
A 
ISSN 0040-7623 

verschijnt driemaandelijks 

i . 

wf DE ONT 
VAN DE VERVOER 

IKKELING 
SWETENSCHAPPEN 

'85 | 3 

EENENTWINTIGSTE JAARGANG 



Het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut is opgericht in 1946 onder de naam 
Nederlands Verkeersinst i tuut en stelt zich ten doel: 
« de bevorder ing en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek van vervoer- en 

verkeersvraagstukken in de ruimste zin van het woord; 
• de bevo rde r ing van het wetenschappelijk onderwijs en het stimuleren en uitvoeren van 

ander o n d e r w i j s op het terrein van verkeer en vervoer; 
• het u i t d r a g e n van de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. 
Veel ins te l l ingen en bedri jven steunen het Instituut als begunstiger; daarnaast ontvangt 
het de steun van een groot aantal persoonlijke leden, die als contribuant z i j n toegetre
den. D e minimum-subsidie voor begunstigers is ƒ 2.350,— per jaar; bedri jfscontribuant 
ƒ 635,—; persoonl i jke contribuant ƒ 75,— en junior contribuant ƒ 37,50. 

Bestuur: 
J.W. Wegs tape l (voorzi t ter) , Drs. A . H . M . Krui j tzer (vice-voorzitter), 
Prof. I r . G . C . Meeuse (vice-voorzitter), Drs. A . Dek, J .M. Feringa, I r . H . A . de Groo t , 
Drs. J . J . M . Oostenbrink, Drs. H . Plasse, Dr . M r . J .G.W. Simons, U . T u k k e r , 
Dr . J. W a l t e r , M r . O . C M . Wibaut. 



TIJDSCHRIFT VOOR 
VERVOERSWETENSCHAP 

Journal for Transport Science 
Revue pour L'étude Scientifique des Transports 

DE ONTWIKKELING 
VAN DE VERVOERSWETENSCHAPPEN 

REDACTIECOMMISSIE 

Prof. Dr. H.C. Kuiler (voorzitter) - Drs. P.A.Th, van Agtmaal - Dr. F. van Dam 
Drs. G. Gort - Mr. G.W. van Hasselt - Dr. J.B. van der Kamp 

Prof. Drs. H.J. Noortman - Prof. Drs. E.H. van de Poll - Prof. Dr. W. Winkelmans 

REDACTIERAAD 

Dr. L.J. Blokland - Prof. Dr. W.A.G. Blonk - Drs. J.A. Bourdrez 
- Mw. Mr. O.D. Gerbers - Dr. H. den Harder - Drs. E.R. Hugenholtz 
Prof. Ir. G.C. Meeuse - Prof. Dr. H.J. Molenaar - Prof. Drs. J.B. Polak 

Drs. H.A. Vos 

Redactiesecretaris: Drs. E.J. Visser 

VASTE MEDEWERKERS: 

Dr. Mr.' J.G.W. Simons 
J. Voordouw 

EENENTWINTIGSTE JAARGANG 
1985 - Nr. 3 

KWARTAALSCHRIFT V A N DE STICHTING 
NEDERLANDS VERVOERSWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT 

POLAKWEG 13 - 2288 GG RIJSWIJK 



I S S N 0040-7623 

® 1985 - De verantwoordelijkheid voor de inhoud der artikelen berust bij de schrijvers. Overneming van de 
inhoud of van gedeelten daarvan is slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van het NVI . 

Voor advertenties wende men zich tot het: 
Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut 
Polakweg 13 
2288 GG Rijswijk 
Tel. 070/99 33 41 

Abonnementsprijs ƒ110,— (excl. BTW) per jaar (buitenland ƒ125,—); Studenten-abonnement ƒ55,—; 
Losse nummers ƒ 30,—. Betaling abonnementen aan adm. Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut, 
Polakweg 13, 2288 GG Rijswijk. Postrekening nr. 398.92.19. 

Druk: Drukkerij Uitgeverij H. Gianotten b.v., Tilburg. 



T E N G E L E I D E 

Het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) heeft in 1982 
haar 35-jarig bestaan gevierd. Di t ging gepaard met met een symposium 
getiteld 'Vervoer in de tachtiger jaren'. Di t jaar is er wederom een jubileum. 
Dit keer gaat het om een van de belangrijkste activiteiten van het N V I 
betreffende de voorlichting, het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap. Het 
Tijdschrift bestaat in 1985 25 jaar. Het is een respectabele leeftijd en het 
Tijdschrift komt hierdoor in de kracht van haar leven. In 1960 begonnen als 
het tijdschrift 'Verkeer' met als voorzitter van de redactie Prof.Dr. H.C. 
Kuiler. A l bladerend in het Tijdschrift gaat de t i jd aan ons voorbij . De t i jd 
gemeten naar de ontwikkeling van de vervoerswetenschappen. Ook de t i jd 
van de nieuwe ontwikkelingen in technologie. In de eerste jaargang bijvoor
beeld werd een artikel gewijd aan de indiensttreding van grote straalvliegtui
gen in de burgerluchtvaart en de duwvaart op de R i jn . In die t i j d grote 
technologische vernieuwingen. In 1965 werd het tijdschrift 'Verkeer' opgehe
ven en werd gestart met het Tijdschrift onder de huidige naam. Di t onder 
invloed van de fusie tussen het Nederlands Verkeersinstituut en het Ver-
keerswetenschappelijk Centrum. Prof.Dr. H.C. Kuiler werd uiteraard de 
voorzitter van de commissie van redactie. Wederom werd geschiedenis ge
schreven in de komende jaargangen. Artikelen over supersonische vliegtui
gen zagen het licht en uiteraard de containerrevolutie. Er werd ook gestart 
met het uitbrengen van themanummers. De themanummers die tot op heden 
zijn uitgebracht vormen op zichzelf wederom een stuk geschiedschrijving. De 
vervoerwetenschappen evolueren en worden beschreven via deze thema's. 
Door de beslissing van de introductie van deze themanummers was het T i jd 
schrift eigenlijk terstond volwassen en is het tot op heden gebleven. De 
vervoerswetenschappen zijn in de afgelopen 25 jaar enorm geëvolueerd. Dit 
moge ook blijken uit de multidisciplinaire benadering van deze wetenschap
pen. Prof.Dr. H.C. Kuiler heeft deze 25 jaar als voorzitter van de redactie
commissie dit van nabij mogen meemaken. Het Tijdschrift is reeds lang 
volwassen en heeft getoond bij de evolutie van de vervoerswetenschappen 
een belangrijke rol te spelen. Ik ben er van overtuigd dat dit zo zal blijven. 

J . W . W E G S T A P E L 
Voorzitter van het Bestuur van het N V I 



25 J A A R V E R V O E R S R E V O L U T I E 
W E E R S P I E G E L D IN 100 T I J D S C H R I F T N U M M E R S 

Prof. Dr . H . C . K U I L E R 
Redactievoorzitter 1960-1985 

Het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut heeft drie hoofdtaken: 
onderzoek, voorlichting en onderwijs. Elk van deze drie lijnen van activiteit 
op het gebied van verkeer en vervoer eist een publicatiemedium: resultaten 
van onderzoek - voorzover publiceerbaar in verband met een opdrachtgever 
- verdienen in wijder kring binnen het Nederlandse taalgebied onder verla
ders, vervoerders, overheid en onderwijskringen verbreid te worden; het zijn 
ook deze kringen, welke behoefte hebben aan gesystematiseerde kennis af
komstig uit eigen kring; het onderwijs - met name het hoger onderwijs - kan 
niet volstaan met kennisoverdracht aan studenten, doch heeft met het oog op 
zijn maatschappelijk taak behoefte aan een verspreidingsmedium. 
In al deze gevallen is dus een publicatiemedium vereist. Afgezien van de 
moderne technieken van informatieverstrekking behoren tot de mogelijkhe
den de krant, het tijdschrift en het boek. 
De krant dient in de eerste plaats voor de dagelijkse, al dan niet becommen-
tariseerde actuele berichtgeving. Een vervoerswetenschappelijk instituut kan 
daarvan gebruik maken voor bekendmaking van bijeenkomsten, cursussen 
e.d. In extremis kan men zelfs denken aan de uitgave van een krant als de 
Deutsche Verkehrszeitung. Di t laatste is om tweeërlei redenen niet wenselijk 
en niet mogelijk. Het Nederlandse taalgebied en de daar gezetelde groep van 
belanghebbenden bij het vervoer is te klein om een dergelijke dagelijkse 
vervoersinformatie rendabel te kunnen exploiteren. Bovendien komt dit 
soort informatie regelmatig voor in de periodieken van de bedrijfsorganisa
ties en de Vervoerskrant. Computer en terminal beginnen als nieuwe, zinvol
le informatiebron van dagelijkse gegevens van betekenis te worden. 
Uitgeven van boeken, welke een bepaald onderwerp of deelonderwerp op 
vervoersgebied min of meer uitputtend behandelen, behoort zeker tot de 
taak van een vervoerswetenschappelijk instituut. Het N V I heeft zich dan ook 
op dit gebied begeven en verschillende publicaties in boekvorm doen ver
schijnen, zij het vroeger in ruimere mate dan thans. 
Tussen deze publicatiemogelijkheden neemt een tijdschrift een eigen plaats 
in. Het biedt de mogelijkheid om met niet al te lange tussenpozen resultaten 
van onderzoek en gesystematiseerde visies op bepaalde aspecten van verkeer 
en vervoer in breder kring te verbreiden. Het is in die zin ook een visitekaar-
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t je van een vervoerswetenschappelijk instituut, dat zich een eigen markt voor 
haar commerciële onderzoeksactiviteiten moet verwerven en bij de overheid 
een geaccepteerd adviesorgaan moet worden. Aan de inhoud van zo'n t i jd
schrift moeten dan ook hoge eisen worden gesteld wil het een erkende bron 
van gesystematiseerde informatie zi jn. 
In 1960 is door het N V I voor deze vorm van tijdschriftpublicatie gekozen. Nu 
- 25 jaar later - kan toch wel gezegd worden, dat de toen gestelde doelein
den, zoals hiervoor vermeld, in belangrijke mate zijn gerealiseerd. Het T i jd 
schrift voor Vervoerswetenschap is inderdaad een 'visitekaartje' van het N V I 
geworden. Elke drie maanden is met een redelijke timing het tijdschrift 
sedertdien verschenen. De auteurs hebben steeds in de kringen van verkeer 
en vervoer een goede naam gehad. Maar de redactie is in de acceptatie van 
artikelen dan ook steeds zeer critisch geweest. Veel artikelen zijn ook op 
uitnodiging van de redactie geschreven. De gekozen onderwerpen droegen 
steeds een min of meer sterke band met de actualiteit van het vervoerswezen. 
Concurrentie met tijdschriften van andere disciplines is steeds zoveel moge
l i jk vermeden. De inhoud der artikelen werd beoordeeld op juistheid, visie 
en zinvolle systematisering der behandelde aspecten. Een strikte neutraliteit 
ten aanzien van de verschillende met elkaar concurrerende vervoerstechnie
ken is daarbij steeds in acht genomen. Propagandistisch getinte artikelen zijn 
systematisch afgewezen. 
De inhoud der artikelen heeft veelal een accent op het economische gehad. 
Op dat gebied lagen in die 25 jaar immers de grote problemen, waarmede 
niet alleen de vervoersondernemingen en de verladers worstelden, maar 
evenzeer de overheid bij een sterk in de branding gekomen vervoers- en 
infrastruktuurbeleid. Toch is in dit opzicht van een zekere accentverschui
ving sprake. Niet in de zin, dat de economische aspecten minder aandacht 
zouden krijgen, maar wel in de erkenning van de multidisciplinariteit der 
vervoersvraagstukken, waardoor de technologische, juridische en maat
schappelijke invloeden op het vervoer steeds meer aandacht gingen verdie
nen. Terreinverbreding werd daarmede een condito sine qua non en dan 
vooral in de zin van de analyse van de samenhang tussen deze verschillende 
invalshoeken. 
Ook in een ander opzicht onderging de oorspronkelijke opzet van het t i jd 
schrift een zekere verandering. Zoals de meeste tijdschriften werd aanvanke
l i jk begonnen met publicaties, waarin drie of vier artikelen, welke onderling 
als regel geen verband met elkaar hielden, verschenen. De redactie kwam 
meer en meer tot de overtuiging, dat op deze wijze toch een te veel versplin
terde, weinig samenhangende en onvoldoend diep gravende informatie werd 
gegeven. Te veel detailproblemen werden los naast elkaar behandeld. Ieder 
van deze artikelen kon daardoor soms maar in een beperkte lezerskring de 
aandacht trekken. 

225 



De problemen van verkeer en vervoer zijn multidisciplinair en onderling 
gerelateerd. Wi l men aan deze karakteristieken recht doen wedervaren, dan 
dient gekozen te worden voor tijdschriftnummers met ieder een serie artike
len, waarbij de verschillende aspecten van een bepaald vervoerprobleem in 
onderling verband worden bezien. Zo ontstonden de zgn. 'themanummers'. 
Reeds in 1965 werd het eerste themanummer gepubliceerd, handelend over 
infrastructuurproblemen in het vervoer. Doch eerst sedert 1974 is het con
cept systematisch gevolgd. Het bleek in een behoefte te voorzien. Thans 
verschijnt driemaal per jaar zo'n themanummer en eenmaal een 'bontnum
mer'. In zo'n bontnummer komen los naast elkaar staande artikelen, welke 
veelal op eigen initiatief van de auteurs aan de redactie zijn toegezonden. 
Daarentegen worden de auteurs voor de themanummers door de redactie 
geselecteerd en uitgenodigd. 
Zo ging langzaam de opzet van het tijdschrift zich wijzigen. Doch ook de 
themanummers dragen het stigma van de verandering der tijden. 
In het vervoereconomisch denken drong allengs het inzicht door, dat de 
problemen in het vervoer van algemene aard zijn en slechts naar verschij
ningsvorm per vervoertechniek verschillen. Van meet af aan is in de thema
nummers deze wijziging in het vervoereconomisch denken merkbaar gewor
den. Deze wijziging in het denken is mede veroorzaakt door de grote veran
dering in het vervoerproces als zodanig. Sedert het midden der 60er jaren 
kwam de complementariteit der vervoerstechnieken en de daardoor optre
dende gemeenschappelijke belangen sterk naar voren. 
Anderzijds zijn verouderde themata, zoals bv. de vermeende 'bijzondere 
aspecten van het vervoer' en de daardoor noodzakelijke restrictieve ver-
voerswetgeving, niet meer in de themanummers terug te vinden. Daarvoor in 
de plaats trad in de publicaties meer en meer het terugtreden van de overheid 
als capaciteitsregelaar naar voren om plaats te maken voor regelingen betref
fende de toetreding tot de markt. Beleidsaspecten gingen daardoor steeds 
meer de aandacht vragen, zowel nationaal als internationaal, niet alleen voor 
het inlandtransport, maar evenzeer voor zee- en luchtvaart. 
Het falen van overheidsregulatie tijdens de periode, waarin de lange con
junctuurgolf een dalende trend had gekregen, maakte een heroverweging 
voor de problemen van het vervoerbeleid noodzakelijk. Vooral sedert 1978 is 
deze problematiek in de themanummers terug te vinden. 
Ook het multidisciplinaire denken in de vervoerswetenschap is in de thema
nummers terug te vinden, zoals bv. het verband met het gebruik van de 
ruimte, het energieverbruik en de invloed van de arbeidsmarkt en de daar 
geldende regelingen. 

Toen de overheid zich in de 70er jaren gesteld zag voor de negatieve gevol
gen van een verouderde vervoerwetgeving en een multidisciplinaire aanpak 
der problemen wenselijk begon te worden, heeft zij een aantal studies laten 
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maken, welke voor haar een ondersteunende taak moesten hebben bij een 
nieuw te formuleren vervoerbeleid. Te noemen zijn bv. de integrale ver-
keers- en vervoersstudie, de studie over een tweede grote luchthaven, het 
structuurschema verkeer en vervoer. A l die studies werden in het tijdschrift 
aan een critische analyse onderworpen. Als logisch uitvloeisel van deze pu
blicaties ontstonden speciale themanummers toen de contouren van een 
nieuwe vervoerwetgeving zichtbaar werden (bv. twee themanummers in 1983 
over resp. het personen- en het goederenvervoerbeleid). Naarmate de nieu
we wetgeving concreter vormen gaat aannemen zullen in het volgende jaar 
deze onderwerpen zeker weer aan de orde komen. 
Naast dit alles deed een nieuw element in de themanummers zijn intrede: nl . 
de signaalfunctie. Nieuwe ontwikkelingen zoals bv. de logistiek en de infor
matica, dienden beoordeeld te worden op hun betekenis voor de vervoer-
sector. 
Maar hoe verschillend de themanummers naar opzet ook mochten zijn, 
steeds kwam naast het zuiver descriptieve en analyserende element de ont
wikkeling van de vervoersmarkt (economisch, technisch, juridisch, maat
schappelijk) aan de orde, alsmede de daarmede gepaard gaande wijzigingen 
in het vervoerseconomische denken. De relatie tussen beide ontwikkelingen 
is een wezenlijk element in de beschouwingen gaan vormen. 

