en transitvergoedingen voor doorvoerlanden - resulteert dit 
surplus aan uitgaand verkeer in een negatief saldo voor wat betreft de verrekening met 
de buitenlandse PTT-administraties. In 1983 bedroeg dit negatieve saldo ca. ƒ 170 mln. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Dat het gebruik van communicatiediensten in de komende 'informatie-eeuw' zal gaan 
toenemen is een stelling die slechts door weinigen zal worden betwist. 

De technologische ontwikkelingen in de informatica - waardoor homecomputers, 
personal computers en multifunctionele telecommunicatie-apparatuur geavanceerder, 
goedkoper en daarmee voor steeds meer bedrijven en particulieren bereikbaar worden -
l i jken daarvoor garant te staan. Met de verwachte snelle penetratie van voor externe 
communicatie geschikte bureauterminals in de kantooromgeving en van homecompu
ters en hometerminals bi j de partikulieren zal ook het telecommunicatieverkeer gaan 
toenemen. 

Verschijnselen als: 
• teleshopping • telemarketing 
• electronic mail • telemetrie 
• telebanking • kies- of betaal T V 
zullen in de volgende eeuw naar verwachting tot het normale gedragspatroon gaan 
behoren. 

Het is aannemelijk dat deze nieuwe communicatievormen deels ten koste zullen gaan 
van het gebruik van bestaande communicatievormen [2]. Binnen de telecommunicatie
sector zal met de komst van multifunctionele communicatie-apparatuur overigens een 
integratie gaan plaatsvinden waarmee de bestaande onderscheidingen in spraak
telefonie) , tekst-(telegrafie), data- en beeldcommunicatie zullen vervagen. 

Referenties 

1. STAPPERS J.G. (1972/73) Definities van communicatie. Massacommunicatie 1: 133-146. 
2. zie: BLOKLAND. L.J.. JANSEN J.P.G. (1984), Het postverkeer in de informatiemaatschappij. ESB 69; 

396-401. 
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Abstract 
The economie importance of Dutch aviation 

According to a recent comparative study of the European Management Foundation, 
The Netherlands rank first in Europe in point of international orientation. In reaching and 
maintaining this position aviation plays an important role. It does not only favour 
employment, national product and balance of trade; it also stimulates indirectly, but largely 
immeasurably, the Dutch industry and trade by frequent and time-saving international 
business contacts. 

Passenger movements at Dutch airports reached a level of nearly 11.5 million (Schiphol: 
10.9), having grown by a yearly average of 3.6% in the last 9 years. 

Of the total number of passengers about 45% travel for business reasons. In the year 
1983 foreign visitors spent near to one billion guilders in The Netherlands, offering direct 
employment to about 7,000 people in the Amsterdam hotels and restaurants only. 

Speed, destination pattern, flight frequencies and total distribution costs are the main 
reasons to forward freight by air; underlying factors are: physical or economical perish-
ableness, competition, delivery requirements and financial arguments. 

Other favourable aspects of airtransport of freight are reliability (low insurance costs!) 
and flexibility. Although the quantity of freight by air compared with surface transport is 
still rather modest, a structural increase is noticeable. Another remarkable development is 
the growing sector of air courier and express freight. 

Schiphol Airport handled 438,000 tons of freight in 1984 (about 97% of the total freight 
volume of Dutch airports). 

At the end of 1983 about 23,000 people were employed in Dutch airlines and directly 
related activities (airports, ATC and aircraft dry lease companies) together. Aviation 
employment is slightly increasing as a share of total employment in transport and storage 
activities in The Netherlands. 

Productivity per employee is increasing, as are production value (turnover), added value 
and recently also financial results, both in absolute and relative terms. The contribution 
of Dutch aviation to the balance of trade is positive (in the year 1983: 1.6 billion, or 11% 
of the total surplus of 14.2 billion Dutch guilders). Investments are heavily fluctuating in 
line with the intermittent aircraft purchases. 

Of the six Dutch airports which allow for commercial traffic. Schiphol dominates the 
scene. At this airport 29,500 people are employed, who create an added value of about 
2 billion Dutch guilders ( 1 % of the national product). 

Goods and services used by aviation amount to 2.65 billion, of which 1.1 billion is 
imported. 

Recent market surveys of various magazines reveal the high preference given by fre
quent air travellers to Schiphol as destination or transit port. 

* Dit artikel werd a titre personnel geschreven. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 162-175 (1985) 
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In the last few years profitability of Dutch aviation has considerably improved. Expec
tations in airline business for the next 5 years are moderately favourable, supported by 
the present positive trends in traffic and financial performance of commercial aviation. 

Inleiding 
In een recente studie van de European Management Foundation worden 28 
geïndustrialiseerde landen (waaronder Nederland) onderling vergeleken op niet 
minder dan 302 criteria. De Verenigde Staten, Zwitserland en Japan scoren 
achtereenvolgens het hoogst met Nederland op de achtste plaats. Nederland scoort laag 
wat betreft de dynamiek van de economie (19e plaats), maar erg hoog voor wat betreft 
de oriëntatie over de grenzen (3e plaats), voorafgegaan door Saoedi-Arabië en Japan 
resp. op de 2e en le plaats. Voor wat betreft de internationale oriëntatie wordt 
Nederland getypeerd als beste in Europa. 

Nederland heeft als land met een veelzijdige internationale oriëntatie sterke 
behoefte aan een adequaat vervoersysteem dat de aansluiting op het nabije en verre 
buitenland mogelijk maakt. De commerciële luchtvaart vervult daarbij een steeds 
belangrijker functie. 

Het vervoeraandeel van de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen in het internatio
nale wereldluchttransport bedraagt 4% (zie tabel 1). Dat wijst al op een relatief sterke 
positie van de Nederlandse luchtvaart, die zich laat vertalen in de aanzienlijke bijdrage 
aan de Nederlandse economie. 

Tabel 1 - ICAO Internationaal lijndienstvervoer (mln vervoerde tonkilometers) 1982 

ICAO totaal lijndiensten 69.880 
charters 11.910 

81.790 

Nederland lijndiensten KLM 2.540 
NLM 14 

2.554 

charters KLM 75 
Martinair 405 
Transavia 197 

677 

Totaal Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 3.231 
Aandeel idem in ICAO: 4% 

Bron: ICAO Civil Aviation Statistics of the world - 1983 editie. 

Burgerluchtvaart in Nederland behoort tot de stuwende bedrijfstakken. 
Werkgelegenheid, bijdrage aan de betalingsbalans en groei van het luchtverkeer 

hebben het kenmerk zich sneller te ontwikkelen dan de Nederlandse economie. Di t 
wordt onder andere geconstateerd door de Commissie Wagner, maar ook door de 
Stuurgroep Dienstenonderzoek, die enkele jaren geleden de internationale handels- en 
transportfunctie van Nederland heeft onderzocht. 

De bijdrage van commerciële luchtvaart aan de economie van een land verloopt 
grosso modo langs twee lijnen. De ene heeft betrekking op de voorziening in 
transportbehoeften van de gebruikers (privé en zakelijk), de andere betreft de bijdrage 
van de in de luchtvaart werkzame ondernemingen aan de nationale economie. 



164 

Commerciële luchtvaart is een uiterst gediversificeerde bedrijfstak, gekenmerkt 
door een veelheid van economische deelactiviteiten. Daaraan is het gecompliceerde 
luchtvaartproces debet: de gebruikers dienen eerste het luchtvaartprodukt te kopen, 
daarna is verplaatsing naar de luchthaven nodig, moet aldaar worden afgehandeld en 
vervolgens door de lucht worden vervoerd, waarna het proces in omgekeerde volgorde 
nog eens plaats vindt en het geheel zich vaak eenmaal of meerdere keren herhaalt. Het 
aantal schakels in de op dit proces toegesneden produktieketen is zeer groot. 

Het is binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk iedere produktieve bijdrage aan 
het luchtvaartprodukt de aandacht te geven die zij verdient, wat betekent dat het 
onderwerp slechts in grote lijnen is belicht. Het accent ligt op kenmerken van de 
vervoermarkten enerzijds (zie onder 'De vervoermarkten') en anderzijds de eigenlijke 
luchtvaartactiviteiten, waaraan de luchtvaart- en luchtvaartverwante bedrijven hun 
bijdrage leveren (zie onder 'Economische bijdrage van de Nederlandse luchtvaart'). In 
het geheel van de luchttransportactiviteiten nemen de luchthavens een eigen specifieke 
plaats in (zie onder Economische bijdrage van de Nederlandse luchthavens'). 

Getracht is uit de veelheid van beschikbaar materiaal, waaronder publikaties van het 
CBS (met name de Nationale Rekeningen en de Produktie Statistieken), de 
verkeersstatistieken van de N V Luchthaven Schiphol en interne onderzoeken, een 
aantal gegevens te selecteren waarmee de betekenis van de luchtvaart in Nederland 
globaal kan worden geschetst. Met statistische gegevens alleen is het echter niet 
mogelijk de bijdrage van de luchtvaart aan de Nederlandse economie volledig aan te 
tonen. Verkeersvolume en direkte bijdragen aan nationaal produkt, werkgelegenheid 
en betalingsbalans zouden moeten worden aangevuld met indirekte invloeden via 
multipliers en uitstralingseffecten, die veel verder gaan dan zaken als afgeleide 
werkgelegenheid, produktie van toeleverende bedrijven, enz. De kwantificeerbaar
heid van die effecten is echter zeer beperkt, waardoor de werkelijke economische 
bijdrage van de luchtvaart verre van volledig tot uitdrukking komt. 

De vervoermarkten 
Passagiers met hun bagage, vracht en post vormen de vervoercategorieën voor de 
luchtvaart. Al le hebben ze bijgedragen aan de sterke groei van het luchtvervoer (vooral 
in de afgelopen twee decennia). Sinds 1975 nam het mondiale (exclusief USSR en 
Volksrepubliek China) passagiersvervoer op lijndiensten met gemiddeld 6% en het 
vrachtvervoer met 7% per jaar toe. 

Op de luchthaven Schiphol steeg het aantal passagiers in die periode met gemiddeld 
3.6% per jaar tot 10.9 miljoen in 1984, de hoeveelheid vracht met gemiddeld 7.6% tot 
438.000 ton in 1984 (totaal Nederlandse luchthavens: resp. 11.4 miljoen passagiers en 
450.000 ton vracht). 

Op de aard en betekenis van passagiers- en vrachtvervoer wordt hierna nader 
ingegaan. 

De passagiersmarkt 
B i j het vervoer van personen zi jn twee hoofdkenmerken te onderscheiden naar 
reismotief: de zakenmarkt en de pr ivémarkt . De zakenreiziger is ten aanzien van het 
vervoer door de lucht over het algemeen sterk gebonden aan t i j d , bestemming en 
reisfrequentie. Daardoor zal hi j zich niet op de eerste plaats laten leiden door het 
tariefniveau, al wordt geconstateerd dat hi j in de loop van de jaren steeds prijsbewuster 
wordt. Voor hem blijven niettemin het produktassortiment (bestemmingen, doorver-
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bindingen, reistijd en vertrek/aankomst mogelijkheden) en kwaliteit (afhandeling en 
service aan boord) bepalende factoren voor zijn keuze van luchtvaartmaatschappij en 
luchthaven. De ervaring leert dat de zakenmarkt minder dan de privémarkt gevoelig is 
voor conjuncturele fluctuaties. 

Het behoeft geen betoog dat zakelijke communicatie via luchtvervoer (circa 45% van 
het totale personenvervoer door de lucht) van immens belang is voor de economie van 
een land. Het zakelijke luchtvervoer heeft aanzienlijke indirecte invloed op handel en 
produktie en daarmee op de hoogte van het nationaal inkomen. Het zij hier herhaald, 
dat kwantificering van dit laatste in financiële termen helaas onmogelijk is. Een 
registratie van bedrijfsomzetten die (mede) op grond van zakenreizen tot stand zijn 
gekomen, moet immers tot de onmogelijkheden worden gerekend. 

De niet-zakelijke luchtreiziger heeft een duidelijk andere karakteristiek. H i j heeft 
allereerst de keuze om al of niet te reizen en is voorts veel gevoeliger voor prijsniveau 
en prijsverschillen. Zeker voor vakantiedoeleinden is er een aantal keuzemogelijkhe
den, zowel wat bestemming als vervoermiddel betreft. De vakantiereiziger zal de 
invulling van zijn vakantietijd sterk laten afhangen van zijn beschikbaar inkomen en de 
vervoerkosten (prijsverhoudingen van lucht- en grondvervoer) en is nog steeds, zij het 
in afnemende mate, aan bepaalde seizoensperioden gebonden. 

De kwaliteit van het luchtvervoer heeft bi j hem een lagere prioriteit dan bij de 
zakenreiziger, ook al wordt, zeker voor de regelmatige vakantiereiziger, die factor van 
steeds meer betekenis. In het algemeen zijn de fluctuaties in de vervoervraag in de 
niet-zakelijke markt vr i j aanzienlijk. 

Zo bleek bijvoorbeeld dat Nederlandse vakantiereizigers in de jaren 1982 en 1983 
massaal de voorkeur gaven aan vakantie in eigen land of gebruik van eigen auto of 
autobus voor hun buitenlandse reis. In die jaren daalde het aantal charterpassagiers 
aanzienlijk, waarna in 1984 weer een herstel volgde ( + 16%). 

Het zij hierbij opgemerkt dat de ruimere mogelijkheden tot voordelige reizen per 
lijndienst zeker ook tot een verschuiving van charters naar lijndiensten heeft geleid, 
zodat de daling in de chartermarkt niet representatief behoeft te zi jn voor het totale 
aantal vakantiereizen via luchtvervoer. 

Naast het vakantievervoer vormt de VFR-markt (VFR staat voor visiting friends and 
relatives) een toenemend interessante reizigerscategorie. Een van de kenmerken van 
dit marktsegment is dat de prijsgevoeligheid minder groot is dan die van de 
vakantiemarkt. 

Onder meer ten behoeve van een onderzoek naar de economische betekenis van 
Schiphol werd vastgesteld, dat in 1981 1,3 mln. buitenlanders (zakelijk en privé) via 
Schiphol ons land binnenkwamen. Hiervan had 55% betrekking op inkomend 
toerisme, terwij l het overige deel zakenreizigers betreft. 

Beide categorieën leveren een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. 
Bi j een gemiddelde besteding van 250 gulden per dag en een gemiddeld verblijf van 2,3 
dagen, was hiermee naar schatting in 1983 een bedrag gemoeid van ca. 750 miljoen 
gulden. Ten gevolge hiervan zi jn circa 7.000 werknemers in de horeca alleen al in 
Amsterdam direkt afhankelijk van de buitenlandse luchtreizigers via Schiphol. 

De economische recessie in het begin van de jaren 80 heeft ook de luchtvaart niet 
onberoerd gelaten. De teruglopende conjunctuur leidde tot een lagere vervoervraag als 
gevolg waarvan de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen, maar ook tussen 
luchthavens, sterk toenam. Ter bescherming resp. herstel van het marktaandeel, maar 
ook als reactie op ontevredenheid bij een aantal categorieën gebruikers, heeft een 
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verdere op de vraagzijde gerichte diversificatie van de service plaatsgevonden, zowel 
gericht op uitbreiding als specialisatie van de dienstverlening. 

De luchtvaartmaatschappijen ontwikkelden onder meer het business-class concept 
voor de individueel reizende passagier, voor welke categorie niet alleen aan boord van 
de vliegtuigen, maar ook bi j de afhandeling op de luchthavens speciale faciliteiten 
werden geïntroduceerd (o.a. separate afhandelingsbalies, groter zitcomfort en 
uitgebreider service aan boord, e.d.). Op vrachtgebied zijn er vergelijkbare ontwikke
lingen: de voorkeursbehandeling van spoedvracht en de automatisering van de 
vrachtdocumentenstroom, waarmee informatie over zendingen in elk stadium van 
verwerking kan worden verkregen. 

De ontwikkeling van het totale aantal afgehandelde passagiers (passagiersbewegin
gen) is in de hierna volgende grafiek weergegeven (1981-1984). 

Passag iersbewegingen op Neder landse luchthavens 
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De vrachtmarkt 
Aan de keuze van luchtvervoer voor vracht kunnen drie belangrijke redenen ten 
grondslag liggen: snelheid, bereikbaarheid en totale distributiekosten. 

De voordelen van snelheid bij luchtvervoer zijn met name van belang indien de 
volgende factoren relevant zi jn: 
fysiek materiële bederfelijkheid 
markt economische bederfelijkheid (b.v. mode-artikelen, tijdschriften, 

kranten) 
levertijdseisen 
concurrentie 

financieel voorraadbeheer / goederenwaarde 
Ook de bereikbaarheid van de markt speelt een belangrijke rol bi j de transportkeu-

ze. In tegenstelling tot oppervlakte vervoer wordt luchtvervoer nauwelijks beperkt 
door geografische omstandigheden. Zo is bij de zeevaart om technische redenen 
overslag naar binnenvaart, spoor of truck noodzakelijk. B i j de luchtvaart is de 
afzetmarkt direkter bereikbaar, waardoor het aantal schakels in de vervoerketen 
beperkter kan zi jn . Op deze wijze kan de doorstroomsnelheid van de goederen worden 
bevorderd. 

Ondanks het aanzienlijk hogere kostenpeil kunnen met luchtvervoer van vracht 
/cosfenbesparingen in het totale distributieproces worden verkregen ten opzichte van 
andere vervoermodaliteiten (b.v. zeeschip). Met name de voorraadkosten kunnen 
aanzienlijk lager zijn (kleinere voorraden, minder opslagcapaciteit, waardoor minder 
vermogensbeslag en werkkapitaal). Daarnaast zijn snelle levertijden en grotere 
beheersbaarheid van de produktenstroom van belang. 

De aantrekkelijkheid van het luchtvervoersysteem voor goederenvervoer wordt 
mede bepaald door de overige positieve kenmerken van het verplaatsingsproces, zoals 
betrouwbaarheid, spreiding in het net van verbindingen, de frequentie en de 
flexibiliteit. Deze kenmerken maken het luchtvervoersysteem hoogwaardig. 

De betrouwbaarheid van het luchtvervoer bl i jk t onder meer uit de verzekeringspre
mies voor de vracht, die bij het luchtvervoer aanzienlijk lager zi jn dan bij andere 
vervoermodaliteiten, op grond van de ervaring dat de risico's van verzending geringer 
zi jn. 

Tabel 2 geeft een inzicht in enkele door de lucht van en naar Nederland ver
voerde goederensoorten als aandeel van het totale internationale goederenvervoer 
van en naar Nederland, naar vervoerd goederengewicht. 

Als algemene conclusie uit deze informatie kan gelden, dat de penetratie van het 
vliegtuig bij geen van de beschouwde goederensoorten dominant is. Bovendien is er 
sprake van een sterke dynamiek in de ontwikkeling van het marktaandeel voor de 
meeste categorieën. 

De concurrentiekracht van het intercontinentale luchtvrachtvervoer is aanzienlijk 
versterkt. Hoewel het aandeel van luchtvracht in het totale internationale goederenver
voer van en naar Nederland naar gewicht slechts fractioneel is, is er sprake van 
structurele toename (1970: 0,021% en 1983: 0,059%). De waarde per gewichtseenheid 
is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde waarde van per schip vervoerde goederen. Het 
is dan ook vooral bi j hoogwaardige goederen dat het snelle luchtvervoer grote 
voordelen van minder vermogensbeslag kan meebrengen. 

Het luchtvrachtvervoer binnen Europa ondervindt, gezien de relatief korte 
afstanden, veel concurrentie van het goederentransport over de weg, wat onder meer 
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Tabel 2 - Aandeel van de luchtvaart in het internationale vervoer 

Aanvoer Afvoer 

1967 1971 1975 1978 1982 1967 1971 1975 1978 1982 
Omschrijving 
Levende dieren 6,2 10.7 16,9 27,6 5.0 9,6 12,0 30,5 13,0 16,8 
Verse groente cn fruit 0,3 3.7 4,1 2,9 1,6 0,6 0,5 0.1 0,1 0,4 
Geneesmiddelen 8,9 15,8 18,4 32,6 18,6 2,4 42,5 53.8 119,3 53,1 
Cosmetica, reini
gingsmiddelen 1.6 3,6 2,4 1,6 2.7 1,1 1,9 2,4 3.4 2.7 
Elektr. machines 
en apparaten 8,1 9,0 17,4 17.0 20,8 14,4 13,4 31,3 27,9 28,8 
Niet-elektr. machines 
cn apparaten 6,9 9,0 10,6 9,3 7.7 6,6 10,8 12,7 20,9 24,4 
Kleding cn schoeisel 27,5 41,2 65,9 50,6 9,7 17,6 27,1 14.5 17,1 5,5 

Bron: CBS Statistiek van het internationale goederenvervoer. 
Exclusief in- en uitvoer uit en naar België en Luxemburg. 
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bli jkt uit de sterke daling van het Europese aandeel in de luchtvracht op Schiphol (1970: 
6 1 % en 1984: ca. 20%). Wel worden in toenemende mate goederen onder de benaming 
'luchtvracht' tussen luchthavens in Europa over de weg vervoerd. Deze vorm van 
luchtvracht, ' trucking' genaamd, had in 1984 op Schiphol reeds een omvang bereikt van 
130.000 ton. De ratio van deze vervoerwijze ligt in de aanzienlijke kostenbesparing ten 
aanzien van luchtvervoer. 

Naast de conventionele luchtvracht zi jn sinds enkele jaren ontwikkelingen gaande in 
de vorm van koeriersdiensten en expressevervoer. Deze produktievernieuwing speelt 
in op een latente marktvraag, gezien de snelle expansie van deze diensten. De 
koeriersdienst is begeleid vervoer, waardoor naast snelheid de zekerheid van de 
vervoerdienst is gegarandeerd. Het betreft hier vooral documenten en kleine 
pakketten. B i j expressevervoer ligt de nadruk op snelheid, waarbij de zendingen een 
beperkte gewichtsomvang hebben (tot ca. 50 kg). 

Bovendien geldt voor beide vervoerprodukten het zgn. 'door-to-door' principe, 
hetgeen inhoudt, dat de beheersing van het totale vervoerproces geïntegreerd 
geschiedt, waardoor een totaal logistiek vervoerprodukt wordt aangeboden. 

Hierdoor kan in toenemende mate tegemoet worden gekomen aan de eisen van de 
afnemer, te weten: snelheid, flexibiliteit , continuïteit en betrouwbaarheid. Op grond 
hiervan wordt verondersteld, dat deze diensten in de toekomst zich verder zullen 
ontwikkelen. 

Voor de ontwikkeling van het aantal tonnen vracht, afgehandeld op de drie voor 
vracht belangrijkste luchthavens in Nederland in de periode 1981-1984 zie grafiek 
pag. 168. 

Economische bijdrage van de Nederlandse luchtvaart [1] 
Werkgelegenheid en produktiviteit 
Volgens de Produktiestatistieken van het CBS bedroeg ultimo 1983 de totale 
werkgelegenheid bi j de luchtvaart- en luchtvaartverwante bedrijven 20.463, waarvan 
18.289 in de eigenlijke luchtvaart en 2174 in onderhoud, catering, reisbemiddeling en 
overige activiteiten. Van het totaal was 15.7% vliegend personeel (3221). Bovendien 
waren 2452 personen per ultimo 1983 werkzaam in luchtvaartverwante bedrijven [2]. 

De laatste jaren is de totale werkgelegenheid in de luchtvaart in geringe mate 
afgenomen (1982: - 0.7%, 1983: - 0.5%), terwij l daarentegen het aantal ondernemin
gen in de luchtvaartsector is toegenomen van 53 in 1981 tot 56 in 1983. Ondanks de 

Tabel 3 

1981 1982 1983 
a. 1 Werkgelegenheid luchtvaartbedrijven 

2 Werkgelegenheid luchtvaartverwante bedrijven 

b. Werkgelegenheid transport- en opsiagbedrijven 
(excl. communicatie) (x 1000) 

c. Aandeel luchtvaart- cn luchtvaartverwante 
bedrijven (a:b) % 

d. Produktie luchtvaartbedrijven (mln tonkm) 

e. Produktie per werknemer luchtvaartbedrijven 
(X 1000 tonkm) (d:a 1) 

f. Produktiviteit per werknemer t.o.v. vorige jaar (%) 

20730 20570 20460 
2447 2446 2452 

216 213 210 

10.7 10.8 10.9 

4926 5111 5248 

237.6 248.5 256.5 

+ 4.6 +3.2 

Bron: Produktiestatistiek luchtvaart- en luchtvaartverwante bedrijven 1983 
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absolute daling van de werkgelegenheid is het aandeel van de luchtvaartbedrijven in de 
totale werkgelegenheid van de transport- en opsiagbedrijven nog iets gestegen (van 
10.7% in 1981 tot 10.9% in 1983). 

B i j een vri j geringe stijging van de produktie in tonkilometers is de produktiviteit per 
werknemer de laatste jaren toch nog behoorlijk opgevoerd. Het één zowel als het ander 
heeft onder meer te maken met de tegenvallende vervoerontwikkelingen in de jaren 
1981 en 1982 en de daarmee samenhangende noodzaak tot efficiencyverbeteringen via 
beperking van de produktiegroei en stringente kostenbeheersing (zie tabel 1). 

Produktiewaarde, toegevoegde waarde en exploitatieresultaten 
De produktiewaarde komt overeen met de marktwaarde van de in een jaar door de 
luchtvaart geproduceerde goederen en (i.e. voornamelijk) diensten. Deze liep na een 
flinke stijging van 1980 op 1981 nadien meer geleidelijk op tot een niveau van 5.2 
miljard gulden in 1983, dat is 14% van de produktiewaarde die door het CBS is 
geregistreerd voor de totale sector transport-, opslag- en communicatiebedrijven, nl . 
37.7 mld gld (zie tabel 4). 

Tabel 4 - Produktiewaarde luchtvaartbedrijven 

A B C 
Totaal Waarvan transport! Waarvan 

Bedrijven opslag/communicatie luchtvaart 
bedrijven 
aandeel aandeel 

1980 
1981 
1982 
1983 

nld gld 
585 
623 
639 
659 

nld gld 
34.2 
36.8 
37.0 
37.7 

(B:A) 
(5.8%) 
(5.9%) 
(5.8%) 
(5.7%) 

mld gld 
4.0 
4.9 
5.0 
5.2 

(C:A) 
(0.68%) 
(0.79%) 
(0.78%.) 
(0.79%) 

(CB) 
(11.7%) 
(13.3%) 
(13.5%) 
(13.8%) 

Bron: Maandstatistiek verkeer en vervoer sept. 1984 

Tabel 5 - Inkomenvorming luchtvaartbedrijven 

(X mln gld) 1981 1982 1983 

Loonsom 1474 1573 1634 
Kostprijsvcrhogende belastingen 20 20 21 
Betaalde interest 101 105 133 
Fiscale afschrijvingen 214 251 274 

(c) Exploitatiesaldo 49 32 73 

1858 1981 2135 
af Prijsverlagende subsidies 0 2 2 

(a) Bruto toegevoegde waarde 1858 1979 2133 
(b) Omzet normale exploitatie 5255 5430 5617 
(a):(b) Toegevoegde waarde als % van de omzet 35.4 36.5 38.0 
(c):(b) Winstmarge (%) 0.9 0.6 1.3 

Bron: Produktiestatistiek luchtvaartbedrijven 1983 

Wordt van de produktiewaarde de waarde van de verbruikte materialen, brandstof
fen en diensten van derden afgetrokken, dan resulteert de bruto toegevoegde waarde 
tegen marktprijzen. Deze waarde neemt aanzienlijk toe: in 1980 bedroeg deze nog 1.57 
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miljard gulden, in 1983 2.13 miljard (een groei van 35% in 3 jaar!). Ook als percentage 
van de exploitatieopbrengsten is van een stijging sprake: 35,4 in 1981, 38% in 1983 (zie 
tabel 5). 

De gunstige ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde van de luchtvaartbedrij
ven komt onder meer tot uiting in het stijgende procentuele aandeel in de omzet 
(a):(b). Hierbi j moet echter worden opgemerkt, dat het percentage voor 1981 (35.4%) 
een sterke terugval betekende vanaf een niveau in 1980 van 38.4. Pas in 1983 werd dit 
niveau weer ongeveer bereikt. 

De toegevoegde waarde van de luchtvaartbedrijven toont ook ten opzichte van het 
totaal voor het bedrijfsleven een licht stijgende tendens. Enige fluctuatie is te 
constateren indien een vergelijking met de transport- en opsiagbedrijven (excl. 
communicatiebedrijven) gemaakt wordt. Aangezien de statistieken per bedrijfstak 
voor 1982 nog niet gereed zijn (voor 1983 werd een schatting gemaakt) kunnen nog 
geen definitieve conclusies worden getrokken. 

De absolute getallen van de toegevoegde waarde in tabel 5 verschillen enigszins met 
die van tabel 6. De reden hiervan is dat er enige registratieverschillen bestaan tussen 
Produktiestatistieken (tabel 5) en Nationale Rekeningen (tabel 6). 

Tabel 6 - Toegevoegde waarde (bruto/marktprijzen) 

(mln gld) A B C 
Totaal Waarvan transport- Waarvan 

Bedrijven en opslag bedrijven luchtvaart 
aandeel aandeel 
(B:A) (C:A) (C:B) 

1980 289.9 14.9 (5.1%) 1.57 (0.54%) (10.5%.) 
1981 304.9 15.5 (5.1%) 1.79 (0.59%) (11.6%) 
1982 318.2 *) 15.2 (4.8%.) *) 1.80 (0.57%.) (11.8%) 
1983 326.9 **) 1.95 (0.60%) 

voorlopig 
raming 

Bron: Nationale Rekeningen 

Groei van de luchtvaart is, hoe belangrijk ook, niet alleen een zaak van vervoervraag 
en marktbewerking, maar staat evenzeer in direct verband met de rentabiliteit van de 
exploitatie. 

Voor luchtvaartmaatschappijen vormt groei weliswaar een basis voor de continue
ring van de werkgelegenheid, voor het introduceren van (nieuwe al of niet grotere) 
meer economische vliegtuigen en voor het beter benutten van zowel vliegend als overig 
materieel en van de overhead, maar het resultaat daarvan zal een rendabele exploitatie 
moeten opleveren, op straffe van discontinuïteit in de dienstverlening en/of overheids
steun. Voor de exploitatie van een luchthaven gelden soortgelijke overwegingen. Ook 
daar geldt de doelstelling dat in principe tesamen met de overige inkomsten 
afhandelingsprijs en -volume per saldo de kosten van de luchthaven minstens moeten 
compenseren. 

Produktassortiment en capaciteitsgroei zullen derhalve niet alleen door vraagfacto-
ren, maar ook in sterke mate worden bepaald door verwachtingen ten aanzien van de 
exploitatieresultaten. 
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Over het algemeen geeft 1983 een verbetering te zien van het exploitatiebeeld van de 
luchtvaartbedrijven. Ondanks de sterk gestegen interestlasten is de winstmarge 
opgelopen van 0.9% in 1981 tot 1.3% in 1983 (tabel 5). Het bedrijfsresultaat van de 
K L M in het financiële jaar 1984/85 (een winst van 290 miljoen gulden op een omzet van 
5.6 mil jard gulden) wijst erop dat 1984 voor de totale Nederlandse luchtvaart een nog 
veel beter beeld te zien zal geven. 

Ook de N . V . Luchthaven Schiphol bereikte in 1984 een beter exploitatieresultaat 
dan in 1983 (85 mln ten opzichte van 4,4 mln winst). 

In- en uitvoer 
Volgens de Produktiestatistiek luchtvaartbedrijven 1983 werd van de totale opbreng
sten van de luchtvaartbedrijven (5667 mln gld) in dat jaar 68% in het buitenland 
verkregen (3871 mln gld). B i j het luchtvervoer alleen bedraagt dit aandeel 72%. Voor 
de totale kosten ligt dit percentage veel lager (41% of 2260 van de 5558 mln gld). 
Hieruit b l i jk t onder meer het sterk internationale karakter van de Nederlandse 
luchtvaart (voornamelijk geconcentreerd bij de K L M ) , waarbij de balans in het 
voordeel van de Nederlandse economie doorslaat (uitvoersaldo: + 1.6 mil jard gulden). 
Daarmee komt de bijdrage van de Nederlandse luchtvaart aan het positieve saldo van 
de betalingsbalans (1983: -I- 14.2 mld gld) op ruim 1 1 % . Ook hier geldt dat de 
definitieve cijfers volgens de Nationale Rekeningen enigszins van de hier vermelde 
voorlopige informatie kunnen afwijken. 

Investeringen 
Het verloop van de investeringen door de luchtvaartbedrijven wordt gekenmerkt door 
sterke fluctuaties als gevolg van intermitterende vlootaankopen. Zo kan het relatief 
hoge investeringsbedrag voor 1983 voor een groot deel toegeschreven worden aan de 
aanschaf door de K L M van de eerste A31 O-vliegtuigen. 

Daaraan vooraf ging de bouw van een onderhoudshangar voor dit type vliegtuig en 
de bouw van een nieuw vrachtgebouw op het Schipholareaal (zie tabel 7). 

Tabel 7 - Investeringen luchtvaartbedrijven 

(mln gld) 1981 1982 1983 

Totaal investeringen 347 458 1462 
waarvan 
bedrijfsgebouwen 21 204 19 
vliegtuigen (incl. lease) 296 203 1363 
overige vaste activa 30 51 80 

Bron: Produktiestatistiek luchtvaartbedrijven 1983 

Over enkele jaren kunnen b i j de K L M investeringen in vervangende Europa-vloot 
worden verwacht (o.a. de Fokker 100), naast de meer geleidelijke uitbreiding van de 
intercontinentale vloot. Het niveau van investeringen in de Nederlandse luchtvloot en 
overige vaste activa zal in de komende jaren vr i j hoog liggen, waarbij door de K L M een 
mil jard gulden gemiddeld per jaar is geïndiceerd. 

Ter verhoging van de kwaliteit en vergroting van de capaciteit heeft ook de N . V . 
Luchthaven Schiphol een indrukwekkend investeringsplan uitgewerkt, waarmee al in 
de eerstkomende 10 jaar een bedrag van rond 1.4 mil jard gulden is gemoeid. 
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Economische bijdrage van de Nederlandse luchthavens 
In het begrip luchthaven staat de verplaatsingsbehoefte centraal en met name die 
verplaatsingsbehoefte waarin luchtvervoer bijzondere aantrekkelijkheid bezit. Ver
plaatsingsbehoefte kan zowel personen als goederen betreffen. 

Als tweede centrale element in de begripsbepaling dient tot uiting te komen, dat de 
luchthaven een multi-modaal vervoercentrum is, een ontmoetingspunt van verschillen
de vervoertechnieken. 

Niet alleen is er sprake van het aanlandingspunt van luchtverkeer, maar tevens 
worden vervoerstromen van oppervlaktevervoertechnieken geleid naar luchtvervoer-
techniek en vice versa. 

D i t stelt de luchthaven voor een afstemmingsprobleem, zowel in logistieke, 
capacitaire als in infrastructurele zin. 

Als derde centrale element moet gewezen worden op de economische betekenis van 
de luchthaven. Niet alleen is de toegevoegde waarde van de luchthavenactiviteiten sec 
van grote importantie (op Schiphol bijvoorbeeld wordt ca. 1% van het nationale 
inkomen verdiend), maar evenzeer is de wederzijdse afhankelijkheid van de 
luchthaven van zijn omgeving van regionaal en wat Schiphol betreft van nationaal 
belang. De luchthaven vervult een economische motorfunctie en draagt in belangrijke 
mate bij tot de economische infrastructuur. 

Er is sprake van grote verscheidenheid in luchthavens. Niet alleen is er verschil in 
omvang van vervoerstromen, maar ook de activiteiten die op de Nederlandse 
luchthavens plaatsvinden zijn sterk uiteenlopend. Significant en dominant in Neder
land is vanzelfsprekend de luchthaven Schiphol, die meer dan 95% van alle 
burgerluchtvervoer realiseert en beschikt over een uitgebreid vervoernetwerk. De 
overige luchthavens hebben een sterk regionale binding en bieden vooral korte 
vervoerverbindingen. 

Dan is er het verschil tussen luchthavens en vliegvelden. Het vliegveld is een 
voorziening om het aanlanden van met name kleinere vliegtuigen mogelijk te maken en 
voorziet in de behoefte aan 'general aviation', waar de zakenluchtvaart deel van 
uitmaakt. Het vliegveld heeft vaak niet de beschikking over verharde banen en biedt 
geen geregelde vervoerdiensten. 

Tot de categorie vliegvelden behoren in de Nederlandse situatie: 
- Texel - Hoogeveen 
- Ameland - Lelystad 
- Hilversum - Midden Zeeland 
- Drachten - Seppe 
- Stadskanaal - Budel 
- Noordoostpolder - Teuge 

Een luchthaven is een veel geavanceerdere voorziening. Z i j beschikt over verharde 
banen, een stationsgebouwencomplex, een geregeld vervoerpakket en biedt zodoende 
aansluiting op het luchtvervoersysteem. De luchthavens in Nederland bieden de 
volgende werkgelegenheid: 

Werknemers 
-Schiphol 29.260 (per okt. 1984) 
- Zestienhoven 815(pernov. 1981) 
- Eelde 295 (per dcc. 1982) 
- Zuid Limburg 507 (per jan. 1985) 
- Twente 27 (1983) 
- Eindhoven 150 (schatting 1984) *) 

Totaal ca. 31.000 

*) Excl . mil i tairen 
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Een luchthaven is niet langer alleen een technisch-operationele schakel in de 
aansluiting van luchtvervoer op andere vormen van vervoer, maar wordt in 
toenemende mate een factor in de vervoergeneratie. Daarmee wordt bedoeld, dat de 
luchthaven kenmerken bezit die vervoeraantrekkend en vervoerveroorzakend kunnen 
zi jn. Een typisch voorbeeld is de ontwikkeling in de internationale distributie. 
Locatieselectie geschiedt hierbij zowel op kenmerken van de luchthaven als op 
kenmerken van de regio. 

Bedrijven als Canon, I B M en I T T hebben gekozen voor de Schiphol regio om een 
belangrijk deel van hun internationale distributieproblemen op te lossen. 

De luchthaven wordt zodoende meer afhankelijk van zijn omgeving. 
Maar ook het omgekeerde is het geval. Hierdoor ontstaat in toenemende mate 

wederzijdse interesse, die noodzakelijk is om de samenhang tussen luchthaven en regio 
verder vorm te geven. 

De economische betekenis van de luchthaven moet niet worden onderschat. De 
facilitaire ontwikkelingen van luchthaven zoals Eindhoven en Zuid Limburg getuigen 
ervan, dat men de regionale luchthaven een belangrijke regionale infrastructurele 
component acht, die bijdraagt tot de infrastructurele volwaardigheid van de regio. 

Deze regionale luchthavenontwikkelingen komen echter meer voort uit voor de 
luchthaven exogene factoren zoals ambitie van regionale en lokale overheden ter 
stimulering van regionale economie. 

Op een jarenlang onderzoek naar de economische betekenis van Schiphol werden 
onder meer de volgende economische kenmerken gebaseerd: 
1. De werkgelegenheid op Schiphol van nu ca. 29.500 arbeidsplaatsen (400 bedrijven) 
realiseert ca. 2 mil jard aan toegevoegde waarde, hetgeen overeenkomt met ca. 1% van 
het nationale inkomen. 
2. Dan zijn er de toeleveranciers aan op Schiphol gevestigde bedrijven. In 1981 hadden 
deze toeleveringen een waarde van ca. 2,65 mil jard gulden, waarvan 1,1 mil jard direct 
uit het buitenland afkomstig was. 
3. Verder is er de toenemende betekenis van luchtvervoer voor bedrijven, die in hun 
vervoerbehoefte, vooral voor lange afstand, gebruik maken van luchtvervoer. Een 
sprekend voorbeeld is de spectaculaire expansie in de bloemen- en plantenexport. Van 
het internationale goederenvervoer van en naar Nederland gaat ca. 5 % , gerekend naar 
de waarde van de goederen, via Schiphol. 
4. Tenslotte is er een groot aantal bedrijven, dat weliswaar zelf niet of niet veelvuldig 
van de diensten van Schiphol gebruik maakt, maar wel de indirecte voordelen van de 
aanwezigheid van een goed geoutilleerde internationale luchthaven ervaart (o.a. via 
ontvangst van buitenlandse zakenrelaties). 

Slotopmerkingen 
De kwaliteit van het luchthaven- en het luchtvaartprodukt in Nederland wordt in het 
algemeen als gunstig ervaren. Daarop wijzen o.a. diverse enquêtes , die de luchthaven 
Schiphol aan de top of zeer dicht daarbij plaatsen. Het vergt wel voortdurende 
inspanning die goede positie te handhaven, ook al omdat het verkeer op de luchthaven 
Schiphol voor circa een derde deel bestaat uit transferpassagiers, die veelal een 
keuzemogelijkheid hebben voor hun reisschema. Luchthaven en luchtvaartmaatschap
pijen zi jn in dit voortdurend op kwaliteitsverbetering gericht proces in sterke mate op 
elkaar aangewezen, aangezien zij beide een integrerend deel uitmaken van het totale 
luchtvaartgebeuren. 
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Voor het jaar 1984 is nog onvoldoende statistisch materiaal openbaar om dit jaar 
volledig in de evaluatie mee te nemen. Het laat zich aanzien dat de bijdrage van de 
luchtvaart aan de Nederlandse economie in dat jaar verder is toegenomen. De 
produktiewaarde zal vr i j sterk zijn gestegen, terwijl mag worden aangenomen dat de 
bijdrage van de luchtvaart aan de betalingsbalans eveneens is toegenomen, niet in de 
laatste plaats als gevolg van de aantrekkingskracht van het voor Noord Amerika en US $ 
gebonden landen goedkoper geworden Europa. Ook de werkgelegenheid in de 
Nederlandse luchtvaart zal door de sterke opleving van de vervoervraag in 1984 zijn 
toegenomen, terwijl de exploitatieresultaten zich in gunstige zin hebben ontwikkeld. 

Ook voor 1985 zijn de vooruitzichten voor de luchtvaart vr i j gunstig. Veel zal echter 
afhangen van de conjuncturele ontwikkelingen, waarbij zich enige tekenen van 
groeimatiging voordoen. Over de resterende jaren van dit decennium is de luchtvaart
wereld gematigd positief gestemd. 

Referenties 

1. Nationale rekeningen, maandstatistiek verkeer en vervoer (sept. 1984 en Produktiestatistiek luchtvaart- en 
luchtvaartverwante bedrijven. 

2. Onder luchtvaartverwante bedrijven worden verstaan bedrijven waarvan de bedrijfsuitoefening in hoofd
zaak bestaat uit de exploitatie van een luchthaven, de luchtverkeersbeveiliging of de verhuur van vlieg
tuigen zonder bemanning. 
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Abstract 
The economie importance of the railways 

Netherlands Railways (NS) are playing an important role in Netherlands' Government 
Transport Policy. 

So called 'public service obligations' have been imposed on NS because of the railways' 
contribution to many socially desirable goals, c.q. offering a means of transport to people, 
who don't have, or don't want to have a car at their disposal; stimulating road safety, 
reducing congestion, pollution and the use of scarce resources. The presence of the rail
ways is also a positive factor in port development. 

As a consequence of these public service obligations, it is not possible for NS to cover 
all costs out of transport revenue. The difference (Dfl. 1.25 billion) is covered by 
government compensations, which can be regarded as a renumeration for carrying out 
duties demanded by the Government. 

In order to include these government compensations, gross output and value added 
should be measured at factor cost rather than at market prices, when evaluating the 
economic importance of railways. 

In 1984, gross output (at factor cost) of NS amounted to Df l . 2.7 billion, value added 
was Dfl . 2.1 billion. 

NS invests about Df l . 800 million yearly and employs 27,000 people. 

Inleiding 
B i j Koninkl i jk Besluit van 1 ju l i 1836 werd de concessie verleend voor de spoorlijn 
Amsterdam-Haarlem. Dus, maar voor een deel van de aanvraag voor een spoorlijn van 
Amsterdam naar Rotterdam. Op 24 september 1839 werd de l i j n Amsterdam-Haarlem 
in bedrijf gesteld. De spoorwijdte van deze breedspoorlijn was 1945 mm, aanzienlijk 
breder dan wat later de standaard spoorwijdte werd, n l . 1435 mm. 

Ook de tweede spoorlijn in ons land van Amsterdam naar Arnhem was een 
breedspoorlijn, die in 1845 in bedrijf ging. Vanwege de aansluiting bi j de grens was er al 
vroeg een noodzaak tot spoorversmalling, omdat onze oosterburen de spoorwijdte van 
1435 mm hadden. De spoorversmalling kwam op de l i j n Amsterdam-Arnhem al in 1856 
tot stand; op de l i j n Amsterdam-Haarlem pas in 1866. 

Deze stap terug in de geschiedenis van het begin van de spoorwegen in ons land laat 
reeds zien, dat het grensoverschrijdende vervoer b i j de spoorwegen al heel vroeg in de 
ontwikkeling een rol gespeeld heeft. 