Honderd nummers van het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap vormen 
door dit alles een spiegel van 25 jaar vervoersgeschiedenis. Maar niet alleen 
historie. De trendmatige ontwikkelingen - zowel conjunctureel als structu
reel - waren daardoor te traceren. Voor vervoersbeleid van zowel verladers, 
vervoerders als overheid heeft deze ontwikkeling van een vervoerstijdschrift 
een waarde gekregen, die een meer toekomst gericht denken mogelijk 
maakt. 
Het jubileumnummer, dat thans voorligt, is uit deze gedachte geboren. 
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VAN MONO- NAAR M U L T I D I S C I P L I N A I R I T E I T 
IN D E V E R V O E R S W E T E N S C H A P P E N 

Prof.Drs. H.J . NOORTMAN 
Universiteit van Amsterdam 

Abstract 
Towards a multidisciplinary approach in transport research 
During the sixties, research in transport approached this sector isolated f rom the other 
economic and social activities. The consequences of changes in economic and social 
patterns were hardly taken into consideration. 
When the negative external effects of traffic became a serious point of inconvenience by 
the end of that decade, more understanding was required about the interdependencies of 
the transport sector and the rest of society. A n active government policy was asked for . 
Multidisciplinary research teams were formed, first concentrating on the behaviour pat
terns of passengers. I n the seventies this type of research was applied as well as in the 
freight-transport sector. 
The eighties brought an extra stimulus for multidisciplinary research. This, because 
government policy in the transport sector appeared to have much smaller effects than was 
hoped for . A t the same time fundamental changes in the global economic patterns took 
place, that asked for adequate answers. During the coming decade attention should be 
given to the following points: 

a. Full use should be made of new concepts, to be developed by a better integration of 
know-how available in the various disciplines. 

b. More attention is needed for the social constraints when new concepts are considered. 
c. The gradual development of economic and social interdependencies on a global scale 

ask for a research approach in transport that is not only multidisciplinary, but mult i
cultural as well . 

B i j het uitbrengen van een jubileumnummer is het niet zozeer van belang een 
gedetailleerd overzicht te geven van hetgeen gedurende de te memoreren 
periode heeft plaatsgevonden. Slechts de grote lijnen zi jn relevant. Immers 
in een dynamische wereld waarin besluitvormers geconfronteerd worden met 
een groot aantal onzekerheden met betrekking tot de toekomst, heeft zo'n 
terugblik slechts zin, indien er zekere aanwijzingen uit kunnen worden ver
kregen omtrent lijnen waarlangs toekomstige ontwikkelingen zich kunnen 
gaan voltrekken. Gelet op het exponentiële verloop dat in de ontwikkelingen 
op vele terreinen valt waar te nemen, is het daarbij noodzakelijk een versnel
lingsfactor in te bouwen. 
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DE 60-ER J A R E N 

Het begin van de door het onderhavige jubileum bestreken periode voert 
terug tot 1960. De met het vervoer verbonden disciplines rukten nog goed
deels gescheiden van elkaar op. In deze periode, die goeddeels in het teken 
stond van het na-oorlogse economische herstel, richtte de vervoereconomie 
zich bij voorbeeld in sterke mate op het leerstuk van de marktverhoudingen, 
waarbij de waargenomen resp. veronderstelde marktstructuren niet primair 
werden getoetst aan hetgeen elders binnen het geheel van economische acti
viteiten viel waar te nemen, doch aan structuren die uit theoretisch oogpunt 
als optimaal werden gezien. Het was daarbij met name de aanbodzijde van 
de vervoermarkten die aandacht kreeg. Een geïsoleerde benadering dus van 
het vervoer, zowel qua discipline als ten opzichte van de overige sectoren. 
Een geïsoleerde benadering die kon leiden tot vervoerpolitieke aanbevelin
gen ten aanzien van de overheidsbemoeiing met de prijsvorming in het ver
voer en het capaciteitsbeleid van vervoerondernemingen, die geheel voorbij 
gingen aan de onvolkomenheden in de overige sectoren van de economie. 
Het daaruit resulterende beleid werd in bepaalde kringen dan ook als discri
minerend beschouwd. 
De geïsoleerde en versnipperde benadering van vervoervraagstukken, die tot 
het begin van de 60-er jaren gebruikelijk was, heeft mede bijgedragen tot het 
in die periode in overwegende mate vraagvolgende karakter van het ver
keers- en vervoerbeleid. De economische en sociale patronen werden vrijwel 
volledig als exogenen voor het verkeer en vervoer beschouwd. Ui t de ver
wachte ontwikkelingen in deze patronen werd de toekomstige behoefte aan 
verkeers- en vervoervoorzieningen afgeleid. Groei werd daarbij vooral als 
een verandering in volumegrootheden gezien; goeddeels naar het vervoer toe 
vertaald in 'meer van hetzelfde'. Dat groei niet los kan worden gezien van 
structuurverandering, werd nog slechts door weinigen in zijn volle conse
quenties voor het vervoer doorschouwd. 
Aangezien de naoorlogse ontwikkeling een vrijwel ononderbroken groei had 
doen zien, was er met betrekking tot het vooruitrekenen nog weinig behoefte 
aan andere benaderingen dan die van de puntprognoses. De invloed van 
conjunctuurschommelingen bleef buiten beschouwing; men meende deze te 
kunnen beheersen. 
Rond het midden van de 60-er jaren trad geleidelijk wijziging in deze situatie 
op. De snelle naoorlogse economische groei begon in steeds sterkere mate 
zijn negatieve zijden te tonen. Di t zeker niet in de laatste plaats op het 
terrein van verkeer en vervoer waar, als een van de uitingsvormen van de 
welvaartstijging, een snelle groei van het particuliere personenautobezit op
trad. Deze ontwikkeling zette een aantal processen in beweging op het pad 
van mono- naar multidisciplinariteit. De milieubelastende negatieve externe 
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effecten van het snel in omvang toenemende gemotoriseerde personenver
voer en wellicht nog meer de met dit proces gepaard gaande stagnatie in de 
ontwikkeling van de vraag naar openbaar vervoer, die het ontstaan van 
belangrijke exploitatietekorten veroorzaakte, leidden tot een aantal funda
mentele accentveranderingen in de verkeers- en vervoerwetenschappen. 
Het tot dan gebruikelijke vraagvolgende beleid verloor zijn vanzelfsprekend
heid. De roep om een sturend beleid werd steeds sterker hoorbaar. Aan de 
daartoe vereiste omschakeling waren evenwel een aantal moeilijkheden ver
bonden, waarvoor uit de vertrouwde gereedschapskisten van de onderschei
den bi j het verkeers- en vervoergebeuren betrokken disciplines niet de voor 
de beleidsombuiging benodigde instrumenten konden worden gelicht. 
Immers, voor beleidsombuiging is meer nodig dan het formuleren van onvre
de met het tot dan toe gevoerde beleid. Ten minste diende aan beleidsalter
natieven een concrete inhoud te worden gegeven; route wijziging vergt ten 
slotte het aanwijzen van een alternatieve bestemming. 
Indien al op dit punt een alternatief werd voorgestaan en in algemene termen 
verwoord, zo bleef direct daaropvolgend toch nog de vraag liggen of en zo ja 
welke instrumenten gehanteerd dienden resp. konden worden om een derge
lijke beleidsvariant te effectueren. Duidel i jk kwamen in deze periode de 
onvolkomenheden in kennis omtrent verkeers- en vervoergebeuren naar vo
ren. Wat de vervoereconomen betreft, deze hadden tot dan de aandacht 
vooral gericht op het goederenvervoer, waarbij de beleidsondersteunende 
beschouwingen zich voorts op een hoog abstractieniveau afspeelden, waar
door het verkrijgen van aansluiting op het reële vervoergebeuren bijzonder 
moeilijk bleek te zi jn . 

De zojuist beschreven verlangens om te komen tot een sturend beleid, von
den hun aanzet primair bij de ontwikkelingen in het personenvervoer. Daar 
waren het tot dan vooral de technici, de verkeerskundigen die beleidvoorbe-
reidend en ondersteunend werkzaam waren. Doordat het gangbare vraagvol
gende beleid niet meer verlangde dan redelijk betrouwbare prognoses en 
daarop gebaseerde verkeersvoorzieningen die een goede doorstroming kon
den verzekeren, waren de tot dan gebruikelijke prognosemodellen sterk me
chanisch van aard. Er werd weinig aandacht besteed aan de factoren die de 
achter het waarneembare verkeersgebeuren liggende gedragspatronen zou
den kunnen verklaren. De noodzaak daartoe was namelijk niet manifest en 
de voor dergelijk onderzoek vereiste empirische kennis omtrent de gedrags
patronen ontbrak. 
De snelstijgende exploitatietekorten bi j de ondernemingen werkzaam in het 
openbare personenvervoer, die een in omvang toenemend beslag op de col
lectieve middelen legden, gaven een belangrijke impuls tot de verdieping en 
verbreding van het onderzoek op het terrein van het personenvervoer. 
Het was in Nederland ten behoeve van de werkzaamheden van de 'Commis-
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sie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands' dat de eerste grote 
onderzoekingen naar het verplaatsingsgedrag plaatsvonden. Het beschikbaar 
komende onderzoekmateriaal maakte het mogelijk enig licht te werpen op 
de samenhang tussen het personenvervoer en verkeer en de maatschappelij
ke activiteiten, ten behoeve waarvan en in samenhang waarmede de ver
plaatsingen tot stand kwamen. De sterke vervlechting van de personenver-
plaatsingen met het totaal van de activiteitenpatronen dwong tot een funda
mentele horizonverbreding. 

• Het belang van de woon-werkverplaatsingen in het totale verkeerspatroon 
diende te worden gerelativeerd; andere verplaatsingsmotieven bleken een 
aanzienlijk sterker stempel te leggen op het verkeerspatroon dan tot dan 
werd vermoed. Di t noopte tot de introductie van een belangrijk groter aantal 
variabelen ter verklaring van dat totale patroon dan gebruikelijk was. 
• Aangezien een sturend beleid niet voldoende heeft aan een beschrijving 
van de bestaande situatie en van de waarschijnlijke ontwikkelingen bij een 
ongewijzigd vraagvolgend beleid, moest een groot gewicht worden toege
kend aan de ontwikkeling van verklarende modellen. Immers, met een stu
rend overheidsbeleid wordt beoogd de samenstelling en de omvang van de 
verplaatsingen te beïnvloeden. 
Di t was een belangrijke reden om tot een doorbreking van de monodiscipli-
naire benaderingen te komen. Haast 'vanzelfsprekend' vormden zich onder
zoekteams van verkeerskundigen en economen, aangevuld met de eerste 
vingeroefeningen van verkeerspsychologen. De uit de eerste omvangrijke 
enquêtes onder de bevolking in het westen des lands tot uiting gekomen 
bescheiden omvang van het collectieve openbare vervoer gaf een extra im
puls aan het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek naar de factoren die het 
vervoerwijzekeuzegedrag bepalen. 

Naast het onderzoek gericht op het verplaatsingsgedrag en naar de mogelijk
heden dit gedrag te beïnvloeden, gestimuleerd door de snelle motorisering, 
bleven de vooruitrekeningen eveneens de volle aandacht vragen, aangezien 
de behoefte aan infrastructuurvoorzieningen belangrijk meer toenam dan 
vóór de periode van massamotorisering werd verwacht. 
Kort nadat de Commissie Bevordering Openbaar Vervoer Westen des Lands 
haar activiteiten was begonnen, startten dan ook parallel daaraan de werk
zaamheden ten behoeve van de Integrale Verkeers- en Vervoersstudie 
( IVVS) , die de behoefte aan weg- en railinfrastructuur tot het jaar 2000 
diende te kwantificeren. Aangezien de weg- en railinfrastructuur voor zowel 
personen- als goederenvervoer wordt gebruikt, kon de IVVS niet worden 
beperkt tot het personenvervoer; ook het goederenvervoer diende in be
schouwing te worden genomen. 
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Zoals eerder werd opgemerkt, hadden de vervoereconomen zich tot dan 
vrijwel geheel gericht op het terrein van de marktverhoudingen. Voor zover 
daarbij kwantitatief onderzoek tot ontwikkeling was gebracht, lag dat met 
name op het gebied van transportkostencalculaties voor die sectoren in het 
goederenvervoer waar de overheid, middels tariefstellingen, in het marktge
drag wenste te interveniëren. 
De onderzoekwerkzaamheden in het kader van de I V V S noopten, evenals 
zulks voor het personenvervoer het geval was, tot het plaatsen van het goede
renvervoer in zijn maatschappelijke context. Het zal duidelijk zijn dat dit 
voor het goederenvervoer, gegeven zijn karakteristieken, met name inzicht 
in de te verwachten economische ontwikkelingen en in de daarmede samen
hangende veranderingen in de behoeften aan goederenvervoer vereiste. Het 
in deze sfeer ingestelde grootschalige empirische onderzoek maakte duidelijk 
dat vervoerprognoses op het terrein van het goederentransport slechts tot 
bruikbare resultaten kunnen leiden indien een verband wordt gelegd met de 
verwachte economische groei, de daarmede gepaard gaande veranderingen 
in de ruimtelijke spreiding van de economische activiteiten en, per regio, de 
veranderingen in de structuur van die activiteiten. 

Deze constatering maakte teamvorming in het onderzoek noodzakelijk, 
waarbij de vervoereconoom tot een goed samenspel met enkele andere eco
nomische specialisaties werd gebracht. Voorts bleek een verbreding in de 
onderzoekbenadering wenselijk in de richting van de transportkunde, een 
specialisatie binnen de technische discipline. 
Aangezien - in belangrijke sterkere mate dan bij het personenvervoer het 
geval is - een zeer groot deel van de infrastructuurbelasting door het goede
renvervoer voortvloeit uit grensoverschrijdend vervoer, vergrootten de inter
nationale betrekkingen en de daarin te verwachten ontwikkelingen nog de 
complexiteit van het onderzoekwerk. 

DE 70-ER J A R E N 

De urgentie tot scopeverbreding in het vervoeronderzoek werd nog versterkt 
door de ontwikkelingen in de 70er jaren. 
Het uitkomen van het rapport van de Club van Rome 'De grenzen aan de 
groei' in 1972 veroorzaakte in een dichtbevolkt land als Nederland aanzien
l i j k meer beroering dan in de meeste andere landen. De kort daarop volgen
de eerste oliecrisis versterkte de roep om een sturend overheidsbeleid in 
algemene zin en op het terrein van verkeer en vervoer in het bijzonder. 
Oude zekerheden werden ondergraven, economische groei was geen vanzelf
sprekendheid meer. Zelfs indien en voor zoverre die nog werd gewild, ble-
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ken de oude recepten om na stagnatie de economie weer op gang te brengen, 
niet meer te werken. 

De min of meer abrupte wijzigingen in de economische situatie, waarmede 
men in de 70er jaren werd geconfronteerd, maakte ook bij de technische 
discipline het een en ander los. 
Technische innovaties zijn vri jwel altijd het antwoord op maatschappelijke 
ontwikkelingen van merendeels sociale en economische aard. Op hun beurt 
hebben technische innovaties veelal belangrijke maatschappelijk gevolgen. 
De wijze waarop en de mate waarin deze wederzijdse beïnvloedingen wer
ken, komt echter lang niet altijd in voldoende mate expliciet tot uiting. Di t 
kan in twee opzichten tot onaangename gevolgen leiden. Allereerst is dat het 
geval wanneer de maatschappelijke ontwikkelingen die tot een bepaald tech
nische initiatief aanleiding hebben gegeven, abrupt veranderen. Het tech
nisch ontwikkelingsproces gaat dan nog geruime t i j d ongeamendeerd verder, 
tenzij er een tijdige analyse van de impacts van de maatschappelijke verande
ringen plaatsvindt. 
Het tweede gevaar schuilt in het niet t i jdig overzien van de maatschappelijke 
gevolgen die de introductie van een nieuwe technologie zal (kunnen) 
hebben. 
De gebeurtenissen in de 70er jaren hebben duidelijk gemaakt dat het ontbre
ken van een continu samenspel tussen meerdere disciplines ter bestudering 
van de interdependenties tussen maatschappelijke en technische ontwikke
lingen, tot onaangename verrassingen kan leiden. Met een tweetal voorbeel
den zij dit geadstrueerd. 
De ontwikkeling en bouw van de Concorde moge als eerste voorbeeld wor
den genoemd. Dit project werd voortgezet in Europa, ondanks de door de 
eerste oliecrisis sterk gewijzigde exploitatieve perspectieven en ondanks het 
met name in de geïndustrialiseerde landen toenemende verzet tegen de ge
luidshinder die bij supersone snelheden wordt veroorzaakt. Aan de teleur
stellende exploitatieresultaten heeft voorts nog bijgedragen de overschatting 
van het belang dat door passagiers aan reistijdverkorting wordt toegekend, met 
name bij vluchten tegen de zon in , met aankomsttijden in de nachtelijke uren. 
De ontwikkeling van het containervervoer zij als tweede voorbeeld geno
men. Met name in Europa is de opkomst van deze nieuwe verschijningsvorm 
van de lading tijdens zijn eerste ontwikkelingsfase in overwegende mate op 
technische merites beoordeeld. Zo al aandacht werd gegeven aan krachten 
die dit ontwikkelingsproces op gang brachten, dan werden toch over het 
algemeen de beschouwingen beperkt tot het signaleren van de kostenvoorde
len die, door een snellere ladingoverslag, vergeleken met conventionele stuk-
goedbehandeling, in de geïndustrialiseerde landen konden worden bereikt. 
Dat op de achtergrond van deze ontwikkeling sociale factoren een belangrij-
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ke rol hadden gespeeld, te weten het terugbrengen van het aanvaardbaar 
geachte gewicht van de 'manload', werd in de meeste analyses buiten be
schouwing gelaten. Daardoor werd het containeriseringsproces te geïsoleerd 
benaderd en niet gezien als slechts één van de ontwikkelingslijnen in de 
goederenbehandeling, waartoe de zojuist genoemde sociale impuls de aanzet 
gaf. Dientengevolge werd over het hoofd gezien dat de omvang van het 
conventionele stukgoed niet alleen werd aangetast door de overgang van een 
deel daarvan naar vervoer met grote transporteenheden, waartoe de contai
ner kan worden gerekend, doch dat anderzijds ook 'verbulking' zou optre
den. De gevolgen van deze verschuivingen in de verschijningsvorm van de 
lading voor de omvang en het opleidingsniveau van de voor de overslag in 
havens en op andere terminals vereiste mankracht, kwamen daardoor even
eens pas in een late fase van dit ontwikkelingsproces in hun volle omvang 
binnen het aandachtsveld. 