Ondanks het feit , dat tot in het midden van de tweede helft van de vorige eeuw in ons 
land concessies voor spoorlijnen werden verleend, die slechts lokaal of regionaal van 
belang waren. 

* Het artikel is geschreven op persoonlijke titel. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 176-184 (1985) 
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Er was toen nog weinig denken over een nationaal spoorwegnet. Het leidde er toe, 
dat er op een bepaald tijdstip in Nederland zeventien spoorwegmaatschappijen waren, 
die later moeizaam samengevoegd werden tot v i j f , daarna tot twee en door de naasting 
in de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk tot één samenwerking, waaruit later de N V 
Nederlandse Spoorwegen is ontstaan. 

Di t was mede mogelijk doordat er, al voor 1880, in Europa een samenwerking was 
ontstaan om te komen tot een Technische Eenheid. De technische en exploitatieve 
voorschriften, op grond waarvan de operationele uitwisselbaarheid van rollend 
spoorwegmaterieel tussen de spoorwegmaatschappijen, niet alleen toen, maar ook nu 
nog steeds mogelijk is. Lang voordat er bi j de andere vormen van transport van 
uitwisselbaarheid sprake was. 

Na de eerste contacten over de Technische Eenheid van de Spoorwegen werd op 15 
mei 1886 te Bern tussen zes Europese landen een Officieel Protocol over dit onderwerp 
ondertekend. Hieruit ontstond - eveneens in Bern - op 18 mei 1907 een Overeenkomst 
op Regeringsniveau tussen 14 Europese landen, waaronder Het Koninkr i jk der 
Nederlanden. 

In ieders beleven is het passeren van de grens met een trein een vanzelfsprekendheid, 
maar de basis daarvoor werd al ruim honderd jaar geleden gelegd, zo solide (het was 
ook in Zwitserland), dat deze in vele opzichten nu nog geldt. 

Deze inleiding onderstreept nog eens dat er 150 jaar spoorwegen zi jn. 
150 Jaar gebruik van hetzelfde physische verschijnsel: de adhesie tussen het stalen 

wiel en de stalen spoorstaaf. Het benutten van de treinvorming, het aan elkaar 
koppelen van meerdere en soms vele voertuigen. Het benutten van een uiterst lage 
rolweerstand en door de treinvorming van een relatief lage luchtweerstand, die 
tezamen leiden tot een laag specifiek energiegebruik. Milieuvriendelijk en relatief 
weinig ruimte vereisend. 

Maar het zi jn nu niet dezelfde spoorwegen van 150 jaar geleden. 
Met een toenemende snelheid en omvang zijn er technische en exploitatieve 

vernieuwingen toegepast, waarbij simplificerend gezegd alleen de spoorwijdte en de 
koppelingshoogte gelijk zijn gebleven. Deze golven van vernieuwing, van: snelheids
verhogingen, frequentieverhogingen, vergroting van het laadvermogen van goederen
wagens, van automatisering, enz. zi jn nog lang niet gedempt. Containerisering, 
gecombineerd weg/rail vervoer, nieuw reizigersmaterieel, zoals dubbeldekrijtuigen, 
enz. zullen in toenemende mate worden toegepast om steeds efficiënter te worden en 
de produktiviteit steeds verder op te voeren in een systeem, dat zowel de voordelen, als 
de lasten heeft van het bezitten, beheren en gebruiken van een geheel eigen 
infrastructuur. Niet alleen een bedrijfstak, maar tevens een Bedrijf . In ons land de 
grootste vervoeronderneming. 

De maatschappelijke functie van de spoorwegen 
De tweedeling beroepsvervoer/eigen vervoer is in het geval van vervoer per spoor 
nauwelijks relevant: vri jwel al het over de rail plaatsvindende vervoer is beroepsver
voer. 

Alleen enkele grote bedrijven kennen eigen spoorvervoer. Zo hebben de Hoog
ovens op eigen terrein 175 km spoor, waarop enkele tientallen locomotieven dienst 
doen. In totaal 240 mensen verzorgen dit eigen railvervoer. 



178 

In ons land wordt dit beroepsvervoer door slechts één onderneming uitgevoerd: de 
N V Nederlandse Spoorwegen (NS). 

Onderneming en bedrijfstak vallen dus samen. 

Reizigersvervoer 
NS speelt in het vervoerbeleid van de Rijksoverheid een belangrijke rol : naast de 
zuivere vervoerfunctie heeft NS nog een groot aantal andere functies. Het vervullen 
van deze functies is door het R i jk aan NS opgelegd; men spreekt dan ook van 'openbare 
dienstverplichtingen'. 

Zo vormt NS de 'ruggegraat' van het openbare vervoersysteem, dat de Overheid, als 
alternatief voor hen die niet van de auto gebruik willen of kunnen maken, in stand 
wenst te houden: volgens het S W (Structuurschema Verkeer en Vervoer) moet 'een 
goede bereikbaarheid van gewenste bestemmingen zowel met het particulier als met 
het openbaar vervoer gewaarborgd' zijn [1]. 

Verder draagt NS bi j aan een reeks van doelstellingen van de Rijksoverheid op 
andere beleidsterreinen. Zo speelt NS (en het Openbaar Vervoer in het algemeen) een 
rol bij de totstandkoming van een gewenste ruimtelijke structuur, het bevorderen van 
de verkeersveiligheid, het tegengaan van parkeerhinder, uitworp van luchtverontreini
gende stoffen, geluidhinder en visuele hinder en het beperken van het gebruik van 
schaarse grondstoffen [1]. 

Ter illustratie van de rol die de spoorwegen (kunnen) spelen bij het bereiken van 
deze door het R i j k geformuleerde 'maatschappelijke' doelstellingen volgen hieronder 
enige kwantitatieve vergelijkingen tussen trein en personenauto. 

Verkeersveiligheid 
In tabel 1 zi jn aantallen verkeersslachtoffers onder treinreizigers en inzittenden van 
auto's weergegeven [2], [3], [4]. 

Ui t dit overzicht b l i jk t , dat iedere mil jard rkm, die per trein in plaats van per auto 
wordt afgelegd, 4 a 7 doden en 150 gewonden 'voorkomt'. Daarmee worden 
aanzienlijke maatschappelijke kosten vermeden (verloren gegane produktie, zieken
huiskosten, materiële schade): schattingen van de economische schade, die samen
hangt met de dood van een verkeersslachtoffer, variëren van ƒ 1 mio tot ƒ10 mio! [5j, [6]. 

Tabel 1 - Verkeersslachtoffers, absoluut en per mia rkm, 1983. 

Doden Gewonden 

Absoluut Per mia rkm Absoluut Per mia rkm 

NS (incl. personeel) 1 0,1 52 5.7 
Personenauto 779 6,7 18.862 162,9 

Luchtverontreiniging 
Ook aan het terugdringen van de luchtverontreiniging kunnen de spoorwegen een 
bijdrage leveren: de uitstoot van schadelijke stoffen is beduidend lager dan de door 
personenauto's veroorzaakte emissie (tabel 2) [4], [7], [8]. 

Maatschappelijke schade in de vorm van schade aan gebouwen en aan de gezondheid 
van bomen, landbouwgewassen, dieren en mensen kan (voor zover deze door de 
genoemde emissies wordt veroorzaakt) worden teruggedrongen door substitutie van 
reizen per auto door reizen per trein. 
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Tabel 2 - Uitworp van luchtverontreinigende stoffen. 

NS-Reizigersvervoer 1980* Personenauto 1983 

Absoluut Per mio Absoluut Per mio 
(mio kg) rkm (kg) (mio kg) rkm (kg) 

Koolmonoxide 0,39 45 712 6.150 
Koolwaterstoffen 0.12 15 128 1.100 
Stikstofoxiden 1,8 200 164 1.425 
Acrosolen 0,22 25 7,6 65 
Zwaveldioxide** 2,8 325 3,3 30 
Lood - - U 10 

incl. aandeel u i tworp elektriciteitscentrales. 
ö * sinds 1980 is de u i tworp van S C H door elektriciteitscentrales al aanzienlijk afgenomen, als gevolg van een gewijzigde 

brandstofinzet. Zo was in 1983 de emissie al gehalveerd t .o .v . 1980; verdere verlagingen zullen nog plaatsvinden [19]. 

Energiegebruik 
De bijdrage van de spoorwegen aan het beperken van het gebruik van schaarse 
grondstoffen ligt vooral op het gebied van het energiegebruik. Zoals uit tabel 3 bl i jk t 
gebruikt de trein ruim twee maal zo weinig energie per rkm als de personenauto [9]. 

Tabel 3 - Energiegebruik per rkm (MJ) 

Trein Personenauto 

In de stad 1,3 3,7 
Buiten de stad 1.0 2,4 

Andere aspecten 
De spoorwegen spelen, als sterk structuurbepalend element, een belangrijke rol bij het 
tot stand brengen van een gewenste ruimtelijke structuur in ons land, o.a. het behoud 
van historische stadskernen, het behoud of herstel van de woonfunctie van steden en 
het voorkómen van een ongebreidelde suburbanisatie, waardoor aaneengesloten 
landbouw- en natuurgebieden bedreigd zouden worden. 

Het beschermen van historische stadskernen en van de woonfunctie van steden leidt 
ertoe, dat het veel ruimte vereisende gebruik van de auto in die gebieden beperkt 
wordt. Voor het vervoer in en naar de steden zal dan zoveel mogelijk van de 
spoorwegen en het andere openbaar vervoer gebruik gemaakt moeten worden. 

Wi l het openbaar vervoer efficiënt kunnen functioneren én moet een onbeperkte 
suburbanisatie worden voorkomen, dan is het nodig, dat ook buiten de steden de 
woongebieden rond openbaar vervoerhalten (m.n. NS-stations) geconcentreerd 
worden. 

Tenslotte zij hier nogmaals herinnerd aan de belangrijke 'sociale' functie van NS en 
van het gehele Openbaar Vervoer: het bieden van vervoer aan hen die, in een geheel op 
mobiliteit ingerichte samenleving, niet kunnen of willen beschikken over een eigen 
vervoermiddel, bi jv. een personenauto. 

Goederenvervoer 
Hoewel het NS-goederenvervoer in principe als een commercieel bedrijf geëxploiteerd 
moet worden, zi jn ook aan deze activiteit duidelijk maatschappelijke aspecten 
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verbonden. Met name levert NS een bijdrage aan de functie van de havens. De 
aanwezigheid van het spoor in een haven is voor veel rederijen een belangrijke factor 
bi j het kiezen van aanloophavens. Dat dit ook door de regering onderkend is, b l i jk t uit 
de aan NS verstrekte bijdrage voor investeringen ten behoeve van de ontsluiting per rail 
van de nieuwe containerterminal van ECT op de Maasvlakte. Voor dat doel ontvangt 
NS ƒ 44 mio (prijspeil 1983), waarmee de overheid voor het eerst een rechtstreekse 
bijdrage aan infrastructurele investeringen in het goederenvervoer per spoor levert [10]. 

Beheer van infrastructuur 
Een laatste bijzonderheid van de bedrijfstak 'spoorwegen' wordt gevormd door de 
omstandigheid, dat NS niet alleen vervoeronderneming, maar ook infrastructuurbe
heerder is. Di t heeft twee belangrijke gevolgen: in de eerste plaats komen de door NS 
veroorzaakte infrastructuurkosten (zo'n ƒ 750 mio per jaar [2]) volledig tot uitdrukking 
in het bedrijfsresultaat, dit in tegenstelling tot m.n. de binnenvaart, die slechts 1 a 2% 
van de veroorzaakte infrastructuurkosten zelf draagt [11]. 

In de tweede plaats zi jn de infrastructuurkosten voor een zeer groot deel vast, zodat 
NS, in tegenstelling tot wegvervoer en binnenvaart, in moeilijke(re) economische 
tijden bi j t i jdel i jke teruggang van de conjunctuur aanzienlijke kosten heeft, die 
veroorzaakt worden door onderbezetting van de infrastructuur en waar dan geen 
inkomsten tegenover staan. 

B i j de beide andere genoemde vervoertakken worden deze kosten niet gedragen 
door de infrastructuurgebruikers, maar wordt dit risico geheel gedragen door de 
Overheid. 

De 'waarde' van de maatschappelijke functie 
Alle restricties, waaraan NS onderworpen is op grond van de openbare dienstverplich
tingen, en de onevenwichtige concurrentieverhouding op het gebied van infrastructuur 
leiden ertoe dat het bedrijfsresultaat van NS - in bedrijfseconomische zin - negatief is. 

Een dergelijke benadering miskent echter de door de Overheid gewenste maatschap
pelijke functie van NS, voor de vervulling waarvan NS een vergoeding van diezelfde 
Overheid ontvangt. 

Deze vergoeding (reizigers + goederen) bedroeg in 1984 ƒ 1,25 mia (zie onder 
'toegevoegde waarde'), en kan worden beschouwd als een ondergrens voor een 
schatting van de door NS geproduceerde maatschappelijke baten; immers, de 
'maatschappij' (c.q. de Overheid) is bereid dit bedrag te betalen als vergoeding voor de 
door NS geleverde 'openbare diensten' en voor het vervullen van de functie van 
infrastructuurbeheerder. 

In het buitenland (VS, West-Duitsland, Spanje [12], [13], [14]) is wel gepoogd een in 
geld uitgedrukte waarde te berekenen van de tegenover deze vergoeding staande, in de 
hiervoor beschreven, baten. De baten zijn daarbij gedefinieerd als bespaarde kosten: 
de kosten van een alternatieve vervoerwijze, die men niet behoeft te maken, omdat er 
spoorwegen zi jn: transportkosten, congestiekosten, kosten van ongevallen, luchtver
ontreiniging e.d. 

Deze, op de welvaartstheorie gebaseerde, berekeningen kwamen steeds tnt een 
positief verschil tussen de maatschappelijke baten en de door de overheid (gemeen
schap) betaalde vergoedingen. 

Het bezwaar tegen dergelijke berekeningen is echter, dat een aantal maatschappelij
ke baten (zoals het behoud van historische stadskernen) op deze wijze niet in geld 
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uitgedrukt kan worden, zodat nog alt i jd een onvolledig beeld van maatschappelijke 
kosten en (dus te lage) baten wordt verkregen. 

Bovendien zijn er theoretische en praktische bezwaren tegen het toepassen van de 
methodiek van kosten-baten-analyse op een hele bedrijfstak: strikt genomen is die 
methodiek nl . slechts toepasbaar bij marginale veranderingen. Het vergelijken van een 
land mét spoorwegen met een land zonder kan geen marginale verandering meer 
worden genoemd. Bi j een vergelijking als hier bedoeld zijn structurele doorwerkingen 
in de gehele nationale (en zelfs communautaire) economie onvermijdelijk. 

De plaats van NS in de Nederlandse economie 
Gezien het bovenstaande geven de door het CBS geregistreerde produktiewaarde en 
toegevoegde waarde tegen marktprijzen een misleidend beeld, omdat de, met de 
Overheid overeengekomen, vergoedingen voor door de Overheid gewenste diensten 
niet als 'produktie', maar - ten onrechte - als 'subsidie' worden aangemerkt. 

Onder dit voorbehoud zullen hieronder niettemin gegevens in marktprijzen gebruikt 
worden, mede in verband met de consistentie met artikelen over andere vervoertak-
ken. Daarnaast zal ook ingegaan worden op de toegevoegde waarde tegen factorkos
ten, die een betere benadering van de 'werkelijke' toegevoegde waarde geeft. 

Er is gebruik gemaakt van recente CBS-cijfers en NS-gegevens. 

Produktiewaarde 
In tabel 4 wordt de ontwikkeling van de produktiewaarde van NS in de jaren 1980-1983 
weergegeven [15], [16]. 

Tabel 4 - Produktiewaarde NS, 1980-1983 (ƒ mio) (CBS) 

1980 1981 1982 1983 

Uit eigen land 1.401 1.509 
Uit het buitenland (export) 122 132 

Totaal produktiewaarde 1.523 1.641 1.697 1.729 
w.o. 
• personenvervoer 845 927 995 1.021 
• goederenvervoer 325 329 

Uit deze cijfers (waarin ook investeringen in eigen beheer begrepen zijn) bl i jk t 
duidelijk, dat NS overwegend een personenvervoerbedrijf is; deze activiteit levert 
ongeveer 55 a 60% van de totale produktiewaarde. 

Verder bl i jk t dat NS relatief weinig van haar diensten exporteert. Di t is een direct 
gevolg van de koppeling van vervoeronderneming en infrastructuur. Iedere nationale 
spoorwegmaatschappij heeft een concessie om railvervoer te verzorgen op het 
nationale spoorwegnet, onder uitsluiting van ieder ander. 

In het internationaal vervoer ontvangt NS dan ook slechts opbrengsten uit het op 
Nederlandse grondgebied afgelegd traject, en deze opbrengst wordt pas als export 
geregistreerd wanneer de klant (reiziger/verlader) een buitenlander is. 

Ui t een CBS-onderzoek [17] kan opgemaakt worden, dat de in tabel 4 weergegeven 
directe produktie van ƒ 1.523 mio in 1980 in andere bedrijfstakken (via intermediaire 
leveringen) een indirecte produktie van ƒ 373 mio heeft geïnduceerd. 

De direct en indirect door NS gegenereerde produktiewaarde (tegen marktprijzen) 
bedroeg in 1980 dus zo'n ƒ 1,9 mia. 
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Toegevoegde waarde 
In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de bruto toegevoegde waarde van NS (tegen 
marktprijzen, dus onder aftrek van de van het R i jk ontvangen vergoedingen) [15]. 

Tabel 5 - Toegevoegde waarde (m.p.), 1980-1981 (ƒ mio) (CBS) 

1980 1981 

Produktiewaarde 1.523 1.641 
Verbruik uit eigen land 535 572 

uit het buitenland (import) 137 185 

Bruto toegevoegde waarde (m.p.) 851 884 

Op basis van NS-gegevens, die door definitieverschillen enigszins afwijken van 
CBS-cijfers, kan een actueler, meer gedetailleerd beeld geschetst worden [16], [18]. 

In dit geval gaat het om de bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten waarbij ter 
vergelijking met tabel 5 ook de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen gegeven 
wordt (tabel 6). 

Tabel 6-Toegevoegde waarde (f.k.) NS, 1980-1984 (ƒ mio) (NS) 

1980 1981 1982 1983 1984" 

Opbrengsten reizigersvcrvoer: 
• ontvangen van reizigers 845 927 995 1.021 1.061 
• vergoeding openbare dienstverplichtingen 768c 85 V 9ST 1.022d 1.199" 
Opbrengsten goederenvervoer 295 302 268 275 283 
Rijksbijdrage goederenvervoer 162 169 202 217 52c 

Overige vervoeropbrengsten 52 52 59 59 59 
Andere opbrengsten 61 71 69 78 77 

Produktiewaarde3 2.183 2.372 2.580 2.672 2.731 

Energie 208 255 269 257 266 
Overig verbruik 292 313 363 409 390 

Totaal verbruik" 500 568 632 666 656 

Bruto toegevoegde waarde (m.p.) 753 784 759 767 824 

Bruto toegevoegde waarde (f.k.) 1.683 1.804 1.948 2.006 2.075 

• lonen, salarissen en sociale lasten 1.483 1.535 1.607 1.613 1.604 
• afschrijvingen 201 224 241 250 248 
• interest 29 75 130 169 194 
• overig inkomen -29 -30 -30 -26 +28 

J Investeringen in eigen beheer b l i j ven bui len beschouwing. 
h Voorlopige ci jfers . 
L' Methodiek wi jz ig ing berekening overheidsbijdragen. 
l l Incl . voorziene correcties. 
L' Inc l . opbrengsten uit verkoop stad-/streek-plaatsbewijzen. 

Aan de opbrengstenkant b l i jk t uit deze cijfers nogmaals het grote aandeel van het 
reizigersvervoer in het totaal. 

Aan de kostenkant b l i jk t dat de factor arbeid een belangrijke positie inneemt in dit 
dienstverlenende bedrijf: 60 a 70% van de totale kosten; 80 a 90% van de totale bruto 
toegevoegde waarde. 
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Naast de direct gegenereerde toegevoegde waarde zorgt NS via de input-output-
structuur bovendien voor een geïnduceerde toegevoegde waarde van ƒ 350 mio in 
1980 [17]. 

Investeringen 
Door aanpassing van het produktie-apparaat aan de toename van het vervoer na 1978 
bevinden de investeringen van NS zich de laatste jaren op een tamelijk hoog peil 
(tabel 7) [18]. In 1984 treedt enige teruggang op als gevolg van het teruglopen van de 
uitbreidingsinvesteringen: de grote inhaalgolf ebt wat weg. 

Niettemin levert NS ook door haar investeringen nog steeds een belangrijke impuls 
aan de Nederlandse economie; direct in het geval van infrastructurele investeringen; 
meer indirect, via compensatie-orders of betrokkenheid van de Nederlandse industrie, 
bi j investeringen in materieel, dat veelal uit het buitenland afkomstig is. 

Tabel 7-Investeringen NS. 1980-1984 (ƒ mio) (NS). 

1980 1981 1982 1983 1984 

Rollend materieel 195 260 312 223 165 
Infrastructuur bestaand net 215 260 289 304 268 
Infrastructuur nieuwe lijnen en knelpunten 210 167 163 282 258 
Overig 26 31 42 33 39 

Totaal investeringen 646 718 806 842 730 

Werkgelegenheid 
Zoals uit tabel 8 bl i jk t , schommelt het aantal personeelsleden van NS (in mensjaren) 
rond de 27.000 [16], [18]. 

Tabel 8 - Personeelsbestand NS, 1980-1984 (NS). 

1980 1981 1982 1983 1984 

Aantal personeelsleden per 31 december: 
• Rayons (stations, verkeersleiding e.d.) 9.531 9.613 9.222 8.973 8.957 
• Machinisten 3.774 3.867 3.825 3.574 3.415 
• Conducteurs 2.134 2.230 2.153 2.179 2.201 
• Onderhoud (infrastructuur) 2.224 2.258 2.354 2.359 2.336 
• Materieel cn werkplaatsen 3.255 3.453 3.481 3.365 3.352 
• Infrastructuur (bouw. groot onderhoud) 2.856 2.980 3.013 2.962 2.967 
• Overig personeel 3.636 3.691 3.727 3.690 3.564 

Totaal aantal personeelsbestand 27.410 28.092 27.755 27.071 26.792 

Gemiddeld aantal mensjaren 26.912 27.851 27.763 27.332 26.648 

In veel gevallen gaat het om hoog gekwalificeerd, specialistisch personeel, dat vaak 
een uitgebreide interne opleiding kri jgt om de buiten het bedrijf verkregen kennis aan 
te vullen. 

Een gevolg van deze sterke specialisatie van het personeel is, dat het verloop (d.w.z. 
vertrek anders dan door pensionering) relatief laag is. 
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Aantekeningenrubriek 

Het tiende internationale symposium van de Europese 
Conferentie van Ministers van Transport (CEMT) 

Dit symposium, dat om de drie jaar wordt gehouden, vond dit jaar plaats in 
West-Berlijn van 13 t/m 15 mei 1985. 

Het thema van het symposium: 'De evaluatie van in het verleden genomen en 
toekomstige beleidsmaatregelen op het gebied van transport', werd besproken op basis 
van een aantal subthema's. In deze aantekening zal in het kort worden ingegaan op 
deze subthema's. 

Het symposium werd geopend door een aantal prominente sprekers. 
De eerste spreker was de heer C. Signorile, de Italiaanse Minister van Transport, die 

als voorzitter van de C E M T optrad. 
Daarna werd het woord gevoerd door Dr . W. Dollinger, de Duitse Minister van 

Verkeer en de heer E. Wronski, senator voor het verkeer van Ber l i jn . 
Het thema voor dit jaar werd vr i j ruim gekozen in vergelijking met voorgaande 

symposia. 
Het eerste thema gaf een overzicht van de Europese transportpolitiek waarbij de 

doelstellingen en de maatregelen worden bekeken. 
Het ging hier in feite om wel of geen overheidsbemoeienis met het vervoer. 
Prof. Dr . G. Aberle verwierp het overheidsingrijpen in zi jn paper 'European 

Transport Policy or the Transport Policies of the European States'. Z i j n paper was 
enigszins provocerend, maar kan wel als een fundamenteel paper worden gezien. 

Aberle vond dat de afstemming beter bilateraal of trilateraal kan plaatsvinden. 
Hiervoor is geen Europese vervoerpolitiek nodig. H i j stelde dat het niet is aan te tonen 
dat het niet tot stand komen van een Europese vervoerpolitiek nadelig heeft gewerkt. 
Voorts noemt Aberle de bureaucratisering. 

In de discussie die hierop volgde kwam Prof. Dr . L . H . Klaassen met een aantal 
interessante punten. H i j vond dat regels het vervoer nadelig beïnvloeden en dat 
hierdoor de kosten omhoog worden gebracht. Voorts werken de grensbelemmeringen 
nadelig en vormen de spoorwegtekorten grote obstakels. H i j vond de ervaringen met 
deregulering gunstig en stelde dat liberalisatie vooraf dient te gaan aan harmonisatie. 

Een aantal landen binnen de E G gaan zelf hun liberalisatie ter hand nemen, waar
door men binnen de E G op twee snelheden komt. 

Het tweede thema behandelde de investeringen in het internationale goederenver
voer. De papers die hier werden behandeld waren vr i j algemeen van aard, waarbij met 
name de heer H . U . Berger kritiek uitoefende op de onderzoeker die, naar zi jn mening, 
op de stoel van de beslisser gaat zitten. 

In de derde sessie, waarin de regulering van het internationale goederenvervoer 
werd besproken, ging Prof. Dr . H . Seidenfus ook in op de overheidsbemoeienis. De 
overheid gaat er van uit dat de markt niet werkt. 

Prof. L . O . Rask meende dat bedrijven een specifiek gedrag gaan ontwikkelen 
waardoor het totale transportsysteem minder optimaal gaat functioneren. 
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De vierde sessie ging eveneens over regulering en wel over de regulering van het 
internationale personenvervoer. De papers in deze sessie betroffen alle vervoertech
nieken, waarbij met name het luchtvervoer dient te worden genoemd. 

De laatste sessie betrof het stedelijk vervoer en dan met name investeringen en 
financiële beslissingen in het personenvervoer. 

Hier werden 4 case-studies behandeld betreffende 4 specifieke steden. Met name het 
paper van de heer F .V. Webster was belangwekkend. Het plaatste de verschillende 
soorten effecten van subsidies in één kader. 

Vermeldenswaard was ook het paper van de heer J. Valero, die het totale gebrek aan 
coördinatie met de landtechnieken b i j het bouwen van de metro van Madrid aangaf. 

De voorzitter van het 'Economie Research Committee' van de C E M T , Dr . J. 
Grevsmahl, vatte tenslotte het symposium als volgt samen: 

Er zijn in het symposium duidelijk 2 hoofdlijnen te onderscheiden: 
1. Regulering 
2. Investeringen 

Het volledig afwijzen van een vervoerpolitiek kan niet geaccepteerd worden. Voorts 
heeft de volgorde liberalisatie vóór harmonisatie geen instemming gekregen. 

Het tweede thema van het symposium was meer een algemene discussie over vervoer 
dan een discussie over investeringen. 

Het derde thema, betreffende de regulering van het internationale goederenvervoer, 
vond Grevsmahl meer een voortzetting van de eerste sessie. Er is geen afwijzing van de 
regulering bi j het goederenvervoer over de weg. 

De heer Grevsmahl constateerde voorts dat het luchtvervoer en het vervoer per 
autobus sterk aan overheidsregulering is gebonden. In het personenvervoer vinden we 
te weinig coördinat ie tussen de verschillende vervoerwijzen. 

H i j vond dat de evaluatie van maatregelen goed naar voren was gekomen bi j de 
laatste sessie, aan de hand van de case-studies met betrekking tot het stedelijk 
openbaar vervoer. Toekomstige maatregelen waren hierbij echter nauwelijks aan de 
orde gekomen. 

Tenslotte sloot Dr . J. Terlouw, Secretaris-Generaal van de C E M T , het symposium. 
H i j achtte het symposium van groot belang voor de besluitvorming, maar dacht dat de 
politieke betekenis aan de oppervlakte was gebleven. Voorts zal er naar zi jn mening 
een fundamentele discussie moeten worden gevoerd over de liberalisatie tussen de 
ministers. 

Drs. E.J. VISSER 

I C H C A 17th Biennial Conference 

Van 13 tot en met 17 mei 1985 werd in Rotterdam de zeventiende conferentie gehouden 
van de 'International Cargo Handling Co-ordination Association ( I C H C A ) ' . Het 
thema van de conferentie was 'Transport in Transition'. 

De officiële openingsrede werd gehouden door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat, Drs. N . Smit-Kroes. De minister ging in op de belangrijkheid van het ver
voer voor onze maatschappij in onze economie. Er staan ons een aantal structurele 
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veranderingen te wachten, met name in het patroon van het transport in de wereld. 
Deze veranderingen zullen een vergroting van de economische machtsblokken ten 
gevolge hebben. Met name moet hier gedacht worden aan de landen rondom de 
'Pacific Basin'. 

Voorts ging zij in op de informatiesystemen die thans worden gebouwd, bijvoorbeeld 
op Schiphol het 'Cargonaut systeem' en in Rotterdam waar een geavanceerd 
informatienetwerk op stapel staat. 

Een andere 'Keynote' spreker was de heer H . Rootliep, directeur van de Nedlloyd 
Groep. H i j zag een aantal trends in het transport, namelijk technologie, integratie en 
informatie en deze begrippen in relatie tot kosten. 

De drie gebieden in het transport kunnen als volgt worden omschreven: 
1. het interne transport binnen het kader van het vervaardigen van goederen; 
2. 'Handling systems' waarbij de goederen worden overgeslagen van de ene 
vervoerwijze naar de andere; 
3. het werkelijke transport, waarbij goederen worden vervoerd over bepaalde 
afstanden. 

De heer Rootliep noemt deze drie activiteiten tezamen 'logistiek management'. 
De conferentie was ingedeeld in een aantal sessies, te weten: 

1. Key-factors in worldwide transportation; 
2. Information Management; 
3. Education and social developments in the transport industry; 
4. Logistics in transportation; 
5. Trends in marine terminal design; 
6. Developing countries experience with regard to ports; 
7. Airpor t developments; 
8. Transport development; management tools for success 

Het is ondoenlijk in kort bestek in te gaan op alle papers die gepresenteerd werden. 
Toch wil ik niet nalaten een aantal hiervan kort te behandelen. 
Een interessant paper was dat van Ir . R . I . van der Ham en S.F. Lister, getiteld 

'Operational Research: a tool for management'. Er worden een aantal goede 
voorbeelden gegeven van OR in het transport; met name op het gebied van logistieke 
planning voor containers, havenontwerp, luchthavenplanning en containerterminal 
modellen. Prof. A . Vigarié houdt een uitstekende voordracht onder de titel 'Changing 
factors in world maritime transport to the year 2000'. 

B i j het thema 'Logistics in transportation' moeten de volgende papers genoemd 
worden: 'Just-in-time material f low automation' van de heer B . Zimmerman en 
'Logistics: a market development tool ' door H . de Boon. 

Op de slotdag werden een aantal zeer interessante papers gepresenteerd door de 
heer P.C. Kontz. 'Consolidation; a challenge for intermodal transportation' en 
'Transportation from a retailer's perspective' door Prof. Dr. Drs. A .C .R . Dreesmann. 

De samenvatting van de conferentie werd gegeven door Prof. Ir. G.C. Meeuse. H i j 
stelde hierin dat logistiek geld verdient zonder dat er investeringen nodig zi jn. Over 
deze uitspraak had hij echter zelf wel zi jn twijfels. 

De conferentie werd voorgezeten door M w . M . A . Dyess. Z i j is adviseur van de 
Amerikaanse Association of Stevedores (NAS). 

Drs. E.J . VISSER 
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Verslag van het 46e UITP-congres 

Van 19 t/m 24 mei 1985 werd in Brussel het 46e congres gehouden van de UITP (Union 
Internationale des Transports Public). Tijdens het congres kwamen veel aspecten van 
het openbaar vervoer aan de orde: 
• verkeer en stedebouw 
• streekvervoer 
• railvervoer in stadsgewesten 
• autobustechniek 
• vervoereconomie 
• automatisering 
• metro-achtige technieken (light rail) 
• tariefsystemen 

Hieronder volgt een korte impressie van de per aspect behandelde onderwerpen. 

Verkeer en stedebouw 
In deze categorie werd een lezing gehouden omtrent de normering van het aanbod van 
vervoervoorzieningen in steden. Ingegaan werd op veranderingsprocessen welke zich 
in steden van meer dan 100.000 inwoners zullen voltrekken afhankelijk van 
ontwikkelingen van bevolking en economie. Vanuit deze achtergrond werden 
overeenkomsten en verschillen, huidige en toekomstige problemen alsmede ontwikke
lingstendensen binnen het openbaar vervoer in verschillende situaties aan de orde 
gesteld. Vervolgens werden bedieningsstandaards en modellen geïntroduceerd ter 
verbetering en uniformering van het openbaar vervoeraanbod. 
Streekvervoer 
Onder de rubriek streekvervoer werd aandacht besteed aan vraagaspecten van het 
openbaar vervoer. Vanuit de ontwikkelingen welke zich de afgelopen 15 jaar in het 
streekvervoer hebben voltrokken werd een beschouwing gegeven over de mogelijkhe
den in de komende 15 jaar de markt van het streekvervoer te ontwikkelen. 

Railvervoer in stadsgewesten 
Beslissingen die worden genomen met het oog op het korte termijn functioneren van 
het stadsgewestelijk railvervoer zullen ook op langere termijn doorklinken. Di t 
verschijnsel werd besproken aan de hand van een aantal trends in de omgeving: 
• de veranderende levensstijl 
• de recente technologische innovaties welke nieuwe mogelijkheden naar voren 

schuiven voor de planning en exploitatie van transportsystemen 
• de economische omgeving welke de transportsystemen en die van de grote steden in 

het bijzonder confronteert met financiële problemen 

Autobustechniek 
Ingegaan werd op de mate waarin ideeën en principes van nu bekende nieuwe 
technologieën in de toekomst op het voertuig toegepast kunnen worden. Aan de orde 
kwamen onder andere de belangrijkste technologische innovaties welke momenteel 
nog in een ontwikkelingsstadium verkeren. 
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Vervoereconomie 
Onderwerp was de financiering van het openbaar vervoer in het jaar 2000. 
Geconstateerd werd dat het bedrijfsresultaat onder druk staat van politieke doelstellin
gen en randvoorwaarden als alleen de verkochte prestatie in beschouwing wordt 
genomen en niet ook de geleverde maatschappelijke prestatie is rendabel draaien op 
den duur niet meer mogelijk. Vanuit deze optiek werd een overzicht gegeven van de 
verschillende mogelijkheden de bedrijfsprestaties in beeld te brengen: 
• traditionele rekenschema's 

• op maatschappelijke grondslagen gebaseerde rekenschema's 

Automatisering 
Een beschouwing werd gegeven over een reeks van ontwikkelingen in het licht van 
toekomstige behoeften zowel toegespitst op de hardware als op de processen die 
uitgevoerd moeten worden. De reeks van ontwikkelingen bestond onder andere uit 
registratietechnieken, teleconferentie-apparatuur, databanken, electronic mail, com
puter aided design, etc. 
Metro-achtige technieken (light rail) 
Metro-achtige technieken werden behandeld met het oog op hun aantrekkingskracht 
en bedrijfseconomische aspecten voor de toekomst. Een overzicht werd gegeven van 
belangrijke stadia als ontwikkeling, installatie en exploitatie. 

Tariefsystemen 
Aan de orde kwamen verschillende tariefprincipes, de opties welke over de jaren heen 
zijn gehanteerd, hoe ze zi jn veranderd, wat de redenen waren voor deze veranderingen 
en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. 

Vervolgens werd ingegaan op de tariefsystemen, beschouwd vanuit sociaal en 
bedrijfseconomisch oogpunt. 

Tenslotte werden in een derde en laatste onderdeel de tariefinningssystemen 
behandeld: methoden van aan- en verkoop, toegang tot het transportsysteem en 
controle. 

Ing. P . A . C . M . K U S T E R M A N S 



Europarubriek 

De Europese vervoerintegratie 
1 januari 1985 - 1 april 1985 

Dr. M r . J .G .W. SIMONS 

Ten geleide 
Nu de reacties op de gewijzigde opzet van deze Europarubriek positief z i jn , zal de 
nieuwe indeling worden gehandhaafd. De paragraaf 'ten geleide' zal mede worden 
gebruikt om algemene opmerkingen, die op de economische integratie van Europa in 
zijn totaliteit betrekking hebben, te maken, terwij l het kernstuk van de rubriek door de 
paragraaf met de titel 'Beschouwing over de verslagperiode' wordt gevormd. Tenslotte 
wordt, met bronvermelding, een schematisch overzicht gegeven van besluiten of 
andere handelingen op vervoergebied. 

Zo dient hier, voor wat de Gemeenschap in haar algemeenheid betreft, de 
historische nacht van 28 op 29 maart te worden vermeld. Daarin werd door de 
regeringsleiders, in een Europese Raad bijeen, het Griekse veto, dat nog rustte op de 
toetreding van Spanje en Portugal tot de Gemeenschap, na toezeggingen op het punt 
van geïntegreerde middelen voor Middellandse Zee-programma's, opgeheven. Indien 
de ratificaties in de lid-staten volgens plan kunnen worden afgewerkt, is de nieuwste 
uitbreiding van de Gemeenschap met het Iberisch Schiereiland op 1 januari 1986 een 
feit! Het vervoer was bi j de toetredingsonderhandelingen geen groot aandachtspunt. 
Het ging meer om de visserij- en wijnvraagstukken. Wel is op de vervoerstromen van 
invloed, dat de Canarische Eilanden buiten de Douane-Unie blijven en danook niet 
zullen vallen onder b.v. de richtli jn betreffende het interregionale luchtvervoer binnen 
de Gemeenschap in Europa. 

Het intra-communautaire goederenvervoer gaat in 1985 een betere toekomst 
tegemoet. 

Di t valt af te leiden uit cijfermateriaal, dat de Europese Commissie ter beschikking 
heeft gesteld. Het aantal tonnen goederen, dat met 7 , 1 % zal stijgen, zal voor 42,6% 
met de binnenvaart, voor 41,5% over de weg en voor 15,9% per spoor worden 
vervoerd. Alhoewel het stijgingspercentage bij het spoorvervoer in procenten het 
hoogst is (10,6%), geven de absolute aantallen aan, dat wegvervoer en binnenvaart de 
grootste vervoertechnieken zullen zijn (weg 198.400 ton; binnenvaart 203.900 ton). In 
Nederland worden reeds voorbereidingen getroffen voor het voorzitterschap van de 
Raad begin 1986. Het Nederlandse wegvervoer, verenigd in het COG (Commissie van 
Overleg voor het Goederenvervoer over de Weg), heeft reeds aan premier Lubbers 
gevraagd het vervoer dan wederom de grootste aandacht te geven. Minder bekend is 
evenwel, dat de volijverige Nederlandse ambtenaren reeds eerder in de Voorzitters-
stoel zitten bi j de Raad. Zo is de traditionele afspraak, dat de behandeling van de 
zeevaartvraagstukken, voor zover zij in behandeling komen tijdens het Luxemburgse 
voorzitterschap in de tweede helft van 1985, door de Nederlandse permanente 
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vervoervertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschappen zal worden waargeno
men. Overigens is deze manier van werken een goed voorbeeld, hoe al het manco, dat 
een periode van 6 maanden voor het voorzitterschap te kort is om echte resultaten te 
bereiken, door goed samenspel tussen twee (Benelux)partners kan worden verholpen. 

Beschouwing over de verslagperiode 
Deze periode kan het beste worden gekarakteriseerd met de omschrijving 'de t i j d van 
de goede voornemens'. Immers, zowel de nieuwe Commissie als de Italiaanse 
voorzitter van de Raad van Ministers brachten hun ideeën onder diverse bewoordingen 
naar buiten. In haar werkprogramma 1985 onderstreepte de Commissie, dat er een 
meer open vervoersysteem moet komen wat een beduidende vooruitgang vereist. 
Daarom zal zij erop aandringen, dat de Raad snel gaat beslissen over een aantal 
voorstellen; bi j de luchtvaart met name over de grotere flexibiliteit; bij de zeevaart over 
een aantal maatregelen ten aanzien van het tegengaan van de deloyale concurrentie. 
B i j het spoorwegvervoer zal met name de verdeling van de infrastructuurkosten 
moeten worden gereorganiseerd. 

Eén van de opvallende punten uit dit werkprogramma is, dat de Commissie er 
voorstandster van is, dat in de onderhandelingen met de zogenaamde transitlanden 
(Oostenrijk en Zwitserland) een nieuwe benadering moet komen en met name, dat ook 
de methodes van financiering van de infrastructuur aldaar worden bekeken. De voor 
het vervoer verantwoordelijke Commissaris, de heer Clinton Davis, zette daarnaast al 
in de januari-vergadering van de Vervoerscommissie van het Parlement uiteen, dat één 
van de aanleidingen om bijzonder belang te hechten aan een gemeenschappelijk 
vervoerbeleid, nu ook de bestrijding van de werkloosheid is, te bevorderen door een 
programma van infrastructurele projecten op middellange termijn. 

Doch de Commissie had het zich makkelijker, maar ook eenvoudiger en leesbaarder 
kunnen maken. Immers, in deze verslagperiode werd uiteindelijk - na enig 
verbazingwekkend gestoei met de tekst - het lang verwachte zeevaartmemorandum 
uitgebracht. Nu de Commissie met haar memoranda over het inland vervoer 
(memorandum nr. 1) en het luchtvervoer (memorandum nr. 2) samen met dit 
zeevaartmemorandum alle vervoertechnieken, de havens incluis, heeft bestreken, zou 
het doorzichtiger zi jn geweest, als zij zich had beperkt tot de oproep aan de Raad om de 
voorstellen, die in deze memoranda zijn vervat, aan te nemen. 

De Italiaanse voorzitter van de Raad evenwel, laat het niet alleen bi j goede 
voornemens. H i j heeft tijdens de informele raadszitting te Tarento op 5 maart 1985 een 
mededeling verspreid, waarin enkele ideeën, bekend geworden onder de term 'het 
Italiaanse masterplan', over de ontwikkeling van het gemeenschappelijke vervoerbe
leid werden ontvouwd. Deze ideeën zullen worden besproken tijdens de officiële 
Vervoersministerraad, die op 23 mei zal plaatsvinden. In het masterplan wordt een 
aantal projectgebieden, echter zonder exacte omschrijving of tijdsplanning, als 
prioriteit afgebakend. Het mediterrane karakter, als we dat zo kunnen noemen, treedt 
in alle duidelijkheid wel naar voren. Men gaat ervan uit, dat nu een alomvattende 
aanpak, naast het reeds in 1984 afgesproken 8 punten-programma, een blauwdruk voor 
het communautaire vervoer dient te worden opgesteld. Teneinde dit te kunnen 
uitwerken, is een werkprogramma nodig, verdeeld in projectgebieden. 

Het eerste betreft de opbouw van de infrastructurele hoofdverbindingen en de 
daarbij behorende voorzieningen, waarbij met name valt op te merken, dat er wordt 
gepleit voor een opstelling van een schema van communautaire havens via een 
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afbakening volgens het vasteland, verdeeld in de historisch functionele vierhoek 
Marseille/Genua; Venetië/Triëst ; Rotterdam; Hamburg, alsmede de eilanden- en 
schiereilanden-verbindingen, bestaande uit de Britse havens, het zuiden van Italië en 
Griekenland. Binnen deze systemen zouden dan de afzonderlijke havenvoorzieningen 
samen klanten werven en gespecialiseerde diensten aanbieden. Verder wordt gepleit 
voor een systeem van overslagcentra en snelle verbindingen - ook door de lucht -
tussen grote agglomeraties en een spoorwegnet voor hoge snelheden als onderdeel van 
een stelsel, dat de Italianen noemen 'het communautair niveau', zonder dit evenwel 
nader uit te leggen. Opvallend is, dat bij de beschrijving van de uitwerking van een 
communautair waterwegennet wordt gesteld, dat er moet worden aangegeven, welke 
soort goederen over dit net moeten worden vervoerd. 

Een tweede projectgebied behelst de problemen in verband met de doorvoer en 
grensoverschrijding. Hier wordt, met de vermelding van de standaardisatie van de 
procedures en formaliteiten aan de grenzen, alsmede de verruiming van de infrastruc
tuur bi j de grensovergangen, niets nieuws toegevoegd. 