DE E E R S T E H E L F T VAN DE 80-ER J A R E N 

De langdurige economische terugslag die met de tweede oliecrisis het entree 
tot de 80er jaren een weinig opbeurend beeld gaf, heeft de behoefte aan 
multidisciplinaire verbreding bij de aanpak van verkeers- en vervoervraag-
stukken nog versterkt. 
Drie elementen hebben daarbij een bijzondere rol gespeeld: 

a. de bewustwording van de grenzen van een sturend beleid 
b. de heroverwegingen van de relatie overheid/bedrijfsleven en 
c. het uittillen van de (goederen)vervoerdiscussies boven het Europese 
niveau 

Ad a 
Als antwoord op de roep om een sturend overheidsbeleid verscheen in de 
tweede helft van de 70er jaren in Nederland in een hoog tempo een aantal 
beleidsdocumenten, bedoeld als grondslag en richtsnoer voor zulk een stu
rend beleid. 
In de eerste helft van de 80er jaren werd echter duidelijk dat de feitelijke 
ontwikkelingen zich blijkbaar slechts binnen zeer enge marges lieten beïn
vloeden. 
Een aantal redenen is daarvoor aan te voeren: 

• De doelstellingsfuncties voor een alternatief beleid, zoals verwoord in de 
zojuist genoemde beleidsstukken, waren complex, bevatten onderling strijdi-
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ge enkelvoudige doelstellingen, zonder dat aan deze enkelvoudige doelstel
lingen prioriteiten dan wel gewichten werden toegekend. 
• B i j de formulering van de doelstellingen voor het sturende beleid werd niet 
of onvoldoende rekening gehouden met de vraag of voor de realisering van 
de doelstellingen instrumenten voorhanden waren. 
• Voor zover in principe instrumenten beschikbaar waren, bleken de doel
stellingen toch te ambitieus om binnen de beschikbare geldbudgetten gereali
seerd te kunnen worden. 
• De organisatorische structuur van het overheidsapparaat was niet berekend 
op een daadwerkelijk sturend beleid. 
• De vereiste juridische kaders ontbraken. 
• De internationale vervlechtingen binnen Europa lieten weinig speelruimte 
voor een specifiek nationaal sturend beleid. 
• De maatschappelijke ontwikkelingen stonden veelal haaks op de doelstel
lingen van het sturende beleid. 

Wat dit laatste punt betreft, valt bijvoorbeeld te denken aan de overheids-
wens, de automobiliteit terug te dringen. D i t , terwijl het gestegen inkomens
niveau voor grote delen van de bevolking in een leefstijl resulteerde, die een 
vergroting van de ruimte tot gevolg had, waarbinnen zij hun regelmatig 
terugkerende activiteiten, zoals wonen, werken, winkelen en recreatie, wen
sten te verrichten. Een leefstijl, die veelal juist tot een vergroting van de 
automobiliteit leidt. 

Adb 
De in de loop van de naoorlogse decennia geleidelijk uitgebouwde over
heidsbemoeiing op vele terreinen, maar zeker ook op dat van verkeer en 
vervoer, legde een toenemend beslag op collectieve middelen en verkleinde 
de mogelijkheden tot het voeren van een flexibel beleid, zowel bij de over
heid als bi j het bedrijfsleven. De wederzijdse omarming ging wat benauwen. 
Tijdens de jaren van economische terugslag bleken de conventionele, op 
marktordening gerichte beleidsinstrumenten niet in staat te zijn de ongunsti
ge ontwikkeling in de beleidsresultaten te keren. De zin van vergaande over
heidsbemoeiing met prijsstelling en vervoercapaciteit werd in toenemende 
mate betwijfeld. Daaraan toegevoegd het vrijwel ontbreken van tastbare 
resultaten van een sturend overheidsbeleid, gaf de algemene tendens om te 
komen tot een fundamentele heroverweging van de relatie overheid/bedrijfs
leven, op het terrein van het verkeer en vervoer, een grote actualiteitswaar
de. Deze actualiteitswaarde leidde tot een verbreding van de multidisciplinai
re aanpak met het vak Bestuurskunde. Via de activiteiten van deze discipline 
is een belangrijke inbreng geleverd. Di t niet alleen ter gedeeltelijke verkla
ring van de teleurstellende resultaten van het sedert de 70er jaren gevoerde 
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beleid. Tevens is in relatief korte t i j d een aantal belangrijke stappen gezet op 
het pad dat moet leiden tot de ontwikkeling van een consistent pakket be
stuurlijke en juridische maatregelen die genomen dienen te worden om over
heidsbemoeiing met meer succes door te kunnen voeren. 

Ad c 
Als derde element, relevant voor de eerste helft van de 80-er jaren, werd de 
mondiale schaal genoemd, waarop de vervoerdiscussies zijn gebracht. 
Terecht kan worden gesteld dat vervoertechnieken als zee- en luchtvaart zich 
altijd reeds in overwegende mate boven de Europese dimensies hebben be
wogen. Di t heeft duidelijk zijn weerslag gehad op de wijze waarop en de 
mate waarin de relatie overheid/bedrijfsleven bij deze technieken vorm heeft 
gekregen. 
Tot enkele jaren geleden speelde in bedoelde relatie - in tegenstelling tot de 
situatie bij de inlandtechnieken - de Europese schaal geen rol van enige 
betekenis. 
Wanneer hier echter voor de 80er jaren de vervoerbenadering vanuit mondi
ale optiek als een specifiek element aan de orde wordt gesteld, dan staat 
daarbij echter de maatschappelijke context van het vervoer voor ogen. 
De langdurige economische terugslag waarmede met name West-Europa 
wordt geconfronteerd, heeft in toenemende mate het besef doen doordrin
gen dat deze terugslag meer is dan een conjuncturele recessie, dat daarnaast 
en eigenlijk primair structurele ontwikkelingen hun invloed doen gevoelen. 
Dat heeft tot consequentie de noodzaak om ter bereiking van een werkelijke 
opleving van de economische activiteiten de aandacht niet alleen gericht 
dient te worden op de stimulering van de vraag, bij een gegeven aanbodstruc
tuur, doch dat daarnaast en volgens velen zelfs primair, de aanbodstructuur 
dient te worden aangepast aan de gewijzigde afzetmogelijkheden. 
Voor deze heroriëntat ie was het noodzakelijk de overaccentuering die de 
intra-europese vraagstukken in de achterliggende decennia voor het inland-
transport hadden verkregen, ter zijde te stellen. Immers, de vereiste aanpas
singen in de aanbodstructuur van West-Europa dienden beoordeeld te wor
den vanuit de economische ontwikkelingsprocessen die zich op mondiale 
schaal voltrokken. Processen waarbij de leidende rol van de traditionele 
economische zwaartepunten in relatief belang geleidelijk afneemt en de ge
bieden rond het Pacific Basin snel aan economische betekenis winnen. Van 
de drie polen binnen de traditionele geïndustrialiseerde landen - USA, West-
Europa en Japan, b l i jk t het vooral West-Europa te zi jn dat terrein verliest. 
Het ontwikkelingsproces dat geleidelijk naar een multipolaire structuur 
voert, wordt niet alleen gekenmerkt door grote verschillen in groeitempo 
tussen de oude en de nieuwe economische centra, doch eveneens door een 
ondergraving van vooral de historische kurken van de Westerse economieën: 
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de zware industrieën. Voor zover West-Europa, na afstemming van zijn 
economische structuur op de resterende of nieuw tot ontwikkeling te brengen 
sterke punten, in de toekomst een rol van betekenis op wereldniveau kan en 
wi l spelen, zal de daartoe vereiste afzetmarkt belangrijk groter dienen te zijn 
dan de "eigen" Westeuropese markt. West-Europa zal dan met een groot 
deel van zijn produktiepakket naar andere continenten dienen te exporteren. 
Het leerstuk van het vervoer als een afgeleide van industriële en handelsacti
viteiten diende, in het licht van het zojuist gestelde, derhalve weer te worden 
ingeruild voor een benadering waarbij aan de wat oudere stelling 'trade 
follows the flag' een aan de situatie van de 80er jaren aangepaste uitwerking 
wordt gegeven. 
De eerste aanzetten daartoe werden gegeven in het kader van de onderzoe
ken, die door de Commissie(s) Wagner en de Stuurgroep Dienstenonderzoek 
werden geïnitieerd. De 'new-look' die in dit verband aan de motorfunctie van 
de transportactiviteiten werd gegeven, leidde er allereerst toe dat de benade
ring van fysieke-distributievraagstukken een wat minder monodisciplinair 
transportkundig accent kreeg en, in sterkere mate dan voorheen, in verband 
werd gebracht met afzetstrategieën. In de tweede plaats bleek het noodzake
l i jk de kaders te verruimen, waarbinnen de transportsector zijn dienstenpak
ket dient aan te bieden. Het dienstenpakket van de transportsector moest 
daartoe geplaatst worden binnen een cluster van dienstverleningen, die te 
zamen de afzetkracht van industriële activiteiten kunnen vergroten. Het was 
binnen zulk een cluster van dienstverleningen, waarvan het transport slechts 
een onderdeel vormt, dat de traditionele kwaliteitskenmerken van beschik
bare systeemalternatieven dienden te worden beoordeeld en waar mogelijk 
gepousseerd. 

1985 EN DAARNA 

Ontwikkeling is niet 'meer van hetzelfde', doch gaat, zoals eerder gesteld, 
gepaard met veranderingen die zich in een toenemend tempo voltrekken. 
In het voorafgaande werden enkele elementen in het proces, dat gedurende 
de laatste 25 jaar heeft gevoerd van een mono- naar een multidisciplinaire 
benadering van vervoervraagstukken, in vogelvlucht geschetst. Dit proces 
overziende rijst uiteraard de vraag of en zo ja welke verwachtingen daaruit 
kunnen worden afgeleid voor de ontwikkelingen gedurende de 10 a 15 jaar. 
Als afronding van dit artikel zi jn daarover onderstaand enkele gedachten 
verwoord. 

a. In de afgelopen jaren is een belangrijk aantal stappen gezet op het pad 
van mono- naar multidisciplinaire benaderingen. B i j deze multidisciplinaire 
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aanpak van verkeers- en vervoervraagstukken is het samenspel tot nu toe 
echter vooral langs de li jnen van een iteratief proces tot stand gebracht, via 
wederzijdse terugkoppelingen. 
Verwacht mag worden dt in de komende jaren dit iteratieve proces meer en 
meer plaats zal maken voor een simultane, geïntegreerde aanpak, waardoor 
het ontwikkelingsproces versneld zal worden en meer fundamentele verande
ringen in systeembenaderingen tot stand worden gebracht. 'Verbetering en 
versnelling van het bestaande' zal plaats moeten maken voor een aanpak die 
volledig gebruik maakt van de vrijheidsgraden die het kennisniveau van het 
moment binnen de onderscheiden disciplines, in onderling samenspel biedt. 
b. Waarschijnlijk zal de inbreng vanuit de onderscheiden disciplines, paral
lel aan de overgang van een iteratieve naar een simultane aanpak, minder 
'hoekig' worden. Uiterst geavanceerde benaderingen van verkeers- en ver
voervraagstukken zi jn veelal niet toepasbaar resp. leveren bij toepassing niet 
het verwachte succes op, aangezien deze benaderingen (nog) niet inpasbaar 
blijken te zi jn in de bestaande leefpatronen. De maatschappelijke bedding 
en het ontwikkelen van dynamische randvoorwaarden vanuit de mensweten
schappen, voor nieuwe technisch-organisatorische benaderingen zullen der
halve tot een verruiming van het aantal disciplines leiden, dat in research- en 
ontwikkelingsteams dient te worden opgenomen. 
c. In het verlengde van de trend, meer aandacht te schenken aan de maat
schappelijke kaders waarbinnen verkeers- en vervoersystemen dienen te 
functioneren, zullen de toenemende mondiale vervlechtingen niet alleen lei
den tot een in omvang en intensiteit toenemende multidisciplinaire aanpak, 
doch ook nopen tot een multiculturele benadering van verkeers- en vervoer
vraagstukken. De ontwikkeling naar een multipolaire wereldenonomie im
pliceert dat een in relatief opzicht en in absolute zin toenemend deel van de 
voor verkeers- en vervoervoorzieningen relevante besluitvormingsprocessen 
tot stand komt buiten het westerse cultuur- en waardenpatronen. 
B i j de afweging van varianten zal derhalve expliciet de invloed van de voor 
de besluitvorming relevante cultuurpatronen dienen te worden ingebracht. 
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Abstract 
From transport activities to logistics 
A description is given of transport activities during the last 25 years. 
Reference is made to the development in society in general and industry in particular 
during 2 transport revolutions, that took place within a period of 150 years. 
As it appeared the effects of the first revolution on transport development were limited 
as compared to the industry. A n extrapolation is made for the transport future towards 
logistics both f rom a technological and a structural point of view. 

Het is altijd verleidelijk om bij gelegenheid van een jubileum alle registers 
open te trekken en de hoogtepunten van hetgeen zich afspeelde - in het 
ronde aantal jaren dat sedert het herdachte feit verliep - te memoreren. 
In het onderhavige geval van 25 jaren vervoerswetenschappelijke publikaties 
l i jk t het er op alsof de technische karakteristiek eerder luidt de 'passage' van 
hoogtepunten. 
De recordjacht naar snelheden van de onderscheiden vervoertuigen werd 
onderbroken door de oliecrises, die een belangrijk kostencomponent - de 
energie - ontoelaatbaar deed stijgen. We vliegen hoofdzakelijk subsonisch, 
de vaarsnelheden van zeeschepen werden teruggenomen beneden het voor 
auto's binnen de bebouwde kom toegelaten maximum van 50 km/h, terwij l 
de voertuigsnelheden in het algemeen ter discussie staan. 
Ook de aanvankelijk onstuitbare groei in afmetingen van de vervoertuigen, 
gestimuleerd door een streven naar 'economies of scale', vond zijn grenzen in 
de omvang van de vervoerstromen en in de capaciteiten van de beschikbare 
infrastructuur, terwij l daarnaast ook milieu-effecten een rol van betekenis 
gingen spelen. De superlatieven jumbo, super, mammoet, goliath etc. ver
stomden. Groot om der wille van de afmetingen alleen hoeft niet langer, als 
resultaat van evenwichtige beschouwingen kan dat echter wel en b l i j f t der
halve voor technici nog steeds uitdagend. 
De trends in de ontwikkelingen van het goederentransport kunnen, zeker 
voorzover dat de technologische kaders betreft, worden afgeleid van die, 
welke de industriële geschiedenis in het algemeen bepaalden. 
In het conventionele transport voltrok zich het technologisch ontwikkelings
proces met aanzienlijke tijdvertragingen in vergelijking met de industriële 
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wereld. Deze vertraging had voor het transport tot gevolg dat de modellen 
bekend waren en zelfs redelijke voorspellende waarden bereikten voor de 
'goede oude toekomst'. 
Innovatieve ontwikkelingen zijn uiteraard van minder conventionele aard, 
zodat in die gevallen niet kan worden volstaan met navolgen. Het is dan 
noodzakelijk met de industriële- en maatschappelijke kaders 'mee' te denken 
en soms is zelfs originaliteit gewenst. 
Een korte beschouwing van de achter ons liggende relevante veranderingen 
kan wellicht dienen om het heden te verstaan en om de toekomst te helpen 
vormen. Nu was het karakter van de cruciale gebeurtenissen allesbehalve 
vriendelijk - het ging niet om eenvoudige vervangingen of aanvulling - en de 
gevolgen waren bijzonder ingrijpend. In feite verliepen de ontwikkelingen zo 
hevig en turbulent, dat ze de schrikbarende naam revolutie meekregen. De 
eerste industriële werd, na ruim een eeuw, gevolgd door een tweede, de 
technologische revolutie. Zulke belangrijke gebeurtenissen kunnen niet lan
ger worden bedwongen met aangepaste en verruimde kennis maar vergen 
een nieuwe instelling en gedragsregels voor alle betrokkenen. 

1960 

Voor wat 'transportland' betreft, waren de gevolgen van de eerste industriële 
revolutie beperkt gebleven tot de eigen kring. Het geheel bleef 'dienstverle
nend' en die typering werkt door in de onderlinge verhouding van de compo
nenten vervoer, overslag en opslag. 
Het vervoer b l i j f t een dominante rol vervullen, de overslag poogt zich aan de 
veranderende behoeften van de vervoercomponent aan te passen en het is de 
opslag die de taak van accumulator op zich neemt. Een dergelijke ontwikke
ling vraagt om onevenwichtigheid en deze bleef dan ook niet uit. 
Gedurende de historische (eerste) industriële revolutie werden de aanvanke
lijke autonome - ambachtelijke - activiteiten samengesmolten tot - gecoör
dineerde - processen door het gebruik maken van 'getemde' energie. Di t had 
uiteraard grote effecten op het huis-(hand-)werk en op het handelsgedrag. 
Voorraadvorming in een voordien ongekende omvang vloeide hieruit voort, 
die op zijn beurt een aangepaste vervoervoorziening vergde. 
Werden de voortbrengselen van de natuur en van de menselijke arbeid in 
eerste instantie door de 'producenten' respectievelijk de handelaren zelf ver
voerd, in toenemende mate ontstond er een behoefte dat door derden te 
laten verrichten. 
Het effect van deze ommekeer op het transport was functioneel gezien niet 
bijster groot. De 'techniek' werkte echter hard aan de schaalvergroting en de 
stroomversnelling, door het ontwerpen en bouwen van grotere en snellere 
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vervoertuigen en bovenal door deze in grote aantallen aan te bieden. 
Ais gevolg daarvan groeiden, tot in de periode van de achter ons liggende 25 
jaar, vooral de problemen van aansluiting en aanpassing. Opslag en overslag 
haastten zich om aangepaste capaciteiten te leveren, opdat de vervoercom
ponent in het door hem gewenste ritme zou kunnen blijven functioneren. 
Verschillende soorten van havens, die de adjectieven meekregen van hun 
overheersende vervoermodaliteit, werden ontwikkeld. Zo spreken wij over 
zee-, binnen- en luchthavens, terwij l de havens, die het rail- en wegvervoer 
bedienen, de eigen namen kregen van stations en centra. 
Ondanks grote vaak spectaculaire ontwikkelingen bleek de wal het schip toch 
te keren. De reder ervoer, dat niet alle voor hem relevante zeehavens de 
vanuit zijn optiek aantrekkelijke schaalvergroting konden volgen. Een ana
loge situatie trad op bij luchthavens, die niet altijd elk type vliegtuig konden 
gedienen. De supersnelle treinen waren niet geschikt voor elke baan en 
konden dus niet elke gewenst station bereiken; tenslotte werden en worden 
de insufficienties van het wegennet iedere dag in de file-berichten aan ons 
meegedeeld. 

Behoudens de infrastructurele beperkingen bleken ook de outillages van de 
terminals in bepaalde situaties grenzen aan het schaalvergrotingsproces te 
stellen. De bufferproblemen op aansluitpunten van vervoermodaliteiten met 
onderling ver uiteenliggende capaciteiten nopen tot grote opslagvoorzienin
gen, die maar zelden een voorraadfunctie hebben en alleen bijdragen tot 
inefficiëntie van de goederenstromen. 
Di t proces in de transportsector leidde tot organisatorische structuren in de 
vervoerafwikkeling, die een goede afstemming met de industriële sector in de 
weg stonden. Samenvattend kan voor deze fase gesteld worden dat de effec
ten beperkt bleven tot de transportkring zelf en zich bepaalden tot schaalver
groting en stroomversnelling. 

1972 

De recordjacht met betrekking tot capaciteiten, snelheden en vermogens 
vond zijn begrenzing in externe factoren. 
Energieprijzen werden plotseling bepalend voor de grootte van de snelheid 
en de intensiteit van de gebruikte vermogens, terwijl de capaciteit van de 
vervoersystemen mede door milieu-overwegingen werd beperkt. 
De infrastructurele beperkingen werden daarmede minder klemmend. In 
deze t i j d komt als alternatief voor de schaalvergroting het continue transport 
naar voren, waarmee ten koste van aanzienlijke diepte-investeringen de ge
wenste capaciteiten óók kunnen worden verwerkt. 
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Deze grote investeringen hadden overigens tot gevolg, dat het aantal toepas
singen gering bleef. 
Het vak 'Transportkunde' ontwikkelt zich in deze t i j d sterk, en dankzij kr i t i 
sche analyses en een fundamentele benadering, werden hulpmiddelen aange
dragen tot rationele besluitvorming betreffende de keuze van alternatieve 
transportmethoden. 
In deze t i jd ontstaat ook het zogenaamde goederenexplosie-model, waaraan 
Noortman in zijn bijdrage refereert. Het duidt op het uiteenvallen van het 
ladingpakket, dat aanvankelijk uitsluitend uit manipuleerbare 'manloads' 
bestond in ladingeenheden (pallets en containers) enerzijds en gestorte la
ding (bulkgoederen) anderzijds. 
Toen Noortman en ondergetekende dit model toepasten op de ladingprogno
se voor 1980 en daaruit de 'stukgoedcrisis' werd voorzegd, klonk dat onge
loofwaardig en werd zeker niet als een structureel verschijnsel aanvaard. 
Vandaag nog wordt dit effect niet voor de wereldgoederenstromen in het 
algemeen en geldend op korte termijn voor alle havens als voorland gezien. 

1985 E N DAARNA 

En dan worden wi j verrast, reeds voordat de consequenties van het vooraf
gaande werden doorleefd, door de informatie, die zijn plaats vraagt naast 
massa en energie, op een niet mis te verstane wijze. Deze M-E-I-fusie brengt 
ons verwarring en vraagt opnieuw om wijziging in opstelling en gedrag. Di t 
verschijnsel zou, mede naar de haar veroorzakende grootheid, Informatie 
Revolutie kunnen worden genoemd. Het l i jk t echter beter om het effect in 
de naam tot uitdrukking te brengen door te spreken van Technologische 
Revolutie. Technologie betekent in dit verband dan de beheerste vervorming 
en verplaatsing van massa, energie en informatie. 
Welke implicaties kunnen wi j thans waarnemen dan wel verwachten van dit 
gebeuren en hoe werken die door op het transport? 
Nog maar nauwelijks bekomen van de eerste stuipen van de groei en nog 
steeds op onevenwichtige wijze dienstverlenend, biedt ons de informatie
technologie nu nieuwe mogelijkheden voor het sturen, het beheersen en het 
koppelen binnen grotere verbanden - in systemen. 
Zulk een sturen en regelen kan dankzij tijdloze informatiebehandeling bin
nen de procestijd plaatsvinden, als gevolg waarvan de trefzekerheid - be
trouwbaarheid onbekend groot wordt. 

Informatie 
W i j zijn thans in de ban van informatica en worden overspoeld door elkaar in 
tomeloze vaart opvolgende varianten en ontwikkelingen van data-verwer-
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king. Achter die fascinerende verschijningsvormen en methodieken ligt als 
essentie verscholen dat een dimensie wordt toegevoegd aan eerdere feno
menen: 

Techniek + Informatie = Technologie 

en kijken naar de implicatie voor het transport: 

Produkten + Informatie = Goederen 

Het is bij de beschouwing van de produkten- en informatiestromen opvallend 
dat er een volledige overeenkomst bl i jkt te bestaan in de te realiseren func
ties om beide stromen tot stand te brengen en in stand te houden. Daarbij zij 
wel voor ogen te houden dat pas van goederentransport sprake is wanneer 
een synchronisatie is bereikt van een produktstroom en een op deze verplaat
sing betrekking hebbende informatiestroom. Daarbij gaan deze gecoördi
neerde synchromen over in technologische systemen, waarbij de produkten 
die verplaatst worden en de informatie equivalente componenten vormen. 
De informatiecomponent is bepalend voor de kwaliteit en flexibiliteit van het 
goederentransport. Immers, het is deze informatie die de mogelijkheid 
schept om te anticiperen op hetgeen in volgende schakels van samengestelde 
transportketens dient te geschieden. Daarmede kunnen deze subsystemen 
elk voor zich optimaal worden ingezet. Een niet onbelangrijk aspect naast de 
kwaliteit- en flexibiliteitsverbetering die daardoor kan worden gerealiseerd, 
is de tevens te behalen reductie van de totale aan het goederentransport 
verbonden kosten, dat wi l dus zeggen van de kosten van de verplaatsing, de 
overslag en de opslag tezamen. 
Deze kostenbesparing vloeit voort uit de verbetering van de onderlinge aan
passing van de verschillende activiteiten respectievelijk subsystemen, waar
door de betrouwbaarheid van de afzonderlijke componenten zowel als van 
het gehele transportsysteem toeneemt. 
Voor de structuur van de transportsystemen is dat van veel betekenis. 
Immers: 

• topsnelheden, die van stilstandpunt naar stilstandpunt nog voor enige door
stroming van de produkten moeten zorgen, kunnen worden gereduceerd; 
• buffer-voorraden, nodig voor de aansluiting van ongelijksoortige activitei
ten, kunnen worden teruggebracht; 
• de geïnstalleerde capaciteit van voertuigen, overslagwerktuigen en opslag-
tuigen kan worden aangepast aan de voor continuïteit vereiste waarden. 

De kracht van de informatietechniek om deze kostenbesparingen mogelijk te 
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maken ligt in zijn capaciteit om veel data in 'geheugens' op te slaan en om 
complexe samenhangen met behulp van modellen door te rekenen. De ge
volgen van wijzigingen en storingen kunnen op deze manier snel worden 
bepaald, hetgeen een adequate besluitvorming mogelijk maakt. De naar hun 
aard ruimtelijke gedecentraliseerde transportactiviteiten maken deze proces
sen aanzienlijk kwetsbaarder voor externe invloeden dan transformatiepro
cessen, zodat de informatica in het transport voor de procesbeheersing van 
strategisch belang is te achten. Door een consequentere benadering van de 
informatica als een aan de produkten gelijkwaardige component, kan de 
kwaliteit van het goederentransport nog belangrijk worden verbeterd en de 
kosten verlaagd. B i j deze betere benutting van de mogelijkheden die de 
informatie te bieden heeft, dient niet alleen te worden gedacht aan de be
heersing van de uitvoering van het transportproces. Van tenminste even 
grote betekenis zijn de planning over perioden met sterk uiteenlopende hori
zonten alsmede het simuleren van de effecten van alternatieve beleidslijnen, 
in de fase van de beleidsvoorbereiding. 

Informatie-technologie 
De mogelijkheden die de informatietechnologie biedt zullen naar verwach
ting min of meer tot een trendbreuk leiden in het gedurende lange t i j d zo 
vertrouwd geworden proces van schaalvergroting in de tuigen, benodigd voor 
vervoer, opslag en overslag. Een schaalvergroting met als dimensies de capa
citeit, de snelheid en de intensiteit van de vermogens, die - zoals eerder 
gesteld - rond 1972 zijn toppunt bereikte. 
De ontwikkelingen in de informatica zullen de accenten in de tuigen anders 
richten. Zoals eerder is uiteengezet, biedt de informatica sterk verbeterde 
mogelijkheden tot procesbeheersing. Deze procesbeheersing zal van belang 
zijn voor hetgeen vereist is om de koppeling tussen opeenvolgende schakels 
in de transportketens te verbeteren, alsook voor een betere beheersing van 
het proces binnen de afzonderlijke schakels. Binnen het technologisch proces 
van een schakel is meestentijds een aantal functies te onderkennen. De 
informatica nu maakt het mogelijk de versmelting van functies in één tuig die 
tot uiterst gecompliceerde constructies kan leiden, op te heffen en tot func
tiescheiding over te gaan. Elk van de functies kan dan behandeld worden als 
een subsysteem waarvan de functionering op grond van zijn eigen kenmer
ken geoptimaliseerd kan worden. 
Evenals bij de koppeling van taken van opeenvolgende schakels in de trans
portketen is er per schakel ook de informatica die voor een goede synchroni
satie van de afzonderlijke functies zal hebben zorg te dragen. Door verbete
ringen in de procesbeheersing zullen de produktstromen ook een 'rustiger' 
beeld gaan vertonen welk kenmerk de mogelijkheden om van discontinue op 
continue transportsysteem over te schakelen zal vergroten. Ui t kostenoog-
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punt heeft een continu-systeem het voordeel dat bij eenzelfde throughput de 
geïnstalleerde capaciteiten lager kunnen zijn dan bij een discontinu systeem. 
Daartegenover dient echter een offer te worden gebracht in ruimtelijke flexi
biliteit. Een continu-systeem vooronderstelt het gebruik van een 'gebaande' 
weg. U i t technisch oogpunt heeft een continu-systeem ook het voordeel van 
minder zware eisen die aan de verkeersregeling dienen te worden gesteld. 
Daar waar de toepassing van echte continu-systemen op bezwaren stuit, 
opent de inductief gestuwde tractie toch de mogelijkheid transportsystemen 
te organiseren die, alhoewel zij discontinu van uitvoering zi jn, toch voldoen 
aan de doelstellingen van continu transport, omdat op elk moment over het 
(sub)systeem kan worden beschikt. 
Het ligt in de rede dat de grote aandacht die aan de koppeling tussen de 
transportschakels moet worden gegeven alsook aan de synchronisatie van de 
onderscheiden functies per schakel, de overslagtuigen in strategisch belang 
aan gewicht zullen winnen. Voor een goede aansluiting tussen de schakels 
respectievelijk functies is het nodig dat de oriëntatie, de plaats-coördinaten, 
de snelheidsvectoren en de versnellingen van de te koppelen activiteiten 
worden beheerst. 
Wat de functiescheidingen binnen een overslagtuig betreft l i j k t het niet on
waarschijnlijk dat de conventionele stukgoedkranen in havens zich zullen 
gaan ontwikkelen naar het voorbeeld van de grijperkranen. Deze werden 
vervangen door laadbruggen en lostorens. Ook bij de overslagwerktuigen 
voor containers is als uitvloeisel van een proces naar functiescheiding een 
ontwikkeling gaande naar de toepassing van portainers, transtainers en 
straddle carriers. 
Vanuit de overslag zullen ook ontwikkelingen in en wijzigingen van het 
vervoer en de opslag worden geïnitieerd. Deze ontwikkelingen kunnen b i j 
voorbeeld ten aanzien van het vervoer ertoe leiden dat de overslaghandelin
gen die aan het begin en het einde van een verplaatsing nodig zi jn , als het 
ware ineenvloeien. Dan ontstaan bandenstraten, die de produkten 'overslaan 
naar elders'. Betrokken op de opslag, zijn ontwikkelingen in de richting van 
dynamische opslag te verwachten. 
Aangezien in de transporttechnologie van de toekomst de beheersing van 
overgangen centraal zal staan, zal de kennis omtrent de eigenschappen van 
de beide te koppelen schakels veel groter dienen te zi jn dan traditioneel 
nodig en gebruikelijk was. Deze kennisbehoefte zal naar verwachting leiden 
tot het hanteren van monitor-systemen. Vanuit de electronica zullen daartoe 
de sensoren en meet- en signaalvoorzieningen worden aangeboden, terwij l 
de electrologica de mogelijkheden zal openen tot verwerking en vergelijking 
van eigenschappen onderling en met limietwaarden of normen. 
Met de introductie van deze monitor-systemen zal veelal meer informatie 
beschikbaar komen dan nodig is voor de schakeling van de transportactivitei-
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ten. Als een soort spin-off wordt daarmede in de sfeer van het onderhoud 
van de tuigen de weg geopend naar een nieuwe fase in het technisch onder
houd. Op het correctieve onderhoud volgde het periodieke, dat op zi jn beurt 
werd gevolgd door het preventieve. De nieuwe fase zal zi jn die van het 
toestandsafhankelijke onderhoud, dat zowel de betrouwbaarheid van de tui
gen zal vergroten alsook de onderhoudskosten zal verlagen. 
Overziet men de karakteristieken van de te verwachten technologische ont
wikkelingen in de transportsector in algemene zin, dan zijn deze in een aantal 
trefwoorden samen te vatten: 

• energie-bewust transport; 
• storingvrij transport; 
• continuïsering van het transport; 
• functionele scheiding van transportactiviteiten. 

Beoordeeld vanuit de economische impact van deze ontwikkelingen kunnen 
als karakteristieken van de te verwachten ontwikkelingen worden genoemd: 

• een tendens tot kostenverlaging; 
• een vergroting van de flexibiliteit en 
• een verkleining van het verschil tussen technische en economische slijtage 
van de tuigen. 