Het derde projectgebied behelst de harmonisatie en integratie van het vervoersys
teem en de takken van vervoer. Vooral het afstemmen op de eisen van de markt door de 
spoorwegen, alsmede het ontwikkelen van het gecombineerde vervoer, staan hier op 
de voorgrond. Voor wat het goederenvervoer over de weg betreft, is de harmonisatie 
van de mededingingsvoorwaarden een eerste vereiste, omdat daardoor het nagestreef
de liberalisatiebeleid wordt bemoeilijkt. Het uiteindelijk opheffen van alle kwantitatie
ve beperkingen, alsmede het vaststellen van voorschriften inzake de produktie en het in 
de handel brengen van bedrijfsvoertuigen, nu de gewichten en afmetingen al z i jn 
geregeld, z i jn in de ogen van de Italianen topprioriteit. Verder zou de bespreking tot 
invoering van een uniform belastingstelsel voor het wegvervoer moeten worden 
beëindigd, terwij l de Raad bovendien het vraagstuk van een eventuele afschaffing op 
lange termijn van de tolgelden op autosnelwegen moet bespreken. Uiteraard wordt 
ook de harmonisatie van de sociale regelingen als punt genoemd. B i j het luchtvervoer 
en het zeevervoer worden speciaal de onderwerpen geleidelijke liberalisering en 
harmonisering mededingingsvoorwaarden resp. de oneerlijke mededingingspraktijken 
van bepaalde derde landen en de vaststelling van de betrekkingen tussen communautai
re havenstelsels, mede om de rol van het mediterrane vervoer te verbeteren, in het 
daglicht gesteld. 

Wat betreft projectgebied nr. 4 wordt ingegaan op de vervoerveiligheid. De 
oprichting van een communautair lichaam wordt bepleit, te rwi j l er passende 
veiligheidsdrempels voor de verschillende takken van vervoer zouden moeten worden 
vastgesteld. 

Alle goede voornemens ten spijt, kan toch niet aan de indruk worden ontkomen, dat 
deze cataloog van probleemgebieden als Raadsbesluit op enigerlei wijze, zonder dat er 
over concrete teksten overeenstemming is, bijdraagt tot duidelijkheid op vervoerge
bied. Het is maar goed, dat de uitspraak van het H o f van Justitie over de nalatigheid van 
de Raad komende is, want dat zal toch de grote stok achter de deur worden om tot reële 
besluiten te komen. 

Overigens werd in informele Raadszitting ook over andere onderwerpen gesproken. 
Zo kwam bi j het punt van de gemeenschappelijke financiering van de infrastructuur, 

de mogelijkheid naar voren, om de beschikbare financiële middelen uit het 
infrastructuurfonds te combineren met leningen van de Europese Investerings Bank, 
zodat grotere projecten kunnen worden gesteund. Ook de bekende strijd over het al 
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dan niet parallel lopen van de liberalisatie en harmonisatie, stak de kop weer op, terwij l 
wederom de maten en gewichten in het wegvervoer, de sociale regelingen, de 
wegenbelasting - inclusief het al dan niet opheffen van de wegentollen - , het 
veiligheidsjaar voor het wegvervoer, alsmede eventuele tegemoetkomingen aan 
Oostenrijk op het gebied van de infrastructuur, ter sprake kwamen. Een en ander vindt 
zijn vervolg in de formele meivergadering. 

In deze verslagperiode is nu eens, naast de regelmatig voorkomende instellingen van 
de Gemeenschap, zoals Commissie en Raad, ook het Economisch en Sociaal Comité 
duidelijk wegbereider geweest: een opvallend en unaniem advies over de harmonisatie 
van bepaalde voorschriften van sociale aard, alsmede het controle-apparaat bij het 
wegvervoer door met name het daarin ontwikkelde, flexibele systeem. Di t bracht het 
Parlement er zelfs toe om te verklaren, dat het in zijn kringen bereikte compromis in 
grote li jnen een afspiegeling vormt van het advies van het Economisch en Sociaal 
Comité . Voor de Raad zal het moeili jk worden om hiervan af te wijken. Het door het 
ESC voorgestelde systeem bevat gemiddelde normen van arbeids-, r i j - en rusttijden 
over relatief korte perioden (dagen), binnen een raamwerk van vaste maxima of 
minima over langere perioden (4 weken). Dankzij deze compensatieformule is de 
toepasbaarheid van de EEG-verordening aanzienlijk verbeterd en kan het controlesys
teem daaraan worden aangepast, hetgeen, gezien de maximumtermijn van binnen 4 
weken, doet vermoeden, dat, naast een controle op de weg, meer bedrijfscontroles 
zullen gaan plaatsvinden. Het b l i j f t interessant te zien, hoe snel de Raad, met deze 
unanieme adviezen voor een, ook door vele lid-staten gewenste, flexibiliteit en 
uitvoerbaarheid van de sociale maatregelen in het wegvervoer in de hand, tot 
besluitvorming komt. 

Een ander belangrijk punt voor de grote l i j n in het gemeenschappelijk vervoerbeleid 
is de achtergrond van het voorstel van de Commissie over de aanpassing van de 
communautaire wetgeving aan het nieuwe regime van de herziene Rijnvaartakte. Met 
het aanvullend Protokol nr. 2 bi j de Akte van Mannheim is immers de vrije vaart slechts 
gereserveerd voor vaartuigen, die tot de Rijnvaart behoren of daaraan zijn gelijkge
steld. De Commissie doet de inpassing door middel van een eigen tekst in een 
EEG-verordening, die weliswaar grotendeels parallel loopt met de desbetreffende 
tekst van de Centrale Rijnvaart Commissie, doch mogelijkheden tot misverstanden 
open laat. Het is het oude punt oyer het primaatschap van welk van de twee verdragen 
(het EEG-verdrag of de Akte van Mannheim). 

In dit dispuut is vooral de laatste jaren een werkbaar evenwicht gevonden met een 
min of meer wederzijdse erkenning van eikaars streven naar het economisch welzijn in 
Europa. Met haar voorstel probeert de Commissie echter weer het primaatschap van 
het EEG-verdrag naar voren te schuiven. Het is reeds op het moment van schrijven 
bekend, dat zowel in kringen van de Raad, alsook in het Economisch en Sociaal 
Comité , de Commissie op dit punt zal worden teruggefloten, onder verwijzing naar de 
plicht van de Gemeenschap om ook van haar kant te zorgen voor een harmonisch 
samengaan van beide rechtsregimes. Alleen dat kan tot economische bloei van Ri jn - en 
binnenvaart leiden. 

Tenslotte dient nog gewag te worden gemaakt van een advies van het Parlement over 
de jongste spoorwegvoorstellen van de Commissie aan de hand van het verslag van de 
Nederlandse Parlementar iër Visser; het uitbrengen van de definitieve tekst van het 
zogenaamde zeevaartmemorandum door de nieuwe Commissie, overigens zonder een 
letter te veranderen in de formele verordeningsvoorstellen en door ons reeds 
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beschreven in de laatste rubriek van 1984, alsmede een volgens de berichtgeving 
succesvolle openbare hoorzitting door het Parlement over het tweede memorandum 
van de Europese Commissie over de burgerluchtvaart. Kernvraag daarbij was: in 
hoeverre is liberalisering van het luchtvervoer haalbaar? 

Moge het vermeende succes zijn weerslag krijgen in een boeiend rapport en advies 
van Parlementszijde over deze belangwekkende kwestie. 

Schematisch overzicht besluiten of andere handelingen 
Algemeen 
Mededeling aan de informele vergadering van de Ministers van Vervoer op 5 maart 
1985 betreffende de ontwikkeling van het gemeenschappelijk vervoerbeleid (bekend 
onder de naam 'Italiaans masterplan'; Brussel, 7 maart 1985 niet gepubliceerd.) 

Voorstel voor een Richtli jn van de Raad tot vereenvoudiging van de controles en 
formaliteiten die van toepassing zijn voor de burgers van de Lid-staten bi j het 
overschrijden van de binnengrenzen van de Gemeenschap (COM(84) 749 def. van 
24.1.1985). 

Toespraak van de heer C. Signorile, Voorzitter van de Raad van Ministers van 
Vervoer in de Vervoerscommissie van het Europees Parlement op 30 januari 1985 
(document PE 96.265/Bijlage). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 1276/84 van mevrouw Elise Boot (PPE-NL) en de heer Florus 
Wijsenbeek ( L - N L ) aan de Raad inzake vrije vervoermarkt binnen de Gemeenschap 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, nr. C 83/19 van 1.4.1985. 

Schriftelijke vraag nr. 856/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Commissie 
inzake Jaar van de Veiligheid op de weg in Europa. (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. C 26/20 van 28.1.1985). 

Vraag nr. H 519/84 van de heer W.P. Newton Dunn (GB-ED) aan de Raad inzake 
eerdere besluiten op vervoergebied. (Annex bi j het Volledig verslag van de 
vergadering van het Europees Parlement van 16.1.1985, blz. 205). 

Vraag nr. H 310/84 van mevrouw W . M . Ewing ( G B - E D A ) inzake vereenvoudiging 
van het vervoer in de perifere gebieden en eilanden (Annex bi j het Volledig verslag van 
de vergadering van het Europees Parlement van 13.2.1984). 

Infrastructuur 
Beschikking van de Commissie van 21 december 1984 inzake de toekenning van 
financiële bijstand voor de uitvoering van het project 'Rondweg Wexford ' (85/67/EEG) 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 30/22 van 2.2.1985). 

Beschikking van de Commissie van 21 december 1984 inzake de toekenning van 
financiële bijstand voor de uitvoering van het project 'Weg Evzoni-Volos (vak 
Axios-Gallikosbrug)' (85/68/EEG), (Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen nr. L 30/25 van 2.2.1985). 

Beschikking van de Commissie van 21 december 1984 inzake de toekenning van 
financiële bijstand voor de uitvoering van het project 'Aanleg van het vak Potaschbierg-
Duitse grens van de autosnelweg Luxemburg-Trier' (85/69/EEG), (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen nr. L 30/28 van 2.2.1985). 
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Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 810/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Commissie van de 
Europese Gemeenschappen inzake harmonisering van de verkeersborden in de 
Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/17 van 
21.1.1985). 

Vraag nr. H 534/84 van de heer K. A . L . H . van Miert (B-Soc.) aan de Raad inzake het 
bouwen van een tunnel onder het Kanaal (Doe. Europees Parlement nr. 2-1804/84 van 
11.3.1985). 

Vraag nr. H 615/84 van mevrouw J. Thome-Patenotre (Fr . -EDA) inzake het 
programma van de belangrijkste Europese infrastructuurprojecten (Volledig verslag 
der vergadering van 13.3.1985, blz. 137/139). 

Vraag nr. H 570/84 van de heer V . Ephremidis (Gr.-Comm.) aan de Commissie 
inzake achterstallige financiering van infrastructuurprojecten in Griekenland, (Volle
dig verslag der vergadering van 16.1.1985, blz. 203). 

Wegvervoer 
Beschikking van de Commissie van 28 februari 1985 houdende wijziging van Beschikking 
82/62/EEG van de Commissie van 18 december 1981 waarbij het Verenigd Koninkr i jk 
wordt gemachtigd om afwijkingen van Verordening (EEG) nr. 543/69 van de Raad tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer toe te 
staan (85/188/EEG), (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 73/30 
van 14.3.1985). 

Arrest van het Hof van Justitie van 13 december 1984 in zaak 113/83: Commissie van 
de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek (gelaakte eis van twee 
Vervoervergunningen bij communautair contingent), (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. C 16/5 van 17.1.1985). 

Arrest van het Hof van Justitie inzake de Uitleg van het begrip 'Lokale markt' b i j de 
toepassing van gebruik van tachograaf bi j landbouwvervoer, (Agence Europe nr. 4063 
van 3.4.1985). 

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het Voorstel voor een 
verordening (EEG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 
543/69 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer en Verordening (EEG) nr. 1463/70 betreffende de invoering van een 
controleapparaat bi j het wegvervoer alsmede de Ontwerp-aanbeveling van de Raad ter 
verbetering van de toepassing van de sociale Verordeningen op het stuk van het 
wegvervoer. (CES 206/84, Brussel, 27.2.1985). 

Twaalfde verslag van de Commissie aan de Raad betreffende de toepassing van 
Verordening (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 1982 tot 31 december 1982, (doe. COM(84) 773 def. van 16.1.1985). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 883/84 van mevrouw Elise Boot (PPE-NL) aan de Raad van de 
Europese Gemeenschappen inzake r i j - en rusttijdenregeling in het wegvervoer in de 
Gemeenschap. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/23 van 
21.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 829/84 van de heer Florus Wijsenbeek (L-NL) aan de 
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Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake Franse transitocontingenten 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/20 van 21.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 806/84 van de heer Ernest Glinne (S-D) aan de Commissie 
inzake beperkende maatregelen ten aanzien van het autobusverkeer binnen de 
Gemeenschap (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 62/14 van 
11.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 809/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Commissie 
inzake nieuwe bureaucratische hindernissen voor het geregelde busverkeer door 
Frankrijk (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/16 van 
21.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 904/84 van de heer George Patterson (ED-GB) aan de 
Commissie inzake busdiensten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 
C 71/11 van 18.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 506/84 van de heer Karl von Wogau (PPE-D) aan de 
Commissie inzake belemmering van busreizen in Frankri jk (Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen nr. C 71/1 van 18.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 1077/84 van de heer Jack Stewart-Clark (ED-GB) aan de 
Commissie inzake vervoer van levende dieren (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. C 71/23 van 18.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 903/84 van de heer George Patterson (ED-GB) aan de 
Commissie inzake busdiensten (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 
C 65/70 van 13.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 262/84 van de heer Hendrik Louwe ( L - N L ) aan de Commissie 
inzake belemmeringen voor het wegvervoer van levende dieren tussen EEG-lid-staten 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 62/1 van 11.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 781/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Commissie 
inzake roofovervallen op vrachtwagens met lading in Italië (Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen nr. C 26/14 van 28.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 612/84 van de heer Dieter Rogalla (S-D) aan de Commissie 
inzake te hoge boetes voor Duitse vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk (Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/5 van 21.1.1985). 

Vraag nr. H 706/84 van mevrouw J. Oppenheim ( D - E D ) aan de Raad inzake 
georganiseerde aanvallen op vrachtauto's (Volledig verslag van de vergadering van het 
Europees Parlement van 13.3.1985, blz. 25/26). 

Schriftelijke vraag nr. 799/84 van de heer Charles-Emile Loo (S-F) aan de Commissie 
inzake Europees rijbewijs (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
19/15 van 21.1.1985). 

Vraag nr. H 496/84 van de heer K . von Wogau (D-EPP) aan de Commissie inzake 
Duitse regelingen verbonden aan verlening van een Duits rijbewijs aan burgers van de 
Lid-staten van de Gemeenschap (Volledig verslag van de vergadering van het Europees 
Parlement van 13.3.1985, blz. 5/6). 

Vraag nr. H 672/84 van de heer R. Wedekind (D-EPP) aan de Raad inzake een 
gemeenschappelijk ri jbewijs (Volledig verslag van de vergadering van het Europees 
Parlement van 13.2.1985, blz. 207). 

Binnenvaart 
Voorstel voor een verordening van de Raad houdende vaststelling van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime dat door de 
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Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen die tot de Rijnvaart 
behoren. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 48/4 van 20.2.1985). 

Parlementaire vragen 
Schriftelijke vraag nr. 927/84 van de heer Charles-Emile Loo (S-F) aan de Commissie 
inzake gebruik van moderne technologie in de binnenscheepvaart (Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen nr. C 62/24 van 11.3.1985). 

Spoorwegen 
Beschikking van de Commissie van 21 december 1984 inzake de toekenning van 
financiële bijstand voor de uitvoering van het project 'Modernisering van het 
spoorwegknooppunt Mulhouse nord' (85/66/EEG) (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. L 30/19 van 2.2.1985). 

Besluit van de Raad van 29 januari 1985 betreffende de sluiting van de 
Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkr i jk 
Spanje betreffende internationaal gecombineerd rail/wegvervoer van goederen (85/95/ 
EEG) (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 34/38 van 7.2.1985). 

Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het 'Voorstel voor een 
beschikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 75/327/EEG betreffende de 
sanering van de toestand bi j de spoorwegondernemingen en de harmonisatie van de 
voorschriften voor de financiële betrekkingen tussen deze ondernemingen en de staten' 
alsmede het 'Voorstel voor een verordening (EEG) van de Raad tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 1107/70 betreffende de steunmaatregelen op het gebied van 
het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren' (CES 88/85, Brussel 
30.1.1985). 

Verslag van de Commissie aan de Raad inzake de uitvoering van de Raadsrichtlijn 
75/130/EEG van 17 februari 1975 betreffende gemeenschappelijke regels voor 
bepaalde soorten rail/wegvervoer van goederen tussen de Lid-staten (COM(85) 34 
def., Brussel 15 februari 1985). 

Zeescheepvaart 
Advies van de Commissie van 28 februari 1985 aan de Franse regering uit hoofde van 
verordening (EEG) nr. 954/79 van de Raad betreffende de bekrachtiging door de 
Lid-staten van of de toetreding van de Lid-staten tot het Verdrag van de Verenigde 
Naties inzake een gedragscode voor Lijnvaartconferences (85/185/EEG) (Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. L 71/18 van 12.3.1985). 

Mededeling en voorstellen van de Commissie aan de Raad met als titel 'Op weg naar 
een gemeenschappelijk vervoerbeleid, vervoer over zee' (COM(85) 90 def. Brussel, 15 
maart 1985). 

Parlementaire vragen 
Vraag nr. H 623/84 van de heer W.J. Griffi ths (GB-Soc.) aan de Commissie inzake 
maritiem vervoer. (Volledig verslag van de vergadering van het Europees Parlement 
van 13.3.1985, blz. 8). 

Schriftelijke vraag nr. 942/84 van de heer Werner Münch (PPE-D) aan de Commissie 
inzake gebruik van Belgische haveninstallaties voor de uitvoer van granen en 
mengvoeders (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 71/13 van 
18.3.1985). 



198 

Schriftelijke vraag nr. 822/84 van de heer Andrew Pearce (ED-GB) aan de 
Commissie inzake subsidies aan zeehavens (Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen nr. C 71/6 van 18.3.1985). 

Vraag nr. H 782/84 van de heer W.F . Newton Dunn aan de Raad inzake het 
Commissiememorandum over het zeevervoer (Volledig verslag van de vergadering van 
het Europees Parlement van 13.3.1985). 

Vraag nr. H 781/84 van de heer W.F. Newton Dunn (GB-ED) aan de Raad inzake 
het Commissiememorandum over het zeevervoer (Volledig verslag van de vergadering 
van het Europees Parlement van 13.3.1985). 

Luchtvaart 
Openbare hoorzitting over het tweede memorandum van de Europese Commissie 
inzake burgerluchtvaart, op 21 en 22 februari 1985 te Brussel (Vervoerscommissie, 
Europees Parlement Inf. Bru. 36/85). 

Parlementaire vragen 
Vraag nr. Ff 434/85 van de heer O. Habsburg (D-EPP) aan de Commissie inzake 
veiligheidsmaatregelen in het luchtvervoer. (Volledig verslag van de vergadering van 
het Europees Parlement van 23.2.1985, blz. 180). 

Schriftelijke vraag nr. 794/84 van de heer Richard Cottrell (ED-GB) aan de 
Commissie inzake vertragingen en incompetentie bi j de Italiaanse nationale luchtvaart
maatschappij Ali tal ia en de autoriteiten van de luchthaven Rome (Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen nr. C 39/7 van 11.2.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 878/84 van de heer Frank Schwalba-Hoth (ARC-D) aan de 
Commissie inzake luchtruimbeperkingen boven kerncentrales en andere nucleaire 
installaties (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 62/20 van 
11.3.1985). 

Schriftelijke vragen nr. 1370/84 en nr. 1391/84 van de heren Peter Price (ED-GB) en 
Luc Beyer de Ryke (L-B) aan de Commissie inzake aankoopcontract vliegtuigen voor 
middellange afstand voor de L I A T (luchtvaartmaatschappij van de Benedenwindse 
Eilanden) - steun van de E E G (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 
C 71/38 van 18.3.1985). 

Diversen 
Parlementaire vragen 

Schriftelijke vraag nr. 782/84 van de heer Horst Seefeld (S-D) aan de Commissie 
inzake Europees paspoort (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
71/3 van 18.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 851/84 van de heer Hans-Joachim Seeler (S-D) aan de 
Commissie inzake invoering van een Europees paspoort met ingang van 1 januari 1985 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 71/4 van 18.3.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 851/84 van de heer Hans-Joachim Seeler (S-D) aan de Raad 
inzake invoering van een Europees paspoort met ingang van 1 januari 1985 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 19/21 van 21.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 852/84 van de heer Hans-Joachim Seeler (S-D) aan de Raad 
van de Europese Gemeenschappen inzake invoering van een Europees paspoort met 
ingang van 1 januari 1985 (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
19/21 van 21.1.1985). 
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Vragen (nrs. H 324/84, H 526/84, H 618/84, H 625/84 en H 659/84) van de heren K. 
von Wogau (D-EPP), D . Rogalla (D-Soc) , A . Pearce (GB-ED) , P . A . M . Cornelissen 
(N-EPP) en A . Coste-Floret (F -EDA) aan de Raad inzake persooncontroles aan de 
grenzen tussen de Lid-staten, (Volledig verslag van de vergaderingen van het Europees 
Parlement van 12.2.1985, blz. 67/71). 

Schriftelijke vraag nr. 623/84 van de heer Robert Chambeiron (COM-F) aan de Raad 
inzake Europees paspoort (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
19/7 van 21.1.1985). 

Schriftelijke vraag nr. 681/84 van de heer Otmar Franz (PPE-D) aan de Commissie 
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Statistische rubriek 

J . VOORDOUW 

Zakboek Verkeers- en Vervoersstatistieken 
De hoofdafdeling Statistieken van verkeer en vervoer van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek heeft een nieuwe publikatie samengesteld onder de titel 'Zakboek Verkeers-
en vervoersstatistieken'. 

Deze publikatie - op handig A5-formaat - is blijkens het voorwoord bedoeld voor 
een ieder die belangstelling heeft voor statistische gegevens over het verkeer en het 
vervoer. De inhoud bestrijkt dan ook het gehele terrein van de verkeers- en 
vervoerstatistieken. Daaronder zi jn ook die facetten opgenomen, die men in de 
reguliere CBS-publikaties niet of nauwelijks aantreft. 

In ruim 100 tabellen is een zeer groot aantal onderwerpen behandeld. 
B i j de meeste van deze tabellen worden cijfers over een periode van v i j f jaar 

gegeven, zodat de ontwikkelingen van de laatste jaren tot uitdrukking komen. B i j elke 
tabel is aangegeven in welke CBS-publikatie meer gedetailleerde informatie te vinden 
is en als zodanig is dit zakboek tevens een wegwijzer in de ru im 30 publikaties die het 
CBS elk jaar alleen al op het gebied van het verkeer en vervoer uitbrengt. 

De tabellen zijn verdeeld over zeven hoofdstukken: 
1. Produktie en bestedingen van transport-, opslag- en communicatiebedrijven; 
2. Vervoermiddelen; 
3. Vervoermiddelen van transportondernemingen; 
4. Goederenvervoer; 
5. Personenvervoer; 
6. Infrastructuur en gebruik van infrastructuur; 
7. Overige aspecten van verkeer en vervoer. 