Logistiek 
Het is opvallend dat vooral de Transportsector door de M-E-I-fusie zo sterk 
wordt geraakt. Of vindt dat zi jn oorzaak in het feit van de relatief geringe 
effecten van de eerste M-E-revolutie? 
De aard van het transport als verbindende schakel tussen winning - verede
ling - produktie en consumptie is hieraan ook zeker niet vreemd. Na coördi
natie in eigen kring komt nu de verstrengeling met aanpalende activiteiten -
de essentie van de technologie - eerst volledig tot z i jn recht. 
De bestudering van samenhangen en het zoeken en nastreven van afstem
ming teneinde zodoende optima te benaderen in samenhangende systemen is 
LOGISTIEK. 
Van alle in de beschouwing te nemen componenten - de inhoud van het 
systeem - nemen wi j hun onderlinge relaties - de structuur - onder de loupe. 
Di t leidt tot mogelijkheden van nieuwe evenwichten die, afhankelijk van de 
te stellen criteria (b.v. prijs, kwaliteit, betrouwbaarheid, levertijd etc.) kun
nen worden geoptimaliseerd. 
Aan de initiële doelstelling van transport, de beheerste verplaatsing van 
M - E - I van oorsprong naar bestemming, biedt logistiek nieuwe speelruimte. 
Die logistiek manifesteert zich in tweeërlei opzicht: 
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• in een organisatorische structuur waarin alle participanten door geven en 
nemen tezamen zoeken naar verbeterde totaalresultaten - naar optima; 
• in uitvoeringsvormen van technische creaties en van functionele activitei
ten, voorzover die rekening houden met aangrenzende schakels in de pro-
duktketens. 

Een illustratie van de potentiële mogelijkheden van logistiek in het vervoer 
vormt een aanpassing en afstemming van schakels, zoals die zich manifeste
ren als distributiecentra, vervoercentra, of, zo men wi l , transportcentra. De 
deelnemers aan het vervoer vinden elkaar steeds weer op de verkeersknoop
punten, dat zijn de eindpunten van hun onderscheiden vervoersactiviteiten 
en tevens de locaties waar aanpassing aan de volgende fase door middel van 
overslag plaats kan vinden. Een onderscheid valt te maken tussen de volgen
de mogelijke functies: een truckcentrum, een containercentrum, een 
bodecentrum, een fysiek distributiecentrum en tenslotte een logistiek-cen-
trum. 
Het l i jk t logisch om aan een vervoercentrum, dat stoelt op de conventionele 
vervoertaken truck-, respectievelijk bodecentrum, een nieuwe dimensie toe 
te voegen door ook fysieke distributie aan de regionale handel en aan de 
verladers elders aan te bieden. Dan ontstaat wel een nieuw vervoerconcept 
omdat dan de zorg voor de produkten, voorraden en bevoorrading wordt 
gevraagd. Diverse vervoerders verrichten reeds nu ten behoeve van bepaalde 
relaties analoge diensten, maar over het geheel genomen is hier nog slechts 
sprake van een bescheiden schaal. Deze combinatie van mogelijkheden tot 
fysieke distributie en van een meer van de vertrouwde vervoercentrumvor-
men, wordt aangeduid met het begrip Transport Terminus. Een dergelijke 
terminus vraagt meer dan instandhouding van faciliteiten: het vergt een ter-
minusmanagement. 
Door bundeling en samenspel van de onderscheiden functies kan zo'n termi-
nusmanagement de gunstige verhoudingen scheppen voor optimale ontwik
kelingen. Een Transport Terminus kan zo uitgroeien tot knooppunt van 
produktstromen, die aldaar een functioneel brandpunt vinden. Zeker is, dat 
bij de vervolmaking van een terminus een transportinformatiecentrum on
ontbeerlijk is. Aan die voorwaarde kan uiteindelijk een databank voldoen. 
Logistiek bl i jkt ook hier zijn nut te bewijzen door technieken en methodie
ken in de juiste mengverhoudingen te brengen en toe te passen. De wil tot 
samengaan in grotere verbanden moet daaraan wel voorafgaan. 
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Abstract 
Mobility in Urban and Regional Perspective 
Mobil i ty in a modern society has two faces: increased access to many facilities due to the 
advanced transport technology and increased decay in quality of life due to congestion, 
pollution and noise annoyance. These contrasting (and sometimes paradoxical) develop
ments have placed the mobility of man and society in the centre of scientific and political 
interest. 
The mobility processes in the past decades have had a significant impact on the subject 
matter of such disciplines as geography and regional science. 
In the period before the sixties much attention has been focused on location analysis, 
while in more recent decades the analysis of spatial interactions and processes has come 
to the fore. Especially in the seventies the 'geography of movements' has opened a rich 
f ield of scientific research. So far, two new trends can be observed in the eighties, viz. the 
analysis of individual spatial choice processes and the analysis of structural spatial 
changes. 
The next decades are likely to be marked by profound structural changes in the western 
societies, also influencing transport, communication and mobili ty. 
These changes make it necessary to respond as efficiently as possible to new trends and 
new challenges. A set of three major focal points for future research activities can be 
identified, viz. analysis of the context, the behaviour and the policy-making. 

INLEIDING 

De rol van verkeer en vervoer in de economische theorie is zeker geen recent 
studie-onderwerp. Reeds in de comparatieve kostentheorie speelden kosten 
van afstandsoverbrugging een rol , terwij l ook in de theorie van de internatio
nale handel vervoerkosten een belangrijk element vormden. 
Ook de eerste grondleggers van de regionale economie (Von Thünen , We
ber, Palander) besteedden veel aandacht aan vervoerkosten voor hun vesti
gingsplaats- en marktgebiedanalyse. In de meer moderne regionale en stede
li jke economie (Isard, Alonso) spelen afstandsfricties nog steeds een grote 
rol. Doordat in de jaren zestig en zeventig het realtieve aandeel van vervoer
kosten in de totale kosten geringer werd, toonde de regionale economie 
minder aandacht voor verkeer en vervoer in deze periode. Na de snelle 
stijging van energiekosten trad er opnieuw een kentering op ten gunste van 
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een grotere aandacht voor de rol van kosten van afstandsoverbrugging in de 
regionale en stedelijke economie. 
Toch bleef één aspect vaak onderbelicht, nl . de plaats van verkeer en vervoer 
in de regionale ontwikkeling. Verkeer en vervoer werden vaak alleen maar 
als kosten-items gezien, terwij l de invloed van een goede verkeers- en ver-
voerinfrastructuur - als een conditie of een potentieel voor ruimtelijke ont
wikkeling - niet altijd goed onderkend werd. Gelukkig wordt in toenemende 
mate het voorwaardenscheppende karakter van deze infrastructuur ingezien. 
Een gevolg daarvan is wel, dat verkeer en vervoer in een veel bredere con
text moeten worden bezien, nl . tegen de achtergrond van een sociaal-econo
mische dynamiek (met uiteraard substantiële ruimtelijke consequenties). Re
centelijk is daarbij ook veel aandacht ontstaan voor de invloed van moderne 
technologie (telecommunicatie, logistieke ontwikkelingen) op de verkeers- en 
vervoersector (en daarmee indirect op de ruimtelijke ontwikkeling). Daarom 
is het niet zinvol in de regionale en stedelijke analyse de zoeker alleen te 
richten op de kostenaspecten van verkeer en vervoer, maar is het juist van 
belang om verkeer en vervoer, ruimtelijke mobiliteit en sociaal-economische 
dynamiek op elkaar te betrekken. In het volgende zal hierop nader worden 
ingegaan. 

M O B I L I T E I T E N R U I M T E 

De wisselwerking tussen het ruimtelijk keuzegedrag en de verkeersmobiliteit 
heeft in de achter ons liggende decennia niet alleen geleid tot suburbanisatie, 
maar ook tot een sterke toename van de verkeersmobiliteit. Alleen al tussen 
1974 en 1984 is deze toegenomen met ongeveer 50%. Vooral het autogebruik 
is in deze periode sterk gestegen, terwij l het collectieve vervoer nagenoeg 
constant bleef. 
De nauwe relatie tussen verhuisgedrag en autobezit kan worden geïllustreerd 
aan de hand van de urbanisatiegraad. In stedelijke gebieden is het autobezit 
lager dan in forensengemeenten, aangezien stedelijke gebieden worden ge
confronteerd met congestie- en parkeerproblemen, terwijl het openbaar ver
voer en de langzame vervoerwijzen goede alternatieven vormen. In foren
sengemeenten speelt - naast het ontbreken van deze capaciteitsproblemen en 
van goede vervoeralternatieven - het tweede autobezit waarschijnlijk een 
grote rol bi j het hoge autobezit. 
In onze moderne samenleving heeft deze wisselwerking geleid tot twee con
trasterende (en soms paradoxale) ontwikkelingen. Enerzijds is er een toege
nomen toegankelijkheid tot allerlei voorzieningen dank zij de geavanceerde 
verkeerstechnologie (zoals de Concorde, de Hoovercraft, de T G V en de 
Shinkansen) en anderzijds een toegenomen verslechtering van het woon- en 
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leefklimaat, veroorzaakt door de congestie, luchtvervuiling en geluidhinder. 
Door deze ontwikkelingen is de mobiliteit in ruime zin in het centrum van de 
wetenschappelijke en politieke belangstelling komen te staan. 
Het beheersen van dit mobiliteitsproces kent veel beperkingen: de 'homo 
mobilis' b l i jkt een actor te z i jn , wiens ruimtelijk gedrag nauwelijks te beïn
vloeden is. Markt- en/of institutionele oplossingen kunnen weliswaar bijdra
gen tot het realiseren van een marginale verandering in het mobilititspa-
troon, maar de mobiliteit zelf bl i jkt een stevige positie in te nemen in de 
hiërarchie van behoeften van individuen, gezinnen en/of groepen. 
De toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia heeft de volgende karak
teristieken. 

• De mobiliteit is een geïntegreerd proces, waarin verschillende factoren 
(consumenten, producenten en overheden) met verschillende beweegrede
nen een gezamenlijke rol spelen, tot uiting komend in verhuis- en arbeids
marktmobiliteit, recreatie, pendel, winkelen, bedrijfsverplaatsing en decen
tralisatie. 
• De mobiliteit is - overeenkomstig de wet van Say - een afgeleide van het 
aanbod van verkeersinfrastructuur: de 'hardware' bepaalt de stijging van de 
'software'. 
• Het mobiliteitspatroon weerspiegelt structurele veranderingen in de mo
derne samenleving: toegenomen interacties, toegenomen vrije t i j d , het tege
l i jker t i jd vóórkomen van geografische concentratie en deconcentratie, toege
nomen deelneming van vrouwen aan het arbeidsproces en verschillende in de 
mate van dynamiek tussen de componenten van een doorvlochten ruimtelijk 
systeem (vgl. Johansson and Nijkamp, 1984). 

Concluderend kan worden gesteld dat mobiliteit een medium is geworden, 
waardoor een moderne samenleving welvaart verkrijgt en zich die welvaart 
laat welgevallen, zodat het niet verwonderlijk is dat tendensen in de mobili
teit nauwelijks te beïnvloeden zi jn . 
De mobiliteitsprocessen in de afgelopen decennia hebben tevens een bedui
dende invloed gehad op de onderzoeksrichtingen in disciplines als de geogra
fie en de regionale wetenschappen. In de periode vóór de jaren zestig werd 
de aandacht gericht op vestigingsplaatsanalyse, terwij l in de recentere decen
nia de analyses van ruimtelijke interacties en processen op de voorgrond 
traden (vgl. Masser en Brown, 1977). De 'geography of movement' opende 
vooral in de jaren zeventig een r i j k veld van wetenschappelijk onderzoek 
(vgl. Lowe and Moryades, 1975). In de jaren tachtig kunnen totnutoe twee 
nieuwe onderzoektrends worden waargenomen, t.w. de analyse van de indivi
duele ruimtelijke keuzeprocessen (vgl. Nijkamp et al. , 1984a) en de analyse 
van de structurele ruimtelijke veranderingen (vgl. Nijkamp et al., 1984b). 
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Aan beide onderwerpen en hun gevolgen voor het beoordelen van de maat
schappelijke betekenis van de geografische mobiliteit zal in deze bijdrage 
aandacht worden besteed. Eerst zal echter de zoeker nog apart worden ge
richt op respectievelijk de ruimtelijke dimensies en de stedelijke aspecten 
van verhuismobiliteit. 

V E R H U I S M O B I L I T E I T EN R U I M T E 

In de afgelopen eeuw heeft het vestigingspatroon van gezinshuishoudingen 
duidelijke veranderingen te zien gegeven. Ongeveer 100 jaar geleden leede 
slechts 1% van de totale wereldbevolking in steden met meer dan een mil
joen inwoners, terwijl op dit moment ruim 10% in zulke metropolen woon
achtig is (vgl. Button, 1976). 
Deze tendens naar een grotere ruimtelijke concentratie heeft tot veel nade
len geleid. De sterke groei van het autobezit en -gebruik leidde tot een 
toename van de negatieve externe effecten van het autoverkeer: congestie, 
luchtvervuiling, geluidshinder, compartimentering van het landschap door 
nieuwe infrastructuur e.d.. Behalve met deze effecten werden de steden 
geconfronteerd met criminaliteit en segregatie, waardoor het woon- en leef
klimaat achteruit ging. Deze agglomeratienadelen vormden een nieuwe prik
kel tot ruimtelijke mobiliteit: veel mensen trachtten deze nadelen te vermij
den door te verhuizen naar suburbane en landelijke gebieden. Naast een 
verslechtering van de omgeving aldaar veroorzaakte deze migratie ook een 
hogere energieconsumptie. We zien hier dus wederom een van de meest 
opvallende paradoxale aspecten van de mobiliteit: de mobiliteit veroorzaakt 
negative externe effecten, die nieuwe mobiliteit oproepen ter vermijding van 
zulke effecten. Deze nieuwe mobiliteit veroorzaakt dan weer maatschappe
lijke kosten, enz. Het geheel overziend, bl i jkt het ruimtelijk mobiliteitspa
troon dus een cyclisch patroon te tonen. 
Zo'n cyclisch patroon is in veel Europese landen waargenomen (zie Van den 
Berg et al., 1982). De fasen van ruimtelijke ontwikkeling van veel Europese 
steden kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: urbanisatie, sururbanisa-
tie, desurbanisatie en reürbanisatie (deze laatste fase is niet waargenomen, 
maar is een gewenste ontwikkeling). Het zal overigens duidelijk zijn dat deze 
fasering maar een globale weergave is van complexe ruimtelijke ontwikkelin
gen. Immers, veel van deze processen zijn bijzonder selectief geweest: de 
hoge- en middeninkomensklassen fungeerden als trendsetters voor de ruim
telijke dynamiek in de moderne samenleving: de minder welvarende groepen 
(gastarbeiders, etnische minderheden, één- en tweepersoonshuishoudens) 
bleven in de stad achter (of gingen er juist naar toe). Bijgevolg weerspiegelt 
de ruimtelijke verdeling van de bevolking tegelijkertijd een sociaal-economi-
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sche segregatie. Daarnaast moet worden opgemerkt dat de verhuismobiliteit 
complexe ruimtelijke verplaatsingen toont. Veronderstel dat we een onder
scheid maken tussen de kern van een stad, een suburbane ring, een tussenge
bied en een landelijk gebied. In dat geval kan een grote variëteit van ruimte
li jke en stedelijke ontwikkelingsprocessen worden onderscheiden. In tabel 1 
worden deze processen schematisch weergegeven. 

Tabel 1 - Combinaties van verhuisbewegingen in een ruimtelijk systeem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

kern + + + + - - - - + + + - - -

suburbane ring - + + - - - + + - - + + + -
tussengebied - - + + - + + - - + - + - + 
landelijk gebied - - - - + + + + + + + - -

Legenda: + netto toename van de bevolking 
— netto afname van de bevolking 

Mogelijkheid 1 is bijv. een situatie, waarin de kern van de stad groeit ten 
nadele van de ring, het tussengebied en het landelijk gebied, zodat dit de 
meest zuivere vorm van urbanisatie is. Verschillende steden in westerse lan
den (waaronder Nederland) worden geconfronteerd met een teruglopende 
bevolking in de gehele agglomeratie, terwij l de tussengebieden groeien. De
ze situatie komt overeen met de mogelijkheden 6 en 14. Anderzijds kunnen 
het stadvernieuwingsbeleid en/of de compacte stad filosofie worden weerge
geven door de mogelijkheden 2 en 11. 