Het eerste hoofdstuk behandelt de economische kant van het vervoer. 
De tabellen bevatten informatie over investeringen, over de werkgelegenheid en 

over de opbrengsten, kosten en het resultaat van de bedrijven die een functie hebben in 
het verkeer en vervoer. 

Enkele gegevens uit dit hoofdstuk zijn hierna schematisch samengevoegd. 
Het tweede hoofdstuk behandelt wat wel eens 'het mobiele apparaat' wordt 

genoemd. Koopvaardijschepen, binnenschepen en spoorwegmaterieel worden in 
aantallen en capaciteit vermeld, met de belangrijkste kenmerken. Zo ook de 
wegvoertuigen, waarbij het CBS tevens aantallen aanhangwagens en opleggers geeft, 
zowel voor het beroepsvervoer als voor het eigen vervoer. Vervolgens komen in dit 
hoofdstuk de verkopen (nieuw verkopen en tweedehands verkopen) aan de orde en het 
hoofdstuk sluit af met een overzicht van de luchtvloot, ingedeeld naar type en categorie 
van eigenaar. 

Nauw daarbij aansluitend wordt in het derde hoofdstuk inzicht gegeven in de 
verdeling van de vervoermiddelen over de ondernemingen. U i t de tabellen b l i jk t 
ondermeer, dat er 1 koopvaardijrederij is met meer dan 20 schepen, terwij l er 9 
bmnenvaartrederijen zi jn van dezelfde grootteklasse. Het beroepsgoederenvervoer 
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Transport- en opsiagbedrijven 1982 

Werkzame Investe Bedrijfs Bedrijfs Bruto Bedrijfs
personen ringen opbrengsten kosten toegevoegde resultaat 
31 dec. waarde 

mln gld 

Spoorwegen 27 775 1 027 1 526 2 236 2 450 - 933 

Wegvervoer 
tram- en buslijndiensten 25 069 731 721 2 130 2 529 - 1 696 
taxibedrijven 14 470 88 744 548 545 176 
groeps- en toerwagenvervoer 5 256 108 518 424 384 69 
goedercnwegvervoer 63 590 936 8 124 6 648 5 705 1 253 
wegvervoerverwante bedrijven 1 146 8 308 130 342 134 

Zeevaart 
grote vaart 10 798 1 136 4 277 3 810 1 689 447 
kleine handelsvaart 4 898 302 1 256 1 016 806 161 
zeevaart verwante bedrijven 20 090 655 2 987 2 339 2 792 324 

Binnenvaart 
binnenvaartbedrijven 15 360 176 1 876 1 449 1 235 316 
binnenv.verwante bedrijven 916 13 128 97 117 19 

Luchtvaart 
luchtvaartbedrijven 20 230 431 5 428 5 041 2 318 318 
luchtv. verwante bedrijven 2 435 62 394 270 428 92 

Hulpbedrijven 
reisbureau's 5 790 17 1 982 1 941 328 38 
expediteurs, cargadoors 17 600 201 1 838 1 545 1 428 260 
veem- en pakhuisbedrijven 5 130 117 992 686 804 257 

over de weg kent 55 ondernemingen met meer dan 50 voertuigen, bi j het eigen vervoer 
zijn dat er 58. 

Het meest omvangrijke hoofdstuk heeft betrekking op het goederenvervoer, in 
totaal 27 tabellen. 

Vr i jwe l alle tabellen zijn min of meer identiek van opbouw. De totaal vervoerde 
hoeveelheden worden verdeeld naar goederengroepen en naar landen of gebieden van 
herkomst en bestemming. 

De volgende tabel geeft op globale wijze een totaal overzicht, dat vanuit de tabellen 
in het zakboek naar verschillende kanten kan worden gedetailleerd. 

Goederenvervoer 1983 

vervoertak 

Zeevaart 
Binnenvaart 
Spoorwegen 
Wegvervoer 1 

Oliepijplciding 

binnenlands 
vervoer 

mln ton 

70 
6 

338 

gelost 
in Ned. 

229 
47 
5 

22 

geladen 
in Ned. 

75 
98 
7 

24 
35 

totaal 

304 
215 

18 
384 
35 

Totaal 414 303 239 956 

1 uitsluitend Nederlandse ondernemingen 
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Het hoofdstuk over het personenvervoer begint met een aantal uitkomsten van het 
onderzoek naar de mobiliteit van de Nederlandse bevolking, gevolgd door een 
opstelling van het beroepspersonenvervoer en het eigen vervoer binnen Nederland, 
inclusief het vervoer van buitenlandse voertuigen. 

U i t dit overzicht b l i jk t , dat er een voortdurende groei is, die vri jwel geheel voor 
rekening komt van het eigen vervoer: 

Eigen en beroepspersonenvervoer binnen Nederland (excl. lopen) 

totaal eigen vervoer beroepsvervoer 

mld reizigerskilometer 
1979 140,8 120,2 20,6 
1980 143,0 121,8 21,2 
1981 143,7 122,1 21,7 
1982 147,2 125,4 21,8 
1983 150,6 129,5 21,1 

Deze overzichten worden gevolgd door meer gedetailleerde informatie van het 
personenvervoer over zee, per spoor, per bus en per vliegtuig. 

De infrastructuur en het gebruik daarvan worden weergegeven in het zesde 
hoofdstuk. Er zi jn tabellen over de lengte van het spoorwegnet, de binnenwaterwegen 
en de landwegen en fietspaden. 

Interessanter zijn de gegevens over het gebruik van die vervoernetten, gemeten in 
voertuig-, c.q. vaartuigkilometers. 

U i t de tabellen b l i jk t dat de Nederlandse wegvoertuigen in 1983 in totaal bijna 92 
miljard kilometer hebben afgelegd, waarvan ruim 6 mil jard in het buitenland. 
Buitenlandse voertuigen reden ca. 3 mld kilometer in Nederland, zodat op alle 
Nederlandse wegen tezamen 88 mld kilometer werd afgelegd. Het overzicht hieronder 
geeft deze cijfers in tabelvorm; in het zakboek worden ze verder gedetailleerd. 

Verkeer van wegvoertuigen 1983 

Nederlandse Buitenlandse Totaal Nederlandse 
voertuigen voertuigen binnen voertuigen 

in Nederland in Nederland Nederland in het buiten
land 

mln voertuigkilometer 
Fiets en Bromfiets 11 930 60 11 990 260 
Motortweewieler 870 50 920 200 
Personenauto 63 110 2 510 65 620 4 530 
Autobus 552 17 569 70 
Vracht- en speciale voertuigen 8 970 240 9 210 1 234 

TOTAAL 85 432 2 877 88 309 6 294 

In dit hoofdstuk zijn tevens cijfers vermeld over de gemiddelde jaarkilometrage van 
de onderscheiden voertuigcategorieën, bij de personenauto's verdeeld naar soort 
brandstof en verplaatsingsmotief. 
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Het hoofdstuk sluit af met enkele overzichten van het vliegverkeer, waarbij niet 
alleen de grote luchthavens, maar ook de kleinere vliegvelden vermeld zijn. 

Het laatste hoofdstuk behandelt enkele speciale aspecten van het verkeer en 
vervoer. De tabellen hebben betrekking op het bezit van vervoermiddelen van 
huishoudens en van personen, op het rijbewijsbezit, energieverbruik in het wegver
keer, luchtverontreiniging en verkeersongevallen. 

Bi j het zakboek is een eenvoudige vragenlijst gevoegd, waarop de gebruiker kan 
aangeven welke wensen hij heeft ten aanzien van toekomstige uitgaven. 

Het geheel overziende dient gezegd te worden, dat het CBS met deze uitgave allen 
die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het verkeer en vervoer een dienst heeft 
bewezen, door in een handig en vooral overzichtelijk boekje zoveel en zo veelsoortige 
gegevens samen te brengen. 

Het vervoer van eenheidslading over zee 
Enkele jaren geleden heeft het CBS in de jaarlijkse Statistiek van de Zeevaart het 
begrip 'eenheidslading' geïntroduceerd. 

De term 'eenheidslading' wordt in deze statistiek op twee manieren gebruikt. 
Enerzijds wordt eronder verstaan het vervoer van containers, barges en het 
roll-on/roll-off vervoer, vormen van vervoer die hoezeer onderling verschillend, als 
gemeenschappelijk kenmerk hebben, dat de ladingen als een eenheid behandeld 
worden. Anderzijds wordt het begrip 'eenheidslading' gebruikt als een aanduiding van 
de verschijningsvorm van de goederen, in tegenstelling tot bulkgoederen aan de ene 
kant en stukgoederen aan de andere kant. 

Di t tweeledig gebruik van deze term is terug te voeren op de wijze waarop het 
vervoer over zee wordt waargenomen. 

Voor het vervoer van containers, barges en roll-on/roll-off kri jgt het CBS de 
gegevens via een speciale CBS-vragenlijst, die door de cargadoors wordt ingevuld. 

De gegevens over de verschijningsvorm van de goederen worden verkregen via de 
documenten, die gegevens over het gehele goederenvervoer bevatten: de akten van 
inklaring en uitklaring. Ten aanzien hiervan deelt het CBS in de inleiding bij de 
jaarpublikatie mede, dat de invulling van de verschijningsvorm niet in alle opzichten 
voldoet, maar dat bi j de verwerking van de gegevens gepoogd wordt de juiste gegevens 
te verkrijgen. 

Gezien dit tweeledige gebruik van het woord 'eenheidslading' wordt aan beide 
aspecten aandacht besteed. Allereerst wordt in het kort de ontwikkeling van het 
vervoer van containers, barges en ro/ro-voertuigen geschetst. Vervolgens wordt 
uitvoeriger ingegaan op dat wat gezien kan worden als een samenvoeging van deze drie 
componenten. 

Containers 
De belangrijkste vorm van eenheidslading wordt gevormd door het vervoer van 
goederen in containers. Deze betrekkelijk jonge vorm van transport heeft een 
belangrijke vlucht genomen en niets wijst erop, dat aan de groei van dit vervoer - veelal 
ten koste van het traditionele stukgoed - een einde is gekomen. Ui t tabel 1 bl i jk t dat in 
de periode 1979 - 1984 het containervervoer met ca. 50% is gegroeid. Voor de 
volledigheid zij vermeld, dat in de cijfers zowel de gesloten containers als de flats 
(laadbord met opstaande kanten) zijn verwerkt. 
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Teneinde de containers/flats van verschillende afmetingen (20, 30, 40 foot) met 
elkaar te kunnen vergelijken, zi jn de aantallen tevens omgerekend naar de internatio
naal gebruikelijke maatstaf T E U (twenty feet equivalent unit) . 

Tabel 1 - Vervoer van containers over zee 

Aantal containers Teu's Gewicht Lading 
van de per beladen 

totaal w.o. totaal w.o. lading teu 
beladen beladen 

X 100 1000 ton ton 

Gelost in Nederland 
1979 648 535 928 794 7 032 8,9 
1980 725 576 1 034 854 7 734 8,7 
1981 778 577 1 089 843 7 773 9,2 
1982 805 567 1 142 836 7 828 9,4 
1983 823 606 1 165 872 8 422 9,7 
1984 936 672 1 301 958 9 422 9.9 

Geladen in Nederland 
1979 651 599 922 844 8 460 10,0 
1980 714 623 1 004 864 9 012 10,4 
1981 814 755 1 130 1 054 10 983 10,4 
1982 817 750 1 154 1 053 11 015 10,5 
1983 883 803 1 224 1 113 11 917 10,7 
1984 974 889 1 346 1 233 13 432 10,9 

Zowel bi j het inkomende als bi j het uitgaande vervoer is sprake van een continue 
groei. Opmerkelijk is het dat ook de lading per eenheid steeds toeneemt. Vermoedelijk 
hangt dit samen met de aard van de goederen die in containers worden vervoerd. Het is 
bekend, dat een steeds groter aantal goederensoorten in containers worden verpakt, 
alvorens ze worden verscheept. 

Barges 
De tweede vorm van eenheidslading is het vervoer van goederen in barges. Barges zi jn 
in wezen binnenschepen, die in zi jn geheel met de lading, in een zeeschip worden 
aangevoerd of afgevoerd. In tegenstelling tot het vervoer in containers heeft het 

Tabel 2 - Vervoer van barges over zee 

Gelost Geladen 

aantal barges aantal barges 
gewicht1 gewicht1 

totaal w.o. beladen totaal w.o. beladen 

1000 ton 1000 ton 

1979 1 680 1 406 629 1 662 1 552 696 
1980 1 919 1 642 761 2 149 1 916 905 
1981 2 006 1 624 666 1 979 1 867 897 
1982 1 687 1 504 601 1 683 1 170 537 
1983 1 907 1 721 785 2 081 1 427 734 

gewicht van lege en beladen barges, incl . de lading. 
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vervoer in barges geen grote vlucht genomen en is er evenmin sprake van een duidelijke 
groei. Het vervoer in barges komt vooral voor op de Noordatlantische route. 

Roll-on/roll-off vervoer 
De derde component in het vervoer van eenheidslading wordt gevormd door het ro/ro 
vervoer. Het betreft voertuigen die van boord of aan boord gereden worden van 
schepen, die voor dit vervoer de nodige voorzieningen hebben. Het ro/ro vervoer kan 
in drie categorieën van voertuigen worden verdeeld, namelijk: 
- voertuigen die als handelswaar worden vervoerd; dit betreft voornamelijk personen
auto's die in ons land worden gelost of geladen als invoer- of uitvoer-goederen, of als 
goederen die via ons land worden doorgevoerd. 
- voertuigen die in gebruik zijn als transportmiddel; vrachtauto's en opleggers met of 
zonder trekker, waarmee goederen worden vervoerd. 
- overige voertuigen; veelal personenauto's, caravans e.d. die via ferry-diensten over 
zee worden vervoerd. 

Over de omvang van dit ro/ro vervoer geeft tabel 3 informatie. 

Tabel 3 - Roll-on/roll-off vervoer over zee 

Handelswaar Transportmiddelen Overige voertuigen 

totaal w.o. per- totaal w.o. gewicht' totaal w.o. per
sonenauto's heiaden sonenauto's 

X 1000 1000 ton X 1000 

Gelost in Nederland 
1979 325 303 144 122 2 773 154 150 
1980 396 382 143 122 2 783 144 141 
1981 356 347 162 118 2 818 146 143 
1982 309 302 177 122 3 038 167 133 
1983 406 398 190 128 3 253 164 160 

Geladen in Nederland 
1979 242 221 141 136 3 146 162 158 
1980 211 191 146 140 3 207 150 146 
1981 260 250 164 160 3 705 156 152 
1982 376 356 178 175 3 996 171 167 
1983 442 418 192 188 4 310 171 167 

1 gewicht van lege en beladen voertuigen, incl. gewicht van de lading. 

De aantallen voertuigen, die als handelswaar worden vervoerd, vertonen geen 
duidelijke trendmatige ontwikkeling. De inkomende stroom wordt in belangrijke mate 
bepaald door de aanvoer van Japanse auto's, die in Rotterdam en Amsterdam van 
boord worden gereden, hetzij voor invoer in ons land, hetzij voor doorvoer naar andere 
Europese landen. 

De uitgaande stroom is vooral gericht op het Verenigd Koninkr i jk . 
Eenzelfde opmerking kan gemaakt worden ten aanzien van de 'Overige voertuigen'. 
Di t zijn voor bijna 100% voertuigen die vervoerd worden naar of van het Verenigd 

Koninkr i jk , Zweden en Noorwegen. 
Bi j het vervoer van transportmiddelen is wel duidelijk sprake van een gestage groei. 

Van jaar op jaar nemen de aantallen voertuigen en het totale gewicht toe. Aan de 
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uitgaande zijde is het aantal beladen voertuigen belangrijk groter dan aan de 
inkomende kant, hetgeen tevens tot uitdrukking komt in de totale gewichten. 

Eenheidslading 
Deze drie componenten worden samengevoegd en verschijnen in de statistiek van het 
goederenvervoer over zee onder de naam 'eenheidslading', naast de bulkgoederen 
(natte en droge) en de stukgoederen. 

De volgende tabel geeft een beeld van de hoeveelheden waarom het gaat, zowel in 
absolute als in relatieve zin. 

Tabel 4 - Goederenvervoer over zee 

totaal w.o. eenheids relatief: 
lading eenheids stukgoed natte droge 

lading bulk bulk 

1000 ton % 

Gelost in Nederland 
1979 274 278 12 021 4,4 4,3 55,7 35,6 
1980 268 576 13 189 4,9 4,5 50,7 39,9 
1981 245 250 13 039 5,3 4,3 47,7 42,7 
1982 241 658 13 251 5,5 4,4 49,0 41,1 
1983 228 977 14 422 6,3 4,7 48,5 40,5 

Geladen in Nederland 
1979 84 529 13 782 16,3 12,1 52,6 19,0 
1980 78 006 14 887 19,1 12,5 45,9 25,5 
1981 74 868 17 484 23,4 13,6 38,6 24,4 
1982 75 703 17 466 23,1 13,0 41,7 22,2 
1983 75 066 19 237 25,6 12,6 37,5 24,3 

Vergelijking van de absolute hoeveelheden laat zien, dat de eenheidslading de enige 
component is in het goederenvervoer over zee, die een vri jwel voortdurende 
toeneming vertoont. De stukgoederen handhaven zich min of meer, evenals de droge 
bulkgoederen. 

Het vervoer van natte bulkgoederen is in de periode 1979 -1983 aanzienlijk gedaald. 
In de percentages van tabel 4 komt dit tot uitdrukking, waarbij bedacht moet worden, 
dat de percentages van jaar op jaar betrekking hebben op verschillende totalen. 

In het vervoer van eenheidslading neemt Rotterdam een zeer dominante plaats in. 
Niettemin worden er ook via andere Nederlandse havens goederen als eenheidslading 
verscheept. Op de tweede plaats komt Vlissingen, gevolgd door Scheveningen, 
Amsterdam en Hoek van Holland. 

Wat betreft het aandeel van de eenheidslading in de totale goederenomslag staat 
Scheveningen op de eerste plaats met een percentage boven de 90%. Ook in Hoek van 
Holland domineert de eenheidslading de goederenomslag. 

De percentages van Vlissingen liggen op een geheel ander niveau, evenals die in 
Rotterdam en Amsterdam. 

Het vervoer van eenheidslading geschiedt voor meer dan 95% in de lijnvaart. Slechts 
een gering deel wordt als trampvaart aan- of afgevoerd, te rwi j l de tankvaart uiteraard 
niet in aanmerking komt voor eenheidslading. 
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Tabel 5 - Eenheidslading per haven 

1979 1980 1981 1982 1983 

1000 ton 
Gelost Nederland 12 012 13 189 13 039 13 251 14 422 
waaronder: 
Rotterdam 10 378 11 337 11 130 11 408 12 552 
Vlissingen 705 744 864 750 624 
Scheveningen 431 490 431 543 666 
Amsterdam 2S7 392 361 341 322 
Hoek van Holland 199 179 178 177 239 

Geladen Nederland 13 782 14 887 17 484 17 466 19 237 
waaronder: 
Rotterdam 11 843 12 774 14 897 15 010 16 789 
Vlissingen 738 806 1 066 964 760 
Scheveningen 491 512 619 709 825 
Amsterdam 388 487 574 492 462 
Hoek van Holland 295 247 226 254 386 

Aandeel van de eenheidslading in de totale goederenomslag (in %) 
Rotterdam 7,6 9,5 10,4 10,7 12,6 
Vlissingen 21,0 18,5 22,5 18,8 14,3 
Scheveningen 90,0 93,6 90,1 94,9 96,1 
Amsterdam 3,4 3,9 4,4 3,5 3,4 
Hoek van Holland 77,8 82,7 67,6 75,1 93,1 

Binnen de lijnvaart neemt het vervoer van eenheidsladin g niet alleen in absolute zin 
toe, ook relatief wordt deze steeds belangrijker , zoals naar voren komt uit tabel 6. 

Tabel 6 - Vervoer van eenheidslading in de lijnvaart 

Gelost Geladen in % van totaal 

gelost geladen 

1000 ton % 

1979 11 685 13 144 64,7 75,1 
1980 12 836 14 325 66,0 76,6 
1981 12 582 16 608 67,9 78,2 
1982 12 508 16 314 68,8 80,5 
1983 13 982 18 351 71,4 82,6 

Wanneer het vervoer van eenheidslading over zee verdeeld wordt naar de 
belangrijkste vaargebieden bli jken er grote verschillen te bestaan. Ruim de helft van 
het vervoer vindt plaats naar Europese havens, Amerika komt op de tweede plaats, 
gevolgd door Azië , A f r i k a en Oceanië . 

In tabel 7 zi jn de hoeveelheden eenheidslading voor de jaren 1979 en 1983 uitgesplitst 
naar werelddeel en havengebieden binnen de werelddelen. 
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Tabel 7 - Vervoer van eenheidslading naar werelddeel en havengebied 

gelost geladen in % van totale vervoer 

gelost geladen 

1979 1983 1979 1983 1979 1983 1979 1983 

1000 ton 9c 

Totaal 12 012 14 422 13 782 19 237 4,4 6,3 16,3 25,6 
Europa 6 287 7 639 8 171 10 895 10.7 9,7 12.9 21,6 

Noordzee 4 684 5 639 6 136 8 498 21,4 15,1 32,0 34,6 
Oostzee+ Noordel.hav. 137 206 175 297 0,8 0,8 1,6 3,9 
Kanaal + Atlant.havens 1 433 1 687 1 733 1 930 17,7 21,5 11,9 14,6 
Midd.Zee+Zwarte Zee 33 107 127 170 0,5 1,3 2,3 3,4 

Afrika 270 349 580 / 124 0,5 0,9 9,3 22,3 
Middellandse Zee 5 11 64 133 0,0 0.1 7.0 8,3 
Atlantische havens 144 199 337 766 0,4 0.9 7,6 26,8 
Oost-Afr. havens 121 139 179 225 2.6 3.0 21,4 36,2 

Amerika 3 985 4 652 2 828 3 354 6,2 6,7 36,4 36,2 
Atl.havens N.Amerika 2 630 2 895 1 691 2 029 14,0 19,6 43,9 34,6 
Golfhavens 1 122 • 1 170 785 673 7,2 5.9 45,9 41,5 
Caraïb. Zee + Pacific 204 312 345 5S0 2,3 3,4 23,7 44,8 
Zuid-Amerika 29 275 7 72 0.1 1.1 0,9 14,5 

Azië / 275 / 630 1 954 3 461 1.4 4.6 29.7 36.9 
Middellandse Zee 90 151 211 377 5,2 4.4 19,6 27,4 
Rode Zee-Arabische Zee 50 107 688 1 298 0,0 0,5 30.4 35,7 
Golf v.Beng.en overig 1 135 1 372 1 055 1 786 13,0 13,1 32,6 40,8 

Oceanië en overig 195 150 245 398 1,9 2,3 37.1 45,4 

Ui t het linker gedeelte van tabel 7 b l i jk t dat het vervoer van eenheidslading voor een 
belangrijk gedeelte plaats vindt in de Noordzee-havens, waarbij de havens van het 
Verenigd Koninkr i jk met veel ro/ro vervoer een grote rol spelen. 

Een tweede belangrijk havengebied wordt gevormd door de atlantische havens van 
Noord-Amerika. Di t betreft voornamelijk container-vervoer. 

Een derde vaargebied dat naar voren komt wordt gevormd door de havens aan de 
Golf van Bengalen en de oostelijker gelegen havens van Azië . 

Wanneer gekeken wordt naar de toename van het vervoer bl i jk t dat vri jwel alle 
havengebieden een groei te zien geven. Een opvallende groei vertonen de havens aan 
de westkust van A f r i k a , die in het Verre Oosten en ook die in Zuid-Amerika, hoewel de 
absolute hoeveelheden in Zuid-Amerika (nog) van geringe betekenis z i jn . 

B i j het beschouwen van de percentages in het rechterdeel van tabel 7 dient bedacht te 
worden, dat deze percentages sterk beïnvloed worden door de aard van de goederen die 
in de vermelde havengebieden geladen en gelost worden. Gebieden van waaruit bi jv. 
belangrijke hoeveelheden ruwe aardolie of ertsen worden aangevoerd zullen een laag 
percentage te zien geven. Gebieden waar de lijnvaart een belangrijke plaats inneemt 
een hoog percentage. 

Niettemin is het opvallend, dat de percentages eenheidslading voor de Oostzee zo 
laag zi jn. 

Deze lage percentages kunnen verklaard worden doordat het vervoer van en naar de 
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Oostzee in hoofdzaak plaats vindt met kustvaarders. 
Het rechter deel van tabel 7 geeft aan, dat de eenheidslading in de uitgaande 

goederenstroom van steeds grotere betekenis wordt. 
In 1983 werd reeds meer dan een kwart van de in ons land geladen goederen als 

eenheidslading vervoerd. Voor een aantal vaargebieden bedroeg het aandeel van de 
eenheidslading zelfs meer dan 40%, met als top het vervoer naar Australië en 
Nieuw-Zeeland. 



Boekbesprekingsrubriek 

Structural Change in the U.S. Automobile Industry door J. A . Hunker. Lexington Books, 
D.C. Heath & Co., Lexington, Mass., 1983, 264p., $ 39.50. 

De Amerikaanse auto-industrie maakt roerige tijden door. De bedrijfstak, die nog niet 
lang geleden tot de meest welvarende van het land gerekend kon worden, heeft zijn 
toevlucht moeten zoeken tot overheidssteun (Chrysler) en importbeperkende maatre
gelen. Het aandeel van de Japanse importen in de totale verkopen nam toe van 10% in 
1968 tot 27% in 1980, een jaar waarin door alle Amerikaanse autoproducenten 
(General Motors (GM), Ford, Chrysler en American Motors Corporat ion(AMC)) 
aanzienlijke verliezen werden geboekt. A M C zal in de toekomst nog slechts een 
personenauto op de markt brengen, die is ontworpen door Renault, die een 
meerderheidsbelang in A M C verworven heeft. 

De oorzaak van deze ontwikkeling moet in de eerste plaats worden gezocht in de 
onder invloed van stijgende olieprijzen opgetreden verschuiving van de vraag in de 
richting van kleine, brandstofzuinige modellen: een marktsegment waarin Japanse 
importen al veel langer een sterke positie innamen, maar dat vanwege zijn geringe 
omvang een relatief lage rendement door de Amerikaanse producenten werd 
verwaarloosd. De Amerikaanse producenten, die gewend waren om, goeddeels buiten 
het bereik van buitenlandse concurrenten, grote auto's te maken en hun onderlinge 
rivaliteit te beperken tot het ui ter l i jk van hun product, kwamen daarmee in 
toenemende mate bloot te staan aan harde Japanse prijs- en kwaliteitsconcurrentie. 
Daarnaast is de Amerikaanse overheid sinds de tweede helft van de jaren zestig eisen 
gaan stellen aan de autoindustrie op het gebied van veiligheid, brandstofgebruik en de 
uitstoot van gevaarlijke stoffen. Gevolg: noodzaak tot aanzienlijke investeringen in de 
ontwikkeling van nieuwe modellen, aanpassingen van het produktieapparaat en 
verlenging van de ontwikkelingscycli, waardoor de risico's toenemen. Het op lagere 
lonen en hogere produktiviteit gebaseerde Japanse kostenvoordeel en de onwil van de 
Amerikaanse producenten om zich snel aan de nieuwe omstandigheden aan te passen 
completeren het beeld. 

Nadat Hunker deze ontwikkelingen met behulp van zeer veel kwantitatief materiaal 
heeft geschilderd, presenteert h i j een computermodel, waarmee verschillende aspec
ten van de Amerikaanse markt voor nieuwe auto's gesimuleerd kunnen worden. Doel 
is daarbij na te gaan welke factoren de financiële resultaten van G M , Ford en Chrysler 
in de periode 1980-1995 beïnvloeden en hoe daar door bedrijfsleven en overheid op in 
gespeeld kan worden. 

Nu is de constructie van een dergelijk model een hachelijke onderneming. 
Er moeten talloze veronderstellingen worden gemaakt, waarover discussie alt i jd 

mogelijk en verleideli jk.bli jf t . Hunker motiveert zi jn keuzes echter meestal uitgebreid 
en maakt veel gebruik van andere, gespecialiseerde onderzoeken. Twee punten van 
kritiek mogen echter niet onvermeld blijven. 

In de eerste plaats doet zich de moeilijkheid voor, dat, terwij l G M , Ford en Chrysler 
multinationals z i jn , die ook activiteiten buiten de Amerikaanse autoproduktie 
ontplooien, de winst- en verliesposities op deze overige activiteiten buiten het model 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 21/2: 210-217 (1985) 
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dienen te blijven. Het is echter een uit andere studies over de Amerikaanse automarkt 
bekend probleem dat er geen publiekelijk toegankelijke cijfers beschikbaar zi jn op 
grond waarvan de gepubliceerde omzetten, kosten en winsten naar de verschillende 
kunnen worden opgesplitst. Niettemin is Hunker's studie op een dergelijke opsplitsing 
gebaseerd. Dat hi j zich beperkt tot de opmerking dat dit het resultaat is van 
'calculations by the author' doet vermoeden dat er hier sprake is geweest van een 
tamelijk arbitraire procedure. 

Een tweede bezwaar betreft de veronderstelling dat de verhouding tussen de 
marktaandelen van G M , Ford en Chrysler constant b l i j f t . In de afgelopen jaren is er 
n.L duidelijk sprake geweest van een ontwikkeling ten gunste van G M . Bedroeg de 
bedoelde verhouding in 1968 nog 3 : 1,5 : 1, in 1979 was z i j , bij een vrijwel constant 
marktaandeel van G M , verschoven naar 9 : 2,5 : 1. De genoemde veronderstelling zou 
er dus toe kunnen leiden dat de divergentie van de respectievelijke resultaten wordt 
onderschat. 

De conclusies, die de auteur op grond van een groot aantal simulaties trekt, zi jn 
ongeveer als volgt samen te vatten. 

De toekomst van de Amerikaanse autoindustrie wordt in overwegende mate bepaald 
door factoren, die niet door de fabrikanten te beïnvloeden zijn. In de eerste plaats is dat 
de vraag, die, gezien de verzadigingsgraad van de markt, voornamelijk van het reëel 
besteedbaar inkomen afhankelijk is. Een tweede factor is de olieprijs, die bij stijging 
niet alleen de vraag vermindert, maar ook verschuift in de richting van de Japanse 
importen. Tenslotte is de strategie van de Japanse producenten van groot belang: 
gebruiken zij hun kostenvoordeel om bi j lage prijzen het marktaandeel uit te breiden of 
maximaliseren zi j bi j gegeven marktaandeel de winsten? De expansiestrategie is 
aantrekkelijk omdat Japanse auto's kwalitatief hoger aangeslagen worden dan de 
Amerikaanse, waardoor hoge percentages herhalingsaankopen optreden. Bovendien 
zal de snel toenemende verzadiging van de Japanse thuismarkt er toe leiden dat voor 
kleinere producenten als Honda en Suzuki uitbreiding van de export de enige manier 
wordt om de in de autoproduktie zo belangrijke schaalvoordelen te realiseren. Verdere 
expansie ligt minder voor de hand naarmate het Japanse kostenvoordeel kleiner wordt. 

De huidige reactie van de autofabrikanten op hun problemen (verkleining van de 
modellen, vermindering van het benzinegebruik en reductie van overheadkosten) 
bl i jkt bij simulatie ontoereikend. Want hoewel G M steeds goede resultaten laat zien, 
wordt onder alle behalve de meest gunstige omstandigheden Ford een marginale 
producent en b l i j f t Chrysler tot diep in de jaren tachtig verliezen maken. Verdergaande 
maatregelen zi jn dus vereist. Rigoreuze kostenreducties en verbetering van de 
kwaliteit zi jn dan voor de hand liggende opties. Toch laat het model pas onverdeeld 
goede resultaten zien wanneer dit wordt gecombineerd met een wijziging van het 
prijsbeleid. In het verleden hebben de autoproducenten zich bijna altijd als 
volume-aanpassers gedragen: toename van de vraag werd bi j een vrijwel constant reëel 
prijsniveau opgevangen door expansie van de afzet. In het model worden echter veel 
betere resultaten gehaald wanneer toename van de vraag, bi j een vrijwel gelijke afzet, 
wordt geasorbeerd door verhoging van de prijs, hoewel dit de importpenetratie 
natuurlijk bevordert. 

De beleidsruimte van de Amerikaanse overheid bl i jk t beperkt. Importtarieven 
bieden weinig perspectief, omdat deze bij een Japanse expansiestrategie niet zullen 
worden doorberekend aan de consument, maar door de Japanse winsten worden 
geabsorbeerd. Een invoerquotum (lees: vrijwillige exportbeperking) heeft daarentegen 



212 

wel effect, omdat het de Japanse expansie effectief blokkeert, hetgeen met prijsverho
gingen gepaard zal gaan. Een andere mogelijkheid zou zi jn om van de Japanse 
producenten te eisen dat een bepaald gedeelte van de onderdelen van een in de V S 
verkochte auto ook ter plaatse geproduceerd wordt (een zg 'local content require
ment'). D i t zou een van de fundamenten van het Japanse kostenvoordeel, dat o.a. is 
gebaseerd op de productie van lange series, wegslaan en bovendien het manegement op 
de proef stellen door het te dwingen met wereldwijd gedecentraliseerde produktie te 
beginnen. 

Het is jammer dat Hunker weinig oog schijnt te hebben voor het feit dat dergelijke 
handelspolitieke maatregelen op zich niet bijdragen aan een verbetering van de 
structurele concurrentiepositie van de autofabrikanten. Het zal interessant zijn te zien 
wat er van de sinds enkele jaren aanmerkelijk verbeterde resultaten van de 
Amerikaanse autoproducenten overbli jf t wanneer de regering Reagan toegeeft aan de 
huidige druk om de in 1981 met Japan overeengekomen vrijwillige exportbeperking 
weer op te heffen. 

J.W. V O G E L 

The development of an European Air Transport Policy: Ed. Ir . F. Kappetijn. Papers 
presented at an international colloquium of the European Institute of Public 
Administration. 133 blz. Prijs: ƒ 25.-. 

1 . Opgemeld boekwerk bevat de 'working papers' van het door het Europees Instituut 
voor Bestuurskunde te Maastricht gehouden Colloquium op 29 en 30 september 1982. 

Het is jammer dat de publikatie eerst 16 maanden later z i jn beslag heeft gekregen: 
immers, de 'time-lag' doet als al t i jd afbreuk aan de actualiteit. 
2. Het plezierig leesbare lettertype en de ruime spatiëring geven het boek een extra 
cachet. 

Ter stimulering van de discussies poneerde prof. J. Pelkmans van eerder genoemd 
Instituut een aantal provocatieve stellingen. Mrs. Hedwig Bornemann van het Institute 
of A i r Transport te Parijs produceerde een rapport, terwij l als inleiders acte de 
présence gaven: 

Prof. J.C. Thoenig ( I N S E A D , Fontainebleau) - R E G U L A T I O N , D E R E G U L A 
T I O N A N D T H E PROBLEMS OF E U R O P E A N A I R SPACE - A S U R V E Y 
REPORT; 

Mr. J. Villiers - A V I A T I O N AS A N E C O N O M I C A C T I V I T Y ; 
Mr . J. Moorhouse, l id van het Europees Parlement - A R E A I R FARES FAIR? ; 
Prof. dr. H . A . Wassenbergh ( K L M ) - T H E EEC A N D A I R TRANSPORT; 
Mr. F. S0rensen (EEG) - T H E D E V E L O P M E N T OF A C O M M O N A I R 

TRANSPORT P O L I C Y FOR T H E EEC. 
3. Eens te meer bleek hoe moeizaam de Europese ontwikkeling naar een 'gemeen
schappelijk' luchtvaartbeleid voortkruipt en hoe lang(durig) de weg is die nog zal 
dienen te worden afgelegd. 

In dat verband zij ook nog gewezen op de Richtl i jn van de Raad van 25 ju l i 1983 
(83/416/EEG) betreffende de toelating van geregelde interregionale luchtdiensten voor 
het vervoer van reizigers, post en goederen tussen de lidstaten: Publikatieblad EG 26 
augustus 1983, Nr. L 237/19 en het Voorstel voor een beschikking van de Raad ter zake 



213 

van non-discriminatie en 'standstill'-bepalingen in de luchtvaart door de Commissie bij 
de Raad ingediend op 20 maart 1984 (84/C 182/04), C O M (84) 72 def.: Publikatieblad 
E G 9 ju l i 1984, Nr. C 182/6. 

De slotconclusie van Wassenbergh is juist: 'Although there was no consensus as to 
solutions, there was consensus as to the problems and the direction in which to 
move (slowly) forward' in Air Law, vol. VII, no. 4, 1982, blz. 256. 
4. De voorsprong die Wassenbergh, als prakticus tussen alle theoreten, had en heeft 
was van doorslaggevende betekenis voor èn de discussies èn zijn eigen voordracht. In 
dit 'crème de la c rème ' van de Europese luchtvaart stak hij opnieuw met kop en 
schouders boven zijn tegenstrevers uit. 

Een enkele strofe uit zijn geestige, maar soms bijtende bijdrage: 'We have heard Mr 
Moorhouse and he is quite right: the public wants the most direct, reliable, cheap 
services between all possible points. As I flew f rom Amsterdam to Maastricht I was 
quite happy that we have such a service... it did not arrive... I came by buss... and that is 
maybe why this conference is discriminating by telling you all that the best possible way 
to reach Maastricht is through Brussels...' op blz. 84; 

'Then of course Mrs Barnabo had the simple solution: ' I A T A will save us all! ' . A n d 
Mr O'Rian, of course, reiterates what his president Mr Kennedy says, that air transport 
is a national, public-utility service. We wil l go into whether that is true or not(It is not, 
of course)'... blz. 81. 

'This morning we had the privilege of hearing Mr Villiers, and I always have difficulty 
translating French into English. He speaks about 'modèles ' , and I would translate it 
into 'models', but I thought they were girls'. . . blz. 82. 
5. Deze handzame publikatie is een van de eerste activiteiten van het in 1982 
opgerichte Instituut te Maastricht. Wie na het boek van Ludwig Weber - Die 
Zivilluftfahrt im Europaischen Gemeinschaftsrecht, Springer Verlag, Berlin, 1981 en J. 
Naveau's L'Europe et le transport aérein, Brussels 1983 op de hoogte wil blijven van de 
'go-slow'-ontwikkelingen in het Europese luchtrecht zal in het boek van het Europees 
Instituut voor Bestuurskunde ' f rom the inside' wel wat materiaal vinden. 

Tot besluit zij gewezen op het inmiddels verschenen Tweede Memorandum 
Burgerluchtvaart van de E G , maart 1984, C O M (84) 72 def., alsmede naar een 
commentaar daarop van P.R. Mulder in SEW 6 (1984) juni , blz. 341 e.v., als vervolg op 
zijn SEW 11 (1980) november, blz. 672 e.v. 

Mr. Drs. F .A. V A N B A K E L E N 

DE VERKEERDE WEG GEWEZEN: Aansprakelijkheid voor loodsdienst en 
luchtverkeersleiding. Prof. Mr. R. Cleton, W.E.J . Tjeenk Will ink - Zwolle 1985, 22 
blz. Prijs: ƒ 11 . - . 

1. Op 30 januari 1985 hield Mr . R. Cleton zijn intreerede, uitgesproken bi j de 
aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in het vervoerrecht aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan de hand van twee praktijkgevallen uit de 
scheepvaart en de luchtvaart behandelt Cleton de aansprakelijkheid voor fouten 
gemaakt bij de verkeersbegeleiding van schepen en luchtvaartuigen. 
2. De casus uit de scheepvaart betreft het vonnis van de Rb. Rotterdam van 23 april 
1982, S&S 1983, 7('Good Leader'). 
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Volgens de Rb. Rotterdam was de miljoenenschade aan de steiger van de Graan 
Elevator Maatschappij (GEM) uitsluitend veroorzaakt door een foutief navigatiebeleid 
van de in dienst van de Gemeente Rotterdam staande havenloods. De reder van de 
'Good Leader' werd uiteindelijk het slachtoffer van het zeerechtelijk particularisme 
dat op hem de schadeplicht aan G E M rustte. 

Ter omzeiling van art. 5 van het Rotterdamse Reglement op de Havenloodsdienst 
(cf. art. 12 l id 1 Loodswet) - welke artt. elke aansprakelijkheid uitsluiten van de 
overheid voor schade, die door het bi j de uitoefening van de loodsdienst betrokken 
personeel wordt veroorzaakt - werd een mislukte truc van cessie bedacht. 

I n een drietal arresten besliste de Hoge Raad (HR 18 juni 1943, NJ 483 - 'Cunene'; 
H R 28 mei 1971, NJ 327 - 'Tarpon Bay'; H R 4 november 1977, NJ 1978, 146 - 'Topaz' 
het spanningsveld tussen de aansprakelijkheid van de reder ex artt. 321 en 529 K en de 
toerekening voor fouten van personen begaan in de uitoefening van een dienstbetrek
king bij een ander ten detrimente van dit laatste beginsel, welke niet opzijgezet wordt 
door art. 12 Loodswet iuncto art. 5 Rotterdamse Havenloodsdienstverordening, 
daarmede de strekking van beide artt. beperkend in die gevallen, waarin de overheid 
zelf schade heeft geleden, veroorzaakt door de fout van een in haar dienst staande 
loods. 
3. In het door Cleton ten tonele gevoerde geval uit de luchtvaart kwam het 
Australische High Court in Australian National Airlines v. The Common Wealth of 
Australia and Canadian Pacific Airlines tot een aansprakelijkheidsverdeling van 30% 
elk voor de carriers Trans Australia Airlines en Canadian Pacific Airlines en 40% voor 
de Australische overheid. 

Het betrof een botsing tussen twee luchtvaartuigen tijdens de start van het ene en 
direct na de landing van het andere toestel. 

B i j de parrallel met het Tenerife-ongeval is interessant noot 10: naast de gedaagden 
K L M , Panam en Boeing werden in sommige procedures mede-gedagvaard de Spaanse 
staat, Lloyd's Underwriters als herverzekeraar van de aansprakelijkheidsverzekeraar 
van de Spaanse Nationale Luchtverkeersautoriteit en Royal Cruise Line door de 
Panampassagiers uit Californië, die hun reis bi j deze touroperator hadden geboekt. 

Een wellicht bruikbare aanvulling op opgemelde noot zou zi jn een verwijzing naar 
het arbitraal vonnis van N.J. Polak van 22 oktober 1979, NJ 1980, 482 en naar het artikel 
van Gerald C. Sterns Air crash cases in USA: a consideration of the Tenerife issues in 
NJB 24 december 1977, afl . 45-46, blz. 1109 e.v. 
4. Na een tussenbalans op blz. 4 van zijn oratie komt auteur tot de twee volgende 
vragen: 

Oefent de overheid op het terrein van de verkeersbegeleiding een typische 
overheidstaak uit of leent deze taak zich zonder meer voor privatisering? 

Hoe moet de verantwoordelijkheid voor de navigatie tussen de verkeersleiding en de 
bemanning van het schip of het luchtvaartuig worden verdeeld? 
5. In een duidelijk en goed leesbaar betoog wijst de nieuwe, professorale aanwinst in 
het vervoerrecht op de overeenkomsten en verschillen tussen het lucht- en zeerecht. 
Zo is i . t . t . het zeerecht in het luchtrecht wel een internationaal patroon van regels 
betreffende de verkeersbegeleiding ontworpen: Verdrag van Chicago artt. 28 sub a, 37 
en 38 en bijlage 11, in Nederland geïmplementeerd in het Besluit van 1 november 1980, 
Stb. 786: Luchtverkeersreglement. Aldus erkende ons land de taak van de luchtver-
keersbegeleiding als een overheidstaak. 

Aangaande een korte beschrijving van ongevallen met civiele luchtvaartuigen valt de 
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niet gemaakte vergelijking met de Raad voor de Scheepvaart op: blz. 15. Men leze het 
overzicht van E.J. Rosen Jacobson De Raad voor de Scheepvaart, 75 jaar bijdrage aan 
de veiligheid ter zee in NJB 27 oktober 1984, afl. 37, blz. 1161 e.v., alsmede de uitspraak 
van de afd. rechtspraak RvS van 9 mei 1983, No. A - l . 0399(1982). 
6. Het betoog over de ontwikkelingen terzake van de begeleiding van het scheepvaart
verkeer, vooral in druk bevaren wateren, op blz. 8 leent zich voor een verwijzing naar 
de rechtsvraag Zeerecht van R.E. Japikse in A A 32(1983) 6, blz. 519 e.v. en het 
antwoord in A A 32(1983) 12, blz. 777 e.v., alsmede naar het artikel van A . Wepster in 
Veilig Varen (jubileum uitgave Raad voor de Scheepvaart, Staatsuitgeverij 1984), blz. 
127 e.v.: De bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, in relatie tot 
scheidingsstelsels en andere verkeersgeleidingssystemen. 
7. De conclusie die men mag trekken na het lezen van de oratie is dat Cleton een thema 
heeft aangeroerd dat zich uitstekend leent voor verder onderzoek, nu er nog heel wat 
vragen, zowel in de scheepvaart, alsook in de luchtvaart om opheldering vragen. 
Ongetwijfeld een belangwekkend onderwerp voor een van zijn studenten. 