Eenzelfde tabel kan worden gemaakt voor de arbeidsmarktmobiliteit. Steden 
zijn veel industriële activiteiten kwijtgeraakt door bedrijfsmigratie naar sub
urbane industriële gebieden (of soms naar de tussengebieden). Aan de ande
re kant is er vandaag de dag een toenemende tendens tot vestiging van 
kleinschalige zakelijke actviteiten in de steden. Naisbitt (1983) beweert dat 
ca. 70% van de huidige economische activiteiten gerelateerd is aan de infor
matiesector, welke niet noodzakelijk een locatie in stedelijke centra vereist. 
Behalve deze trend naar 'high tech' is er ook een naar 'high tough' (klein
schalige activiteiten, gebaseerd op persoonlijk contact), die de stad nodig 
hebben als een broedplaats. Kortom, de huidige mobiliteitspatronen van 
ondernemingen zijn in hoge mate complex en tonen onderling contrasteren
de ontwikkelingen. 
Het is duidelijk dat een patroon van de mobiliteitsprocessen van gezins- en 
bedrijfshuishoudingen, gebaseerd op tabel 1, een geschikt beeld kan ver
schaffen van de actuele verhuisverplaatsingen in een dynamisch ruimtelijk 
systeem. Een onderzoekprogramma voor het nauwkeuriger analyseren van 
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deze mobiliteitsprocessen zou tenminste de volgende onderdelen moeten 
bevatten: 

• een geschiktere analyse van de individuele gedragsachtergronden en dr i j 
vende krachten van de mobiliteit, 
• een geschiktere analyse van de invloed van politieke instrumenten op mobi
liteitspatronen. 

V E R K E E R S M O B I L I T E I T EN DE STAD 

De contrasterende ontwikkelingen in de mobiliteit worden in de relatie tus
sen verkeersmobiliteit en stedelijke ontwikkeling ook wel aangeduid als de 
controverse tussen bereikbaarheid en leefbaarheid. De stad als concentratie
punt van talrijke activiteiten vergt een vervoer- en verkeersstelsel, dat zowel 
dikke als dunne verkeersstromen moet kunnen verwerken, ofwel een voor
ziening, welke elementen van massaliteit en fijnmazigheid moet bezitten. Zo 
stelt het woon-werkverkeer geheel andere eisen aan het vervoer- en ver
keersstelsel dan het winkelverkeer. Wi l er dus sprake zijn van een goede 
bereikbaarheid dan dienen alle verplaatsingen op grond van alle reismotie
ven vlot afgewikkeld te kunnen worden. 
Een maximale bereikbaarheid voor alle vervoerwijzen levert met name in de 
(veelal historische) stedelijke bebouwing een conflict op met de leefbaar
heid, vanwege de reeds eerder genoemde nadelige externe effecten van het 
vervoer- en verkeerssystemen. Binnen dit krachtenveld van bereikbaarheid 
en leefbaarheid hebben de lokale overheden moeten opereren, waarbij het 
bevorderen van de leefbaarheid de laatste t i j d domineert. Desalniettemin 
hebben veel stadsbewoners de stad de rug toegekeerd in hun streven naar 
een beter woon- en leefklimaat en vertrokken bedrijven naar elders in hun 
streven naar een betere bereikbaarheid. De van oudsher van de buitenwijken 
op het centrum gerichte dikke verkeersstromen over vri j korte afstanden 
maakten daarmee plaats voor kris-krasverplaatsingen over veel grotere af
standen, waarbij de plaats van het openbaar vervoer en de langzame vervoer
wijzen werd overgenomen door de auto. De bereikbaarheid (congestie- en 
parkeerproblemen) en de leefbaarheid verslechterden hierdoor wederom. 
Met name voor het stedelijk openbaar vervoer is dit een ongewenste ontwik
keling. Een visie op de toekomstige functies van de steden is derhalve nood
zakelijk, waarbij naast de belangen van het personenvervoer ook rekening 
dient te worden gehouden met die van het goederenvervoer. 
Tot het ontwikkelen van zo'n visie kunnen de klassieke theorie van het 
stedelijk grondgebruik en varianten daarop niet of nauwelijks een bijdrage 
leveren (zie De Wit en Van Gent, 1986). In deze theorie zijn de vervoerskos-
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vraagt. Bedrijven met een duidelijke stedelijke functie dient adequate laad-
en losinfrastructuur te worden geboden. 
Het moge duidelijk zi jn dat het goederenvervoer niet alleen conflicteert met 
andere verkeersdeelnemers, maar ook met andere doelstellingen ten aanzien 
van het ruimtegebruik. De beleidsmarges zijn dus uiterst smal. 
De hierboven geschetste ontwikkelingen in de verhuis- en verkeersmobiliteit 
geven aan dat van een complexe situatie sprake is. Een nader inzicht in de 
ruimtelijke keuze-analyse, alsmede in de beleidsanalyse is daarom een ver
eiste. 

R U I M T E L I J K E K E U Z E - A N A L Y S E S 

De ruimtelijke keuze- en interactie-analyse heeft al een lange geschiedenis. 
Di t onderdeel vormde het centrale thema van de economische geografie en 
van de regionale economie, voorzover deze disciplines hun aandacht vestig
den op de locatie van bedrijven of op de vestigingspatronen van gezinnen 
en/of groepen (zie ook Fisher and Nijkamp, 1984). Twee lijnen van onder
zoek zijn in het algemeen te onderkennen, nl . de modelmatige (geaggregeer
de of gedesaggregeerde) interactie- en keuzemodellen èn de meer psycholo
gisch, gedragstheoretisch gebaseerde modellen. Gelukkig vertonen deze l i j 
nen recentelijk een tendens tot convergentie. 
De eerste bijdragen tot de analyse van geografisch-temporale aspecten van 
het keuzegedrag kunnen worden gevonden in de traditionele ruimte-tijd geo
grafie (zie bi jv. Hagerstrand, 1970). In een modelraamwerk hebben locatie-
allocatiemodellen, gebaseerd op locatie-allocatie theorie, een belangrijke rol 
gespeeld in geaggregeerde ruimtelijke keuze- en interactie-analyses. 
In de jaren zeventig zi jn categorische ruimtelijke keuzemodellen, gericht op 
discrete alternatieve keuzen, naar voren gekomen. Categorische ruimtelijke 
keuzemodellen hebben tot doel het beschrijven, verklaren en schatten van 
gedesaggregeerd keuzegedrag in een ruimtelijke context (bijv. in woning
markt-, vervoer- en arbeidsmarktanalyses). 
In een later stadium hebben ook panelstudies en longitudinale data analyses 
de aandacht getrokken in het onderzoek naar ruimtelijke keuzen, terwij l 
tegelijkertijd ook de ruimtelijke op activiteiten gebaseerde benadering in 
zwang raakte. Zeer recent heeft ook de 'event-history' analyse haar moge
lijkheden in discrete ruimtelijke keuze-analyses bewezen. 
Ruimtelijke keuzemodellen kunnen onder meer op basis van de volgende 
criteria worden geclassificeerd: het aggregatieniveau, de aard van het keuze
proces, het element t i j d , de eigenschappen van alternatieve keuzen, het 
effect van keuzebeslissingen en de planningsaspecten van ruimtelijke keuze
modellen. 
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Op basis van deze criteria kunnen verschillende typen van ruimtelijke keuze
modellen worden onderscheiden, zoals: programmeringsmodellen, gravi-
teits- en entropiemodellen, catastrofe- en bifurcatie-modellen, deterministi
sche op het nut gebaseerde modellen, conventionele probabilistische discrete 
keuzemodellen, gegeneraliseerde probalilistische discrete keuzemodellen, 
psychometrische gedragsmodellen, op activiteiten gebaseerde keuzemodel
len, en zoekmodellen. Deze verschillende modellen weerspiegelen ook dui
delijk de verschillende lijnen in theorie-ontwikkeling bij de analyse van ruim
telijke mobiliteit. 
De discrete keuzemodellen hebben tot doel een operationeel raamwerk te 
verschaffen voor ruimtelijke keuzeproblemen door keuzen te beschouwen 
als gebeurtenissen met een zekere waarschijnlijke verdeling, zodat de waar
schijnlijkheid van een bepaalde gebeurtenis mede bepaald is door de waar
neembare eigenschappen van de keuze-alternatieven. 
Volgens Van Lierop en Nijkamp (1984) hebben zulke discrete keuzemodel
len de volgende voordelen vergeleken met de deterministische benade
ringen: 

• een geschiktere behandeling van gedragsaspecten; 
• een nauwkeuriger beschrijving van actuele ruimtelijke interacties; 
• een bevredigender analyse van de aard van het keuzeproces; 
• een grotere flexibiliteit bij het specificeren van keuzemodellen; 
• een betere mogelijkheid categorische data op te nemen; 
• het beter kunnen testen van de statische deugdelijkheid; 
• een betere mogelijkheid om beleidsvariabelen op te nemen; 
• een betere mogelijkheid 'inter-actor' interacties op te nemen. 

Vooral de klasse van gedesaggregeerde keuzemodellen is een belangrijk ana
lytisch instrument geworden bij het analyseren van de achtergronden van 
ruimtelijke mobiliteitspatronen. Verschillende versies van zulke op het nut 
gebaseerde modellen kunnen worden onderscheiden, zoals: conventionele 
'random utility' modellen (bijv. de logitanalyse), algemene extreme waarde-
modellen, multinomiale probitmodellen, 'elimination-by-aspects' modellen, 
'multilevel' logitmodellen, dogit- en tobitmodellen, en negatieve exponentiële 
distributiemodellen, etc. Veel van deze onderscheidingen berusten echter op 
statistisch-econometrische aspecten en zijn vaak niet direct gedragsmatig in
terpreteerbaar. Het is duidelijk dat de keuze ten gunste van een van de 
bovengenoemde ruimtelijke keuzemodellen niet ondubbelzinnig is, aange
zien deze afhangt van de aard van de data en de specifieke onderzoeksdoel
einden. In het algemeen echter heeft het multinomiale probit-model veel 
voordelen vergeleken met andere modellen, zoals flexibiliteit, de introductie 
van 'structural state' afhankelijkheid, de mogelijkheid van consistente aggre-
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Figuur 1 - Pijlenschema ten behoeve van een kwalitatieve impactanalyse. 

beleids- invloeden invloeden invloeden 
maatrege- van de eer- van de twee- van hoger 
len ste orde de orde orde 

De logica van deze benadering is erg eenvoudig: gegeven het intuïtieve kwa
liteitsmodel moeten de directe invloeden van beleidsmaatregelen op bepaal
de variabelen zo nauwkeurig mogelijk worden geschat. Indien er geen for
meel model bestaat, moeten a hoc procedures en heuristiek worden gebruikt. 
Vervolgens kunnen de invloeden van de tweede orde, gerelateerd aan invloe
den van de eerste orde, langs dezelfde lijnen worden geschat. Als er geen 
kwantitatieve informatie beschikbaar is dan kan kwalitatieve informatie 
evenzeer worden gebruikt. De procedures zullen worden voortgezet door 
alle fasen van het kwalitatieve model, totdat de betrouwbaarheid van de 
volgorde van invloeden bijna nul wordt. Verschillende toepassingen hebben 
de bruikbaarheid van deze benadering aangetoond (zie ook Nijkamp, 1982). 
De resultaten kunnen worden opgenomen in een kwalitatieve impacttabel, 
die alle directe en indirecte effecten van beleidsmaatregelen weergeeft. 
De evaluatie van de verschillende beleidsstrategieën is een volgende stap van 
de analyse, waarbij ook de distributieve aspecten aan de orde dienen te 
komen, m.a.w. wie betaalt er voor wat? Als voorbeeld moge dienen de 
verplaatsing van een academisch ziekenhuis vanuit de binnenstad naar de 
periferie, hetgeen onder meer gedwongen mobiliteit met zich meebrengt. 
Deze additionele vervoerkosten zouden dan aan het ziekenhuis moeten wor
den toegerekend. Er kunnen twee soorten evaluaties voor alternatieve stra
tegieën worden onderscheiden: 

• een monetaire evaluatie, gebaseerd op een maatschappelijke kosten-baten-
analyse; 
• een integrale evaluatie, gebaseerd op een multi criteria analyse. 
Een monetaire evaluatie van de effecten van alternatieve beleidsstrategieën 
is een bijna onmogelijke taak, aangezien dat een juiste transformatie van alle 
relevante invloeden onder één monetaire noemer vereist. Tot dusverre zijn 
geïntegreerde monetaire schattingen op nationaal niveau nooit gemaakt, 

260 



bijv. de netto baten van ruimtelijke concentratie versus deconcentratie of de 
netto baten van privé vervoer versus openbaar vervoer. 
Een multi criteria analyse van alternatieve beleidsstrategieën kent ook veel 
problemen vanwege het gemis aan inzicht in politieke prioriteiten, alhoewel 
op kleine schaal (bijv. regionaal of stedelijk) verschillende pogingen zijn 
ondernomen om de effecten van mobiliteitsstrategieën te evalueren. 

M O B I L I T E I T EN S T R U C T U R E L E V E R A N D E R I N G E N 

In het licht van de sociaal-economische achtergrond van de mobiliteit in een 
snel veranderende samenleving, zal het duidelijk zijn dat de analyse van 
structurele veranderingen in een ruimtelijk systeem een buitengewoon lasti
ge zaak is, niet alleen vanuit theoretische optiek, maar ook vanuit praktische 
optiek. Het is immers een moeilijke opgave om lange-termijn veranderingen 
te traceren, als we weten dat ook de structuur van een ruimtelijk systeem aan 
drastische veranderingen onderhevig is. Normale schattings- en prognose
methoden schieten dan tekort. 
Dit vraagstuk is ook van groot belang, als we de lange-termijn invloeden van 
veranderingen in de verkeers- en vervoerinfrastructuur op de stedelijke en 
regionale ontwikkelingen willen ramen. A l te gemakkelijk wordt immers 
maar aangenomen dat een verbetering van de infrastructuur (i.e., een kwan
titatieve èn kwalitatieve vergroting van het aanbod) alt i jd goed is voor min
der toegankelijke gebieden. Daarom zijn een aantal kritische kanttekenin
gen hier wel op hun plaats. 
Infrastructuurverbetering heeft op korte en middellange termijn een vraagei-
fect (volgens Keynesiaans recept), waarbij de (directe en indirecte) gevolgen 
van de aanleg van infrastructuur een positief economisch nut afwerpen. 
Daarmee is echter nog niet gezegd waar die effecten terechtkomen; dit hangt 
immers af van de locatie van de desbetreffende bouwondernemingen en van 
de ruimtelijke diffusie van de daaruit voortvloeiende multipliereffecten. Er
varingen in verschillende landen (bijv. Italië, Engeland) hebben geleerd dat 
vaak veel van die baten uiteindelijk weer terechtkomen in de meer centrale 
(en vaak meer ontwikkelde) regio's. Er dient dus gewaarschuwd te worden 
voor een al te groot optimisme over de verwachte vraageffecten van infra-
structuuraanleg in minder toegankelijke regio's. 
Infrastructuurverbetering heeft eveneens een aanbod-effect, nl . een lange-
termijn vergroting van het ontwikkelingspotentieel van een regio door verbe
tering van toegankelijkheid en bereikbaarheid. Inderdaad is geografische 
centraliteit een belangrijke voorwaarde voor de concurrentiepositie van re
gio's. Maar ook hier past weer enige bescheidenheid. Een verbeterde infra
structuur kan ertoe leiden dat een regio een aantrekkelijke vestigingsplaats 
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op een hoog niveau te houden, zodat na enige t i j d de 'social overhead' 
investeringen teruglopen. 
Vanwege de traagheid van een ruimteli jk systeem zal het enige t i j d vergen 
eer de onvermijdelijke terugval van de sociaal-economische situatie van de 
stad plaatsvindt. 
De opbloei en neergang van de stad heeft uiteraard directe invloeden op het 
mobiliteitspatroon. Dientengevolge kan een mobiliteitspatroon niet als een 
waarde op zich worden beschouwd, maar is het afhankelijk van het complexe 
mechanisme van een dynamisch ruimtelijk systeem. 

V E R K E E R S - E N V E R V O E R A N A L Y S E IN P E R S P E C T I E F 

De komende decennia zullen naar het zich laat aanzien worden gekenmerkt 
door grondige structurele veranderingen in de westerse samenleving. De 
voortekenen van zulke structurele veranderingen zi jn onder meer de her
oriëntatie van het bedrijfsleven, de toenemende belangrijkheid van de infor
matiesector, veranderingen in de levensstijl, een groot aantal werklozen, 
toenemende vri je t i j d , een toenemende belangrijkheid van de informele of 
'grijze' sector, en drastische besnoeiingen op de overheidsbudgetten. 
De sombere economische vooruitzichten zullen wellicht een grote invloed 
hebben op het functioneren van de westerse samenleving, maar kunnen ook 
het vervoer, de communicatie en de mobiliteit beïnvloeden. Enige belangrij
ke ontwikkelingen die wellicht aanzienlijke gevolgen voor de mobiliteit en 
het vervoer zullen hebben, zi jn: dalende inkomens, toenemende werkloos
heid, een toenemend aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, en bezuinigingen 
op de overheidsbudgetten voor publieke werken. Daarenboven zi jn er nieu
we ontwikkelingen gaande: stadsvernieuwing, een toenemend besef van de 
noodzaak voor een zorgvuldige energie- en milieuplanning, veel nadruk op 
nieuwe technologieën en innovatie, de invoering op grote schaal van infor
matica en robottisering, een stabilisering van het autobezit en -gebruik en 
een voortgaande deregulering. Deze wezenlijke veranderingen zullen naar 
het zich laat aanzien van grote invloed zi jn op het toekomstige ruimtelijke 
interactiepatroon van onze samenleving en noodzaken tot in inspelen op 
deze nieuwe trends en uitdagingen. 

Het vervoer- en verkeersonderzoek kan op deze trends inspelen via drie 
clusters, te weten de contextuele-, de gedrags- en de beleidsanalyse. 
De contextuele analyse richt de aandacht op contextuele processen, d.w.z. op 
de manier waarop en de mate waarin de context van een vervoersysteem het 
functioneren van dit systeem beïnvloedt. Twee belangrijke ontwikkelingen 
spelen hierbij een rol . 
Enerzijds de technologische ontwikkelingen (bijv. telecommunicatie, tele-



matics, gecomputeriseerde logistieke systemen voor de goederenproduktie 
en -distributie), die het aantal verplaatsingen beïnvloeden. Dergelijke ont
wikkelingen kunnen verplaatsingen doen substitueren door telecommunica
tie (thuiswerken, e.d.), maar wellicht ook verplaatsingen doen genereren. 
Anderzijds de maatschappelijke ontwikkelingen (veranderingen in de natio
nale en internationale economische situatie, een groeiend aantal onconventio
nele huishoudens, variabele werktijden, een groeiend milieubewustzijn, 
e t c ) , die directe effecten hebben op de vraag naar particulier en openbaar 
vervoer, terwijl ze tevens invloed hebben op de woning- en arbeidsmarkten 
en daarmee op de vraag naar vervoer en op de locatiepatronen. 
De meeste vragen die rijzen in de contextuele analyse zijn dus gerelateerd 
aan de multi-facetten impactanalyse, waarin de ontwikkeling van 'externe' 
sleutelfactoren in relatie tot het 'intern' functioneren van de vervoersector 
wordt onderzocht. Hierbij zal speciale nadruk moeten worden gelegd op 
toekomst gerichte impactanalyses, o.a. gebaseerd op betrouwbare 'monito
ring' systemen en aannemelijke scenario's. 
De gedragsanalyse richt de aandacht op de beweegredenen, 'constraints' en 
onzekerheden, die individuen, huishoudens en groepen onder ogen zien bij 
het nemen van beslissingen ten aanzien van vervoer. Deze 'interne' k i j k 
betreft het gedrag van zowel de vraag- als de aanbodzijde van de vervoersec
tor. De gedragspatronen van de actoren leveren drie soorten prikkels op: 

• invloeden, uitgeoefend door de context van het vervoersysteem 
• invloeden, uitgeoefend door beleids-/planningsbeslissingen met betrekking 
tot het vervoersysteem 
• invloeden door synergistische gedragingen van andere factoren binnen het 
systeem. 

Het gedragsonderzoek leidt tot de vraag of het huidige analytische instru
mentarium voldoende dan wel toepasbaar is. Ondanks geavanceerde metho
den en technieken (discrete keuzemodellen, panel- en longitudinale datamo-
dellen, bifurcatiemodellen, etc.) moet worden geconstateerd dat doorgaans 
slechts partiële oplossingen worden gerealiseerd die vaak de bredere sociaal-
economische-, technologische- en planningscontext over het hoofd zien. 
Veel onderzoek is verricht om het bestaande wetenschappelijke instrumenta
rium op het terrein van het mobiliteitsgedrag om te zetten in een meer 
bevredigende (minder technisch en meer begrijpelijk) set van hulpmiddelen 
voor gedragsanalyse. 
De beleidsanalyse betreft de evaluatie van maatregelen van de besluitvor
mende instanties ten aanzien van het mechanisme en/of het functioneren van 
het vervoersysteem. Zulke ingrijpen - aan zowel de aanbod- als de vraagzij
de - roept de vraag op waarom het vervoersysteem niet in staat is zich zelf te 
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ken, ook produkten van vaderlandse bodem. Het vakgebied kent een eigen 
tijdschrift, Schip en Schade. Ook op het gebied van universitaire leerstoelen 
zijn de vervoerprivatisten beter bedeeld. Beter dan deze klaagzang voort te 
zetten of met nauwelijks verholen afgunst de loftrompet over het privaat
recht te steken is het thans over te gaan tot datgene wat het publiekrecht wel 
heeft voortgebracht. 
Het is ongeveer 25 jaar geleden dat het vervoerrecht uitvoerig werd beschre
ven door Schouten. Z i j n opstel in het Nederlands Bestuursrecht vormt nog 
altijd verplichte literatuur voor een ieder die zich op dit terrein wil verdie
pen. [1] Aan zijn beschrijving valt nog steeds niet zo erg veel toe te voegen. 
De grondtrekken van het Nederlands Vervoerrecht zi jn eigenlijk nog steeds 
dezelfde, tenminste voorzover de beschrijving betrekking heeft op de inland-
transport sector. Een en ander uitte zich in een bijzonder geringe produktie 
van tijdschriftartikelen over deze materie. 
Voor het zee- en luchtvervoer zi jn er de afgelopen jaren vri j grote verschui
vingen opgetreden. Een andere l i j n in 25 jaar vormt in het bijzonder de 
ontwikkeling van de EEG. In de zeevaart valt daarnaast ook aan de ontwik
keling in U N C T A D en verschillende nationale wetgevingen te denken. Voor 
de luchtvaart zi jn de vernieuwingsimpulsen vooral uit de V.S. gekomen, in 
beperkte mate uit de E E G en de bilaterale regelingen in Europa. 

O N T W I K K E L I N G E N I N D E INLAND TRANSPORT S E C T O R 
Klacht Europees Parlement 
Belangrijkste ontwikkeling is hier de oprichting van de EEG. Het EEG-
vervoer voorziet uitdrukkelijk in het vaststellen van een gemeenschappelijk 
vervoerbeleid. Zo 'n beleid is te omschrijven als een coherent geheel van 
maatregelen met het doel op het grondgebied van de E E G condities vast te 
stellen die vergelijkbaar zijn met die welke heersen op een nationale 
markt. [2] 
Het toeval wil dat het 25 jarig jubileum samenvalt met een bijzonder belang
r i jk arrest van het Hof van Justitie van de E G over het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid. [3] 
Het Europees Parlement heeft 2 jaar geleden de Raad van Ministers aange
klaagd voor het Hof wegens nalatigheid zo'n Gemeenschappelijk Vervoerbe
leid tot stand te brengen. Het voert te ver hier alle juridische finesses te 
releveren maar een aantal zaken zijn het vermelden meer dan waard. 
Allereerst bevat de klacht van het Europees Parlement een uitvoerig over
zicht van wat op het terrein van het Gemeenschappelijk Vervoerbeleid niet 
tot stand is gebracht. De klacht bevat een lange lijst van Commissievoorstel
len, door het Europees Parlement van advies voorzien waarover de Raad 
geen beslissing heeft genomen. 
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Alle partijen in de procedure: het Europees Parlement, de Raad, en de 
Commissie en de Nederlandse regering als intervenienten, zijn het er over 
eens dat het Gemeenschappelijk Vervoerbeleid niet tot stand is gekomen. 
De meningen lopen echter sterk uiteen over de mate warin de Raad verplicht 
zou zijn zo'n beleid vast te stellen. 
Voor een goed begrip eerst een aantal opmerkingen. Ten eerste kan worden 
opgemerkt dat het andere belangrijke terrein waar een intern gemeenschap
pelijk beleid in het Verdrag is voorzien, nl . de landbouw, wel degelijk tot 
ontwikkeling is gekomen. Twee redenen zijn hiervoor vooral aan te geven. 
Ten eerste, vanaf het begin is met name door Frankrijk een zeer grote 
politieke druk uitgeoefend zo'n beleid tot stand te brengen. Ten tweede is 
vooral de juridische vormgeving van het Landbouwbeleid veel duidelijker in 
het Verdrag vastgelegd dan het geval is voor het vervoerbeleid. 
In de vervoersector heerste tot voor kort vr i j algemeen de mening dat van 
liberalisatie van het vervoer in het kader van een Gemeenschappelijk Ver
voerbeleid geen sprake kan zijn als niet de mededingingsvoorwaarden, o.a. 
bestaande uit het sociale beleid, in redelijk vérgaande mate zijn geharmoni
seerd. Dit leidde tot een ware stagnatie in de ontwikkeling van het beleid. In 
andere sectoren van de gemeenschappelijke markt, zoals het vrije verkeer 
van werknemers, de vrije vestiging en het vrije dienstenverkeer, is deze 
impasse in het begin van de 70er jaren doorbroken op grond van de jurispru
dentie van het Hof. De betreffende bepalingen hebben rechtstreekse wer
king hetgeen betekende dat nationale bepalingen die vri j verkeer beperkten 
via de rechter onverbindend werden verklaard. Op deze manier kon worden 
voorkomen dat buitenlanders geen toegang kregen tot de markt in andere 
Lid-Staten. Z i j kregen toegang onder dezelfde voorwaarden als eigen onder
danen. Deze jurisprudentie maakte veel harmonisatie overbodig. Daarnaast 
werden sommige onderdelen van het harmonisatieproces juist bevorderd: 
beperkingen konden alleen via de E E G wetgeving worden gerealiseerd. 
Voor het vervoer werd een dergelijke directe werking door gezaghebbende 
commentatoren afgewezen.[4] Enerzijds gaf men de tekst van het Verdrag 
als argument en anderzijds de eigen aard van het vervoer met zijn nationale 
capaciteit beperkende systemen. 

Terug nu naar het arrest. 
Het Hof verwerpt het standpunt van de Nederlandse regering dat ook voor 
verveer de artikelen 59 en 60 directe werking hebben. Het Hof erkent niette
min de fundamentele waarde van vri j dienstverkeer voor het vervoer. Het 
leidt dit af uit artikel 75, lid 1, a en b. Deze bepalingen luiden: ter uitvoering 
van artikel 74 stelt de Raad met inachtneming van de bijzondere aspecten 
van het vervoer, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het 
Economisch en Sociaal Comité en van de Vergadering, tot aan het einde van 
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de tweede etappe met eenparigheid en vervolgen met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen, vast: 

a. gemeenschappelijke regels voor internationaal vervoer van of naar het 
grondgebied van een Lid-Staat of over het grondgebied van een of meer Lid-
Staten; 
b. de voorwaarden waaronder vervoerondernemers worden toegelaten tot 
nationaal vervoer in een Lid-Staat waarin zij niet woonachtig zi jn. 

Een dergelijke vrijheid moet, aldus het Hof , in ieder geval de opheffing van 
elke discriminatie onder goedkeuring van nationaliteit of onder goedkeuring 
van het feit dat iemand in een andere Lid-Staat is gevestigd, inhouden. Op 
dit punt bestaat er volgens het Hof een duidelijke verplichting voor de Raad. 
En deze verplichting is niet nagekomen. Volgens het Hof heeft de Raad een 
redelijke termijn om maatregelen te nemen die ter uitvoering van dit arrest 
nodig zi jn. Voorts stelt het Hof vast dat het aan de Raad is, maatregelen te 
nemen die de liberalisering begeleiden. 
De uitspraak is van zeer vergaande betekenis; de door het Hof aangegeven 
verplichting komt een heel eind in de richting van de door Nederland beplei
te directe werking. Niettemin zi jn er drie duidelijke verschillen met dat 
standpunt aan te geven. 

L De verplichting tot non-discriminatie is minder vergaand dan liberalise
ring. Capaciteitsbeperkende systemen zijn onder zo'n verplichting mogelijk. 
2. De verplichting impliceert vooralsnog geen directe werking, met andere 
woorden nationale beperkingen kunnen niet buiten toepassing worden ver
klaard. Het is niet onmogelijk dat in een volgende uitspraak van het Hof een 
met directe werking vergelijkend effect wordt uitgesproken. 
3. Het Arrest laat de fundamentele moeilijkheid dat non discriminatie wel
haast automatisch tot liberalisatie leidt, bestaan. 

Toepassing Verordening 1017 
Een van de belangrijke onderdelen van het Gemeenschappelijk Vervoerbe
leid dat wel geregeld was, betrof het Mededingingsbeleid voor inland trans
port. De regeling was noodzakelijk om de algemene bepalingen van het 
EEG-Mededingingsrecht toe te passen in de vervoersector. Het EEG-Ver
drag voorziet in de Artikelen 85 en 86 in een verbod van kartels en het 
misbruik maken van machtsposities. Deze regels moeten onder goedkeuring 
van Ar t ike l 87 worden uitgevoerd waarbij de mogelijkheid is geschapen de 
toepassingsmodaliteiten per sector, met het oog op de bijzonderheden van 
die sector, verschillend vast te stellen. Onmiddellijk na invoering van Veror
dening nr. 17 het algemene regiem werd in Verordening nr. 141 transport 
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daarvan uitgezonderd, het inland transport, t i jdel i jk , zee- en luchtvervoer 
voor onbepaalde t i jd . De regels voor inland transport werden vastgesteld in 
Verordening nr. 1017. Deze voorziet met name in bepaalde uitzonderingen 
en vrijstellingen en geeft ook op het gebied van procedure wat minder stren
ge regels dan Verordening nr. 17. 
Lange t i j d heeft Verordening nr. 1017 geen toepassing gevonden. Als oorza
ken hiervoor zijn mijns inziens aan te geven, de marktstructuur van het 
inland transport, het relatief milde regiem van Verordening nr. 1017, aan
melding is voor vrijstelling niet noodzakelijk, en het veelal onderhandse 
karakter van het inland transport. 
De beschikking van de Europese Commissie [5] treft twee bepalingen van de 
bedrijfstak-overeenkomst van de 'Association des Travailleurs Independants 
de la Batellerie' en de 'Chambre Syndicale des Courtiers de fret fluviaux'. De 
heffing over het vervoer voor export en de mogelijkheid van selectieve terug
betaling werden vanwege het discriminatoire karakter aangepakt. Erg streng 
is de Commissie dit keer nog niet geweest, er wordt geen boete opgelegd. 
Het optreden heeft wel tot gevolg dat de overeenkomst nietig is. 

Overig EEG 
Het is hier niet de plaats een overzicht te geven van de maatregelen op het 
terrein van een gemeenschappelijk vervoerbeleid die wel zijn vastgesteld. 
Bovendien is dit overbodig omdat dit terrein vr i j recentelijk uitvoerig door 
Erdmenger is beschreven.[6] 
Het is hier van belang op te merken dat de Europese Commissie in 1983 een 
Memorandum heeft gepresenteerd getiteld: Op weg naar een Gemeenschap
pelijk Vervoerbeleid (vervoer over land). Di t Memorandum is in 1983 in de 
Europarubriek van dit tijdschrift door Simons besproken. [7] Een verdere 
bespreking kan daarom hier achterwege blijven. Wel dient te worden opge
merkt dat een groot gedeelte van dit Memorandum inmiddels als achterhaald 
beschouwd zou moeten worden op grond van het hierboven besproken arrest 
in zaak nr. 13/83. 

Nationale ontwikkelingen op het terrein van het inland transport 
In de afgelopen 25 jaar is het systeem van de Wet Auto Vervoer Goederen, 
de Wet Auto Vervoer Personen en de Wet Binnenscheepvaart in grote lijnen 
hetzelfde gebleven. Wel is er een aantal incidentele wijzigingen geweest, 
zoals bijvoorbeeld het overhevelen van Beroep op de Kroon, naar het Colle
ge van Beroep voor het Bedrijfsleven.[8] Dit wil niet zeggen dat ook op het 
terrein van wetgeving er niet het een en ander aan de gang is. Zo werd in 
1981 reeds een wijziging ingediend voor de Wet Auto Vervoer Goederen. 
Deze wijzigingsvoorstellen zijn inmiddels ingehaald, sommigen zullen zeg
gen achterhaald door de dereguleringsoperatie. Omdat genoemde wetten in 
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het kader van de deregulering zijn onderzocht, l i j k t het nuttig de belangrijk
ste conclusies en aanbevelingen die in het rapport Geelhoed over deze mate
rie zijn vermeld hier kort weer te geven.[9] Allereerst wordt opgemerkt dat 
aan de wetgeving inzake het goederenvervoer zowel in het tussenbericht van 
de Commissie Geelhoed als in het eindrapport van de Commissie Van Der 
Grinten de nodige aandacht is geschonken. Beide rapporten signaleren de 
wetgeving over het goederenvervoer als een probleemcomplex dat nader zou 
moeten worden onderzocht in het kader van de dereguleringsoperatie. Over 
de werking van de Wet Auto Vervoer Goederen wordt geconstateerd dat het 
capaciteitsregime van de Wet onvoldoende effectief is gebleken om het aan
bod van laadruimte af te stemmen op de vraag. De uitvoering van de Wet 
bl i jkt daarnaast ook andere problemen op te leveren. Zo ontbreekt het de 
Minister van Verkeer en Waterstaat aan een adequaat instrumentarium om 
het beleid van de Commissie Vervoersvergunningen te beïnvloeden en wor
den de met de vergunningverlening gemoeide termijnen in het algemeen als 
te lang beschouwd. De Commissie Geelhoed plaatst b i j deze opmerkingen 
van de Werkgroep de kanttekening dat een actieve en afdoende capaciteits-
beheersing op de vervoermarkt, dusdanige bevoegdheden van de Overheid 
om de dagelijkse bedrijfsvoering van de Ondernemers in het Wegvervoer te 
controlen en te beïnvloeden zal vereisen, dat de grenzen van het aanvaardba
re verre worden overschreden. Voorts neemt de Commissie het standpunt in , 
dat het geen aanbeveling verdient om voorschriften van andere Wetten, in 
dit geval de sociale voorwaarden (naleving van de C A O ) , op te nemen als 
vergunmngvoorwaarden. De naleving van voorschriften in verband met de 
veiligheid kan naar het oordeel van de Commissie wel als voorwaarde voor 
de vergunningverlening worden gesteld. Over de Wet Goederenvervoer Bin
nenscheepvaart wordt opgemerkt dat een capaciteitsregeling voor de binnen
vaart moeilijk effectief te maken is. Voor deze mening gelden vergelijkbare 
argumenten als die ten aanzien van de Wet Auto Vervoer Goederen naar 
voren werden gebracht. 