Zie het inmiddels verschenen artikel in Ars Aequi 34 (1985) 4, p. 189-193 'Mogelijke 
gevolgen van privatisering voor civielrechtelijke aansprakelijkheid van rijksloodsen' 
van H . Korthof-Matze ( R U L ) . 

Mr. Drs. F .A. V A N B A K E L E N 

The strategy of distribution management, Martin Christopher, Gower Publishing L td . 
Aldershot, U . K . 192 pag. £ 18,50. 

De logistieke invalshoek 
Martin Christopher is Engelands eerste hoogleraar in logistiek en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat dit boek aanzienlijk breder van opzet is dan de titel suggereert. In 
feite gaat het primair om logistiek waarvan de (fysieke) distributie onderdeel is. 

Logistiek, aldus Christopher, is: 'The proces of strategically managing the movement 
and storage of materials, parts and finished inventory f rom suppliers, through the f i rm 
and to the customers'. 

Hiermede gaat logistiek aanzienlijk verder dan de distributie van het eindprodukt en 
omvat ook: 
• plant and depot location; 
• inventory levels; 
• materials management; 
• information systems. 

Distributie dient in de context van het totale logistieke proces te worden bezien, 
immers centraal staat de optimalisering van de totale goederenstroom. 

Return on investment 
B i j de optimalisering van de totale goederenstroom gaat het niet alleen om kosten maar 
evenzeer om opbrengsten, samen te vatten in maximering van de R O I 

R O I = P r o n t x s a * e s 

sales capital 
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Christopher laat zien hoe de logistieke invalshoek b i j ieder van de factoren 
betrokken is en hoe - aan de hand van praktijkgevallen - de logistiek aan verhoging van 
de R O I kan bijdragen. 

De discussie over de betrekkelijke waarde van de R O I , zeker in deze vorm zal de 
schrijver niet onbekend zi jn. De formule is in deze context echter uiterst geschikt om de 
logistieke aangrijpingspunten te adstrueren. 

Tegen de achtergrond van de logistiek wordt meer concreet ingegaan op (fysieke) 
distributie. Uitgangspunt is daarbij de 'customer service', welke service is nodig om de 
klant over de streep te krijgen en te behouden. Uit ervaring bl i jk t dat veelal uit de losse 
hand een aantal service-elementen wordt geponeerd, terwij l b i j nader - markt -
onderzoek bl i jk t dat de prioriteitenstelling bij de afnemer heel anders ligt. 

Bovendien kan bi j marktsegmentatie blijken dat de prioriteitenstelling per afne
mersgroep verschilt. 

Inzicht in deze prioriteitenstelling bij de afnemers dient uitgangspunt voor het 
marketingplan te z i jn , waarop distributie en logistiek als geheel worden afgestemd. 

Daarbij gaat het niet om éénrichtingsverkeer, maar om een afwegingsproces tussen 
kosten en opbrengsten. Voorbi j een gegeven servicegraad staat de bescheiden 
opbrengststijging in geen verhouding tot de kostenstijging die ermee gepaard gaat. 

Kostenbenadering; het begrip 'mission' 
Voor wat betreft deze kosten stelt Christopher dat gebrek aan juiste kostengegevens 
basisoorzaak is van het niet invoeren van een totaal logistiek concept. De traditionele 
administratie is zijns inziens te veel afgestemd op functionele compartimenten en niet op 
de onderlinge samenhangen in het bedrijfsproces die de logistiek vooropstelt. 

Als voorbeeld noemt hi j het begrip 'Mission' b.v.: 'to serve the companies 
West-European markets with a 95% delivery within ten days at lowest costs'. Een 
dergelijke 'mission' loopt dwars door de functionele indeling heen. Parallel daaraan 
loopt zijn pleidooi voor een marktgerichte resultaatsanalyse - resultaat per klant resp. 
klantengroep - naast de meer gebruikelijke produktgerichte resultaatsanalyse. 

Voor de - eenvoudiger functioneel op te zetten - distributie stelt h i j een gerichte 
indeling naar kostenplaatsen met bijbehorende prestatienormen voor. Daarbij 
signaleert de schrijver de problematiek rond deze normstelling zowel voor wat betreft 
de efficiencybewaking als ten aanzien van de gevoeligheid voor veranderingen in aard 
en omvang van de multidimensionele output. Een direct algemeen geldend antwoord 
op deze problematiek wordt niet gegeven, maar wel worden een aantal richtingen 
genoemd, zoals statistische analyse, bedrijfsvergelijking en werkanalyse. 

Aspecten van logistiek en distributie 
Ontwikkeling distributieplan 
Een consistente benadering van logistiek en distributie komt naar voren bij de 
onderwerpen: 
• Audit ing distribution 'performance'; 
• Logistic information needs en 
• Distribution requirement planning. 

B i j een strategische probleemstelling past een evaluatie van 'supply and distribution 
channels'. De heldere uiteenzetting wordt ook hier verlevendigd door praktijkvoor
beelden. 

De draden komen weer logisch bijeen in een verhandeling over de ontwikkeling van 
het distributieplan. 
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Plaats van de logistiek in de organisatie 
Als een rode draad loopt door het gehele werk de plaats van de logistiek in de 
organisatie. Reeds in het begin wordt gesteld dat de logistieke aanpak de functionele 
indeling doorkruist. 

De ontwikkeling van expeditiechef via distributiemanager naar logistiek manager 
ligt voor de hand. De eerste stap ziet Christopher duidelijk zitten. Na enige aarzeling 
wordt de tweede stap niet genomen. 

De implicatie, dat daarmede de logistiek manager het hoogste gezag in de organisatie 
heeft, gaat ook Christopher te ver. H i j stelt slechts de noodzaak tot 'commitment' van 
de topleiding. 

B i j nader inzien valt aan een dergelijke conclusie ook niet te ontkomen. Er zi jn 
meerdere invalshoeken te noemen die de bedrijfsprocessen als geheel in hun onderling 
verband beschouwen. Ook functioneel gezien zal een verantwoordelijke over de 
grenzen van zijn deelterrein moeten kijken en rekening moeten houden met 
interrelaties. 

Trefwoord bij al deze beschouwingswijzen is 'simulatie'; als ergens iets wordt 
veranderd, wat zi jn dan de implicaties elders. 

Nieuwe gezichtspunten door logistieke benadering 
The strategy of distribution management is een vlot geschreven werk dat niet alleen 
bl i jk geeft van grote ervaring op het beschreven terrein, maar ook van een grote 
belezenheid van de schrijver. De behandelde onderwerpen op zich zullen velen in 
andere context eerder zijn tegengekomen. 

De wijze waarop ze vanuit logistiek oogpunt op een r i j zijn gezet, geeft echter een 
dimensie aan het geheel die ver uitgaat boven de draagwijdte van de onderwerpen op 
zich. 

Plaats van het 'accounting system' 
Hoewel tegenover zoveel kennis van zaken bescheidenheid gepast is, mag op één punt 
een kritische kanttekening niet achterwege blijven. 

De stelling dat het accounting system niet geschikt is voor logistieke benadering. 
'Because they were made with something else in mind' , is niet alleen onjuist, maar 
fataal voor verdere ontwikkeling. 

Het gevaar is groot dat de logistiek zich dan gaat vervreemden van de overige 
bedrijfsfuncties. 

De kostenverdeelstaat is ontwikkeld om het causale normatieve verband tussen 
initiële kosten en het bij de klant afgeleverde eindprodukt te leggen. Z i j levert de 
systematiek om de input/output transformaties vast te leggen en mits juist opgezet 
tevens het input/output model ten behoeve van simulaties. 

Budgetten behoren daaraan te zi jn gerelateerd en waar dit niet het geval is ligt de fout 
bij de toepasser en niet in het systeem. 

Wanneer we met de geavanceerde informatietechnologie niet in staat zi jn een in twee 
richtingen werkende kostenverdeelstaat op te zetten (input/output - resp. output/ 
inputmodel), is er iets fundamenteel fout in de organisatie. 

Los van elkaar werkende subsystemen kunnen veel problemen ondervangen, maar 
lossen de fundamentele fout niet op. 

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



Instituutsmededelingen 

Bestuur 
De heer J.C.Th, V A N D E R D O E F heeft te kennen gegeven wegens drukke werkzaamhe
den zijn zetel in het Bestuur van het N V I beschikbaar te moeten stellen. 

Prof. I r . G . C . M E E U S E , hoogleraar aan de TH-Del f t , vice-president van het K I v I en 
vice-voorzitter van het Bestuur van het N V I , heeft voor zi jn publikaties op het 
vakgebied van de Transportkunde, speciaal met betrekking tot de transportsystemen, 
op 31 mei j l . de Conrad's Premie ontvangen. 

Deze Premie is inderti jd ingesteld door de voorzitter van het K M , F.W. C O N R A D , 
en wordt door het Koninkl i jk Instituut van Ingenieurs sinds 1876 om de 5 jaar 
uitgereikt. 

Instituutsraad 
Ter vervulling van de vacature, ontstaan door het vertrek van Drs. J .H. V A N D E R 
M A R E L , is Dr . L .J . B L O K L A N D , hoofd van de Centrale Afdel ing Marketing van de 
PTT, in de Instituutsraad benoemd. 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 
Dr. L.J . B L O K L A N D is eveneens benoemd in de Redactieraad van het Tijdschrift voor 
Vervoerswetenschap, waar door het vertrek van de heer V A N D E R M A R E L ook een 
vacature was ontstaan. 

Voorlichting en Onderwijs 
Op 23 en 24 mei 1985 werd op de Luchthaven Rotterdam een symposium gehouden 
over 'Interregionaal Luchtvervoer en Zakenluchtvaart'. 

De opening werd verricht door de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
De organisatie was in handen van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk 

Instituut en de Rijksluchtvaartdienst. 
De 18e Beneluxhavenstudiedagen werden gehouden op 25 en 26 april 1985 in 

Brugge. Het thema was'Mainports in de Benelux'. Er waren ± 150 studenten aanwezig 
van universiteiten uit Nederland en België. 

Het examen van de cursus Bedrijfslogistiek vond plaats op 20 en 21 maart j l . Op 26 
april 1985 werd ten kantore van het N V I aan de volgende personen het diploma 
uitgereikt: 

J. Bos, Dow Chemical Terneuzen; H . Bosker, Koopman Transport BV Terneuzen; 
A . G . Driessen, Shell Nederland Verkoopmij. BV, Rotterdam; R . T h . E . M . van Hövell 
van Wezenveld en Westerflier, Heidemij Adviesgroep BV, Arnhem; L . Jonker, Dow 
Chemical Terneuzen; A .C.J . van K u i j k , Jamin BV, Oosterhout; P.A. Leemans, 
Nederlandse Philips Bedrijven, Eindhoven; J .M.C. Nieuwenbroek, Hoechst Holland, 
Vlissingen; C.J. Otter, Medtronic NV, Kerkrade; H . B . Waller, DHV Raadgevend 
Ingenieursbureau BV, Amersfoort; H . Wiermans, Medtronic BV, Kerkrade. 

De cursus Bedrijfslogistiek zal dit jaar opnieuw van start gaan op 3 oktober 1985. 
Voor de cursus Vervoerswezen vond het overgangsexamen plaats op 9 en 10 mei en 

het eindexamen op 30 en 31 mei j l . 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 2112: 218-219 (1985) 
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Van de 74 kandidaten die overgangsexamen deden slaagden er 38 en werden er 1 4 
afgewezen. Een aantal kandidaten moet nog een herexamen afleggen. 

Voor het eindexamen slaagden 3 2 kandidaten en werden 9 kandidaten afgewezen. 1 5 
Kandidaten dienen nog een herexamen af te leggen. 

Wetenschappelijk Onderzoek 

In de afgelopen maanden werden twee projecten afgerond: 

Plaspoelpolderproject 
In dit onderzoek wordt ingegaan op de problematiek van de ontsluiting van gebieden 
met een hoge concentratie van economische activiteiten op hoofdwegenverkeersnet. 
Bustaxi experiment Friesland 
Het doel van dit onderzoek was het kwantificeren van de door de reizigers ervaren 
baten van de invoering van het 'Bustaxi' systeem. 

Postacademisch Onderwijs 
Voor het najaar 1985 staan de volgende cursussen op het programma: 
• 'Buisleidingen' op 1 7 en 1 8 september o.l.v. Prof. Ir . H . W I G G E R T S 
• 'Verkeersveiligheid' op 1 , 2 , 3 , 8, 9 en 1 0 oktober o.l.v. Prof. Ir . E. ASMUSSEN 
• '(Micro)computertoepassingen in de verkeerskunde' op 2 2 , 2 3 , 29 en 3 0 oktober 
o.l.v. Ir . E. H E E R E 
• 'Het recht van de zee' op 18, 25 oktober en 1 november o.l.v. Prof. Dr . A . W . K O E R S 
• 'Ontwerpen van wegen en kruispunten; meer met minder geld' op 19, 2 0 , 2 6 en 27 
november o.l.v. Ir . B . B E U K E R S 
• 'Kostprijsbepaling t.b.v. het beleid' op 15 , 2 2 en 2 9 oktober o.l.v. Prof. Dr . G. 
B L A U W E N S en Drs. G. G O R T 

• 'Goederentransportverzekering' op 6 en 7 november o.l.v. D . K O O L E 
• 'Inleiding Vervoerrecht' op 2 0 , 2 1 , 2 6 en 2 7 november o.l.v. Prof. Mr . R. C L E T O N 
• 'Internationale Handel en Internationaal Transport, deel I I I ' op 10 , 1 1 en 1 2 
december o.l.v. Prof. Drs. H.J . N O O R T M A N . 

Erratum 

In het artikel 'Benodigde capaciteit van de binnenvaart' van de hand van Drs. M . 
Mulder is een storende fout geslopen. 

De tweede formule op pag. 3 9 van de eerste aflevering van de lopende 21ste jaargang 
gelieve men als volgt te lezen: 

[ * = Z L D V - - U 

U E 

in plaats van: 

L d v - U 
L , = E 

U E 



CURSUS VERVOERSWEZEN 1985 - 1987 

Doel van de cursus 
Voor leidinggevende functies in het vervoerende en 
verladende bedrijfsleven, bij bedrijven die zich 
bezig houden met de tussenhandel, bij openbaar 
vervoerbedrijven, bij zeehavenbedrijven etc. is het 
onontbeerlijk een gedegen kennis en inzicht te 
ontwikkelen omtrent het vervoerswezen. 
Deze kennis, die verder moet gaan dan de 
dagelijkse praktijk dient daarenboven steeds 
vergroot en verdiept te worden. 
Hetzelfde geldt voor functionarissen van bepaalde 
overheidsdiensten of van werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Ook voor hen is het zeer 
belangrijk hun kennis van het vervoer te vergroten. 
Hier komt nog bij dat de betekenis van het vervoer 
voor het bedrijfsleven en de samenleving als 
geheel steeds duidelijker aan de dag treedt en dat 
de vraagstukken op dit gebied meer en meer een 
gefundeerd inzicht vereisen, niet in de laatste 
plaats als gevolg van de voortschrijdende 
internationale economische integratie en van de 
snelle evolutie op het gebied van het vervoer. 
Het is om deze redenen dat het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Instituut jaarlijks een 
cursus organiseert die inzicht in de voornaamste 
problemen betreffende het vervoer in het 
algemeen, alsook meer gespecialiseerde kennis 
omtrent de verschillende vervoertakken 
afzonderlijk, beoogt te verschaffen. De opleiding is 
daarbij afgestemd op de meest recente 
ontwikkelingen. 

Het uitgebreide programma van de cursus biedt de 
mogelijkheid tot vorming van een goed inzicht in 
de economische, juridische en andere 
vraagstukken die bij het vervoer aan de orde 
komen. 

Vorm van de cursus 
Deze schriftelijke cursus wordt per vak in 
gebonden vorm gepresenteerd en in enkele 
zendingen toegezonden. 
De gemiddelde studie-huiswerktijd bedraagt 10 
uur per week. 

In een aantal studiebijeenkomsten per jaar, dat in 

de regel in Utrecht wordt gehouden, zullen de 
vakken worden toegelicht en moeilijkheden bij de 
verwerking van de stof worden besproken. 

Vooropleiding 
Om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen, is 
het gewenst een middelbare schoolopleiding te 
hebben gevolgd, bij voorbeeld MAVO/HAVO. 

Vri jstel l ingen 
Op grond van eerder behaalde diploma's kunnen 
vrijstellingen worden verleend. Inlichtingen 
hierover kunnen worden ingewonnen bij het 
secretariaat. 

Duur van het cursusjaar 
Het cursusjaar van deze 2-jarige cursus loopt van 
1 september 1985 tot en met 31 mei 1986. Het 
eerste cursusjaar wordt besloten met een 
schriftelijk overgangsexamen. Het eindexamen na 
het tweede cursusjaar is eveneens schriftelijk. 
Aan de cursus is een diploma verbonden. 

Toezicht 
De examens worden afgenomen krachtens een 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
alsmede door de Minister van Economische Zaken 
goedgekeurd examenreglement en staan onder 
toezicht van een door de Minister van 
Economische Zaken benoemde gecommitteerde. 
Het diploma wordt door de gecommitteerde mede 
ondertekend. 
Met toezending van de cursusstof zal in de loop 
van september 1985 worden aangevangen. 

Kosten 

Het lesgeld voor het cursusjaar 1985-1986 
bedraagt: 
1e leerjaar ƒ 1.950,— 
2e leerjaar ƒ 1 .950,— 
herhaling 1e of 2e leerjaar ƒ 8 5 0 , — 
Voor personeelsleden van begunstigers van het 
NVI geldt een reductie van ƒ 2 0 0 , — op de kosten 
voor het 1 e en 2e jaar. Dit geldt niet voor een 
herhalingscursus. 

Brochure aanvragen? Nu! 
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CURSUS BEDRIJFSLOGISTIEK 
VOOR TRANSPORT EN VERVOER 1985-1987 

Doel van de Cursus 
In het moderne management is één van de balangrijke 
ontwikkelingen die van de logistiek. 
Met de introductie van het logistieke concept van een 
onderneming in het management ontstaan tevens 
veranderingen in de opvattingen met betrekking tot de 
beheersing op financieel en organisatorisch terrein. 
Voor leidinggevende functiesin het transporterende, 
distribuerende en verladende bedrijfsleven ontstaat 
daarmee een toenemende behoefte aan een gedegen 
kennis van logistieke processen en de beheersing ervan. 
Door deze kennis moeten ondernemingen in staat 
worden gesteld te komen tot een grotere efficiency op dit 
activiteitenterrein. 
Logistiek moet daarbij zo begrepen worden dat het meer 
dan alleen de organisatie van het vervoer en/of de opslag 
omvat. Het strekt zich uit tot de organisatie van de 
verkoop- en inkoopkanalen. Het betekent een integrale 
benadering van een ruimer activiteitenveld dan transport 
en opslag binnen een onderneming. Binnen dit integrale 
concept vindt afstemming van de beslissingen op ieder 
van de activiteitenvelden, onderling plaats. 
Het spreekt vanzelf dat met de introductie van het 
logistieke concept een aanpassing in de traditionele 
organisatiestruktuur vaak onvermijdelijk wordt. 
Het is om deze redenen dat het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Instituut jaarlijks een cursus 
organiseert die inzicht in de voornaamste problemen 
betreffende de logistiek in het algemeen, alsook meer 
gespecialiseerde kennis omtrent de verschillende 
deelterreinen daarvan afzonderlijk, beoogt te 
verschaffen. De opleiding is daarbij afgestemd op de 
meest recente ontwikkelingen. 
Het uitgebreide programma van de cursus biedt de 
mogelijkheid tot vorming van een goed inzicht in de 
economische, operationele en organisatorische 
vraagstukken die bij de logistiek aan de orde komen. 

Vorm van de cursus 
Deze schriftelijke cursus wordt per vak in gebonden vorm 
gepresenteerd en zal in enkele zendingen worden 
toegezonden. 
De gemiddelde studie-/huiswerktijd bedraagt 10 uur per 
week. 

Doelgroep 
De cursus is speciaal opgebouwd voor hen die op 
middelmanagement niveau bij bedrijven werkzaam zijn. 
De cursus beperkt zich daarbij niet tot hen die werkzaam 
zijn op transportafdelingen van het verladende 
bedrijfsleven of bij het transporterend bedrijfsleven. 

Vooropleiding 
Om het onderwijs met vrucht te kunnen volgen, is het 
gewenst over een middelbare schoolopleiding of ervaring 
in een functie van de tot de logistiek behorende terreinen 
zoals inkoop, transport, verkoop etc. te beschikken. 

Vrijstellingen 
Op grond van eerder behaalde diploma's kunnen 
vrijstellingen worden verleend. Inlichtingen hierover 
kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat. 

Duur van de cursus 
Het cursusjaar loopt van 1 oktober 1985 tot en met 
februari 1987. De cursus wordt besloten met een 
schriftelijk examen. 
Aan de cursus is een diploma verbonden. 
Met de toezending van de cursusstof zal begin oktober 
1985 worden aangevangen. 

Toezicht 
De examens zullen worden afgenomen krachtens een 
door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
alsmede door de Minister van Economische Zaken 
goedgekeurd examenreglement en zullen onder toezicht 
staan van een door de Minister van Economische Zaken 
benoemde gecommitteerde. 
Het diploma wordt door de gecommitteerde mede 
ondertekend. 

Kosten 
Het lesgeld voor het cursusjaar 1985/'87 bedraagt: 
ƒ 4.200,—. Het lesgeld voor een herhalingscursus 
bedraagt ƒ 1.600,—. 
Inbegrepen is een aantal studiebijeenkomsten en 
computer-praktika in kleine groepen. 
Voor personeelsleden van begunstigers van het NVI geldt 
een reductie van ƒ 200,— op de kosten van de cursus. 
Dit geldt niet voor een herhalingscursus. 

Studiebijeenkomsten 
De studiebijeenkomsten worden 3 maal per cursus 
gegeven en vinden over het algemeen plaats in het 
Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. Deze 
studiebijeenkomsten, waarop de vakken worden 
toegelicht en moeilijkheden bij de verwerking van de stof 
worden besproken, zullen per keer een hele dag in beslag 
nemen. Daarnaast worden 3 praktikadagen 
georganiseerd. De kosten van de studiedagen en praktika 
zijn in het cursusgeld opgenomen. De praktika omvatten 
het leren opereren en beslissen in bepaalde situaties, 
deels met de computer als hulpmiddel. 
Naast de studiedagen en praktika zal een excursie worden 
georganiseerd waaraan de deelname facultatief is en 
waarvan de kosten niet in de cursusprijs zijn begrepen. 

Brochure aanvragen? Nu! 
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