De Commissie Geelhoed komt tot de volgende conclusies: 

ten aanzien van de Wet Auto Vervoer Goederen: 

1. Het thans geldende capaciteitsregime dient zo spoedig mogelijk te verval
len. De ordening van het vervoer over de weg dient een zwaartepunt te 
krijgen in kwalitatieve voorwaarden voor de vestiging; 
2. Aan de vestigingsvergunning, die in een nieuwe regeling tot stand ge
bracht zal dienen te worden, kan, naast de vereisten van vakbekwaamheid, 
kredietwaardigheid en betrouwbaarheid, slechts als voorwaarde worden ver
bonden dat het stelselmatig en in betekenende mate overtreden van krach
tens andere wetten gestelde voorschriften met betrekking tot de veiligheid 
van het vervoer, leidt tot intrekking van de vergunning; 
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3. Het in wetsontwerp 16822 [10] voorgestelde stelsel van tweejaarlijkse 
toetsing van bedrijfsresultaten moet niet worden ingevoerd, ook niet voor de 
overgangsperiode; 
4. Voor de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel dient het thans gelden
de stelsel van vergunningverlening niet te worden vervangen door het stelsel, 
voorgesteld in wetsontwerp 16822. 

De Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart: 
1. Het thans geldende stelsel van beursdwang met evenredige vrachtverde
ling tegen vastgestelde prijzen moet geleidelijk worden afgeschaft. Daarvoor 
in de plaats zal aan de vestigingsvergunning de onder conclusie 2 hiervoor 
genoemde voorwaarde kunnen worden verbonden. Voorts moet worden ge
zocht naar een instrument waardoor de concurrentie vooral wordt toegespitst 
op de kwaliteit van de geleverde vervoerprestatie (bijv. een minimum prijs-
systeem). 
2. Met de door de Werkgroep voorgestelde meer technische vereenvoudi
gingen van het vergunningensysteem wordt ingestemd. 

Over de Wet Openbare Aankondiging Noord-Zuid Vervoer: 
De Wet Openbare Aankondiging Noord-Zuid Vervoer dient naar het oor
deel van de Commissie te worden ingetrokken. Tot zover de conclusies van 
de Commissie Geelhoed. 

Vervolgens heeft het Kabinet zijn standpunt ten aanzien van het Rapport 
Geelhoed bepaald.[11] Ten aanzien van de Wet Auto Vervoer Goederen 
stemt het Kabinet in met de aanbevelingen onder 1 en 3. In tegenstelling tot 
de Commissie is het Kabinet van mening dat het naleven van CAO-bepalin-
gen als vergunningsvoorwaarde moet kunnen worden gesteld. Het Kabinet is 
voorts van mening dat de vierde aanbeveling niet gevolgd moet worden. Met 
betrekking tot de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart, is het Kabinet 
met de Commissie van oordeel dat het stelsel van evenredige vrachtverdeling 
tegen vastgestelde prijzen leidt tot verstarring en tot het ontbreken van even
redige ontwikkelingen. Evenwel gelet op de grote problemen die afschaffing 
van het stelsel zal veroorzaken, is het van oordeel dat het stelsel voorshands 
moet worden gehandhaafd. Wel zal moeten worden onderzocht in hoeverre 
een meer commerciële opzet van de evenredige vrachtverdeling mogelijk is. 
Het Kabinet is tenslotte van mening dat de Wet Openbare Aankondiging 
Noord-Zuid Vervoer op korte termijn moet worden ingetrokken indien niet 
een nieuwe regeling van toerbeurt uiterlijk medio 1984 tot stand is gekomen. 
De intrekking wordt thans voorbereid.[12] 
Tenslotte kan worden vermeld dat in een ander dereguleringsforum, de zg. 
Werkgroep Nicaise de Wet Auto Vervoer Personen onder de loupe genomen 
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is. Deze Werkgroep komt o.a. tot de aanbeveling het bestaande capaciteits
systeem af te schaffen, een aanbeveling die door het Kabinet niet wordt 
overgenomen. Voorts beveelt de Werkgroep aan de credietwaardigheidseis 
af te schaffen. Deze aanbeveling wordt wel door het Kabinet overgeno
men.[13] Het wetsontwerp personenvervoer is ingediend.[14] 
A l met al kan worden vastgesteld dat er op het gebied van de Vervoerwetge
ving veel in beweging is en dat de discussie over de voorgestelde wijzigingen 
in het kader van de dereguleringsoperatie nog lang niet is afgesloten. 

O N T W I K K E L I N G E N OP H E T G E B I E D VAN H E T Z E E V E R V O E R 

Het terrein van wettelijke regels over het zeevervoer is de afgelopen 25 jaar 
naar mi jn mening het meest fundamenteel veranderd. In tegenstelling tot de 
andere vervoerterreinen vormde het zeevervoer tot 1960 een schoolvoor
beeld van laisser faire politiek. Tenminste voor wat betreft de landen in 
West-Europa, want ook toen al vormde de wetgeving in de Verenigde Staten 
van Noord Amerika een markante uitzondering. De belangrijkste ontwikke
ling op het gebied van het zeevervoer en de daaruit volgende rechtsregels is 
dat de overheidsbemoeienis in de afgelopen jaren enorm is toegenomen. 
Beperkte deze overheidsbemoeienis zich aanvankelijk alleen tot de lijnvaart, 
geleidelijk aan strekte deze zich ook uit tot de bulk- en trampsector. Naast de 
al eerder gememoreerde bemoeienis in de Verenigde Staten waren het voor
al de ontwikkelingslanden die in toenemende mate regels uitvaardigden voor 
het zeevervoer. De meeste ontwikkelingslanden deden dit met de doelstel
ling om een groter aandeel in het eigen vervoer te verwerven. Deze tendens 
werd ook zichtbaar in het kader van de U N C T A D . A l vr i j snel na de oprich
ting van U N C T A D werd de doelstelling geformuleerd dat ontwikkelingslan
den een bepaald percentage van hun zeevervoer zelf zouden moeten vervoe
ren. Het formuleren van deze doelstelling leidde in de loop der 60er jaren tot 
een beweging in U N C T A D die sterk werd gestimuleerd door het Secretariaat 
van deze organisatie. Het voorlopige eindpunt van deze ontwikkelingen 
vormde in 1974 het aanvaarden van het Verdrag van de Verenigde Naties 
inzake een gedragscode voor lijnvaartconferenties. Deze Code heeft vooral 
twee doelstellingen. 

Ten eerste beoogt zij ontwikkelingslanden de mogelijkheid te verschaffen 
een aanzienlijk deel van hun eigen zeevervoer voor hun rekening te nemen. 
In dit verband is de inmiddels zeer bekende 40-40-20 formule ontwikkeld. 
Ten tweede beoogt de Code een versterking van de onderhandelingspositie 
van verladers in het algemeen en verladers in ontwikkelingslanden in het 
bijzonder te scheppen. De Code trad uiteindelijk in werking in oktober 1983. 
Het is op dit moment nog te vroeg om de in werking treding van de Code te 
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evalueren vooral ook omdat met name veel Westeuropese landen nog steeds 
geen partij zijn bij de Code. 
Ook in het kader van de Europese Economische Gemeenschap zijn er voor 
het zeevervoer belangrijke ontwikkelingen te melden. Aanvankelijk heerste 
de mening dat zeevaart geheel buiten het kader van het Verdrag viel. Het 
Franse Zeelieden Arrest [15] heeft duidelijk gemaakt dat ook de sectoren 
zee- en luchtvaart onder de algemene regels van het Verdrag vallen. Di t 
Arrest en de ontwikkelingen met betrekking tot de U N C T A D Code hebben 
in de E E G geleid tot een aanzet voor een EEG-scheepvaartbeleid. 
Reeds tijdens de onderhandelingen over de U N C T A D Code stelde de Euro
pese Commissie dat deze Code zich op een aantal punten slecht verdraagt 
met fundamentele bepalingen uit het EEG Verdrag over het vrije diensten 
verkeer en over de mededinging. Om aan deze bezwaren tegemoet te ko
men, is uiteindelijk na langdurige onderhandelingen Verordening nr. 954, 
1979 aangenomen. Deze Verordening beoogt de Code in EEG verband dus
danig te implementeren dat daarmee de strijdigheid met de bepalingen van 
het EEG-Verdrag wordt opgeheven. De belangrijkste bepaling van de Ver
ordening bestaat uit het niet toepassen van de ladingverdeling tussen de in de 
EEG gevestigde scheepvaartmaatschappijen. Voorts is, op basis van weder
kerigheid, de mogelijkheid geschapen dat scheepvaartlijnen uit andere 
OESO-landen deelnemen in dit zg. commerciële ladingsverdelingssysteem. 
Met het aanemen van deze verordening waren nog niet alle problemen opge
lost. Het gebied van de mededingingsregeling vereiste nog aparte voorzienin
gen. Om op dit terrein duidelijkheid te verschaffen en om de reeds lang 
verbeide implementatie van de artikelen 85 en 86 op het gebied van het 
zeevervoer mogelijk te maken, formuleerde de Commissie enkele jaren gele
den een voorstel voor de toepassing van de mededingingsregels op het gebied 
van het zeevervoer. Di t voorstel is nog steeds in bespreking. 
Begin dit jaar heeft de Commissie een Memorandum uitgebracht getiteld: 
Op naar een gemeenschappelijk vervoerbeleid.[16] Dit Memorandum bevat 
een beschrijving van de situatie in de scheepvaartindustrie, en bevat een 
beschrijving van de belangrijkste problemen die de lijnvaart-sector, de buik
sector, het onderwerp van veiligheid en milieuverontreiniging en tenslotte de 
zeehavens betreffen. Aan het eind van het Memorandum presenteert de 
Commissie met een aantal voorstellen die ertoe strekken de eerder gesigna
leerde problemen het hoofd te bieden. 

De hiervoor gesignaleerde ontwikkelingen hebben hun weerslag gehad op de 
ontwikkeling van wetgeving in Nederland. Lange t i j d was de zeevaart de 
enige sector waar geen wettelijke regelingen, althans economische, beston
den. Aan deze situatie is de afgelopen periode een einde gekomen. Ten 
eerste leidde het streven van veel ontwikkelingslanden naar vlagbevoorrech-
ting tot een ontwerp retorsie wet in beginjaren 1970. Di t ontwerp stierf een 
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zachte dood in de beginjaren van het Kabinet Den Uy l . In de jaren 1976 en 
1977 werd het ontwerp gereanimeerd met als voornaamste argument dat een 
dergelijk ontwerp nu noodzakelijk was om de sindsdien sterk toegenomen 
concurrentie van het Oostblok te kunnen bestrijden. 
De implementatie van de Code waarvoor in Nederland de geesten in de loop 
van de 70er jaren langzamerhand r i jp gemaakt zijn en die mede noodzakelijk 
was op grond van verordening 954/79 van de E E G maakten verdere wetge
ving op het gebied van het zeevervoer noodzakelijk. De in 1982 tot stand 
gekomen Wet Vervoer over Zee heeft dan ook ten doel de Code te imple
menteren alsmede regels te scheppen om de toegenomen overheidsbemoeie
nis elders te kunnen bestrijden.[17] Terugkerend naar het internationale vlak 
dient te worden vermeld dat de economische scheepvaartwetgeving in de VS 
in 1984 ingrijpend werd gewijzigd. Deze wetgeving neergelegd in de Shipping 
Act vormde alt i jd al een buitenbeentje in de Westerse wereld. De wet was 
oorspronkelijk bedoeld om de zeescheepvaart te vrijwaren van een al te 
rigoreuze toepassing van de anti-trust wetgeving. In de loop der tijden is deze 
wetgeving evenwel uitgegroeid tot een sterk regulerend systeem. Tegen dit 
laatste richtte zich dan ook de kritiek waaruit uiteindelijk de vernieuwde 
scheepvaartwetgeving 1984 tot stand is gekomen. De wet behelst een nieuwe 
poging de anti-trust immuniteit duidelijk te omschrijven. Daarnaast biedt de 
wet van 1984 de mogelijkheid dat verladersafspraken anti-trust immuniteit 
verkrijgen. Voorts moet nog melding gemaakt worden van de activiteit van 
U N C T A D op het gebied van de goedkope vlaggen. In de loop der 70er jaren 
ontwikkelde het U N C T A D Secretariaat de stelling dat het bestaan en de 
uitbreiding van vloten van schepen onder goedkope vlag, de ontwikkelings
landen heeft gehinderd in het ontwikkelen van hun nationale koopvaardij. 
Om e.e.a. het hoofd te kunnen bieden werd een voorstel geformuleerd om 
de z.g. 'genuine link' tussen schip en eigenaar duidelijker te definiëren. Deze 
'genuine link' die in Ar t ike l 5 van het Verdrag inzake de Volle Zee, inder
daad nogal losjes, was geformuleerd, diende aldus U N C T A D duidelijk te 
worden omschreven. Als elementen van een dergelijke 'genuine link' werden 
vooral naar voren gebracht een bepaalde kapitaalsdeelneming en een be
paald nationale bemanningsvereiste. Daarnaast is vooral in de latere discus
sies door de B-groep landen (de OESO-landen) het element van de z.g. 
accountability naar voren gebracht. In de visie van de B-groep landen gaat 
het daarbij vooral om het vraagstuk van de aansprakelijkheid en de verant-
woordijkheid. Afgelopen zomer is in Genève uiteindelijk overeenstemming 
bereikt over een tekst. Het is een duidelijk compromis geworden dat uit
blinkt door ruim geformuleerde bepalingen. Het is intussen de vraag om met 
het bereiken van deze tekst de bemoeienissen van U N C T A D op het gebied 
van de bulk- en trampvaart afgelopen zullen zijn. Er zi jn verschillende ont
wikkelingen die erop wijzen dat dit niet het geval zal zi jn . 
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O N T W I K K E L I N G E N OP H E T G E B I E D VAN D E L U C H T V A A R T 

De luchtvaartwetgeving is de afgelopen jaren nauwelijks fundamenteel ge
wijzigd. Deze constatering geldt zowel nationaal als internationaal. Het be
staande systeem neergelegd in het Verdrag van Chicago en op eigen grondge
bied, de Luchtvaartwet heeft nauwelijks de enige wijziging ondergaan. Op 
grond van artikel 16 van de Luchtvaartwet werd in 1970 bij algemene maatre
gel van bestuur bepaald welke richtlijnen er gelden voor de vergunningverle
ning. Deze richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Er wordt wel een wettelijke 
encadrering voorbereid. Een recente ontwikkeling is het streven naar enige 
mate van liberalisering. In Europa is dit streven vooralsnog uiterst voorzich
tig te noemen. Het heeft voorlopig vorm gevonden in een richtlijn van de 
EEG op het gebied van het interregionaal lijnvervoer.[18] De richtli jn be
oogt een zeer beperkte liberalisatie van het luchtverkeer. Z i j heeft betrek
king op luchthavens van regionale omvang, zoals in Nederland de luchthaven 
Zestienhoven. In dit verband kan voorts worden gewezen op de recente 
liberaliseringsovereenkomst tussen Nederland en het Verenigd Koninkr i jk . 
Liberalisering in veel verdergaande mate heeft plaats gevonden in de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika. Daar is in het kader van deregulering het 
luchtverkeer verregaand vrijgemaakt. 

Tenslotte kan ook op dit terrein melding gemaakt worden van een Memoran
dum van de Eruopese Commissie. Dit Memorandum bevat een voorzichtige 
aanzet voor een liberalisatie van het luchtverkeer binnen de Europese Ge
meenschap. [19] 

C O N C L U S I E 

Het vervoerrecht is volop in beweging. Deze conclusie geldt misschien niet in 
de zelfde mate voor alle takken van vervoer, maar als geheel moet worden 
vastgesteld dat zowel nationaal als internationaal er vele ontwikkelingen aan 
de gang zijn. Op het gebied van het Inland Transport valt te wijzen op de 
parallelle ontwikkeling in de E E G en de aanbevelingen die in het kader van 
de dereguleringsoperatie naar voren zijn gekomen. Beide ontwikkelingen 
wijzen op een afbouw van het systeem van capaciteitsbeperking door middel 
van vergunningen in de richting van het stellen van kwalitatieve eisen voor 
toegang tot de markt. Het zal interessant zijn deze ontwikkeling te volgen. 
Op het gebied van het zeevervoer zijn de zaken duidelijk in beweging en zijn 
vr i j vergaande voorstellen op dit moment volop in discussie. In veel mindere 
mate kan dit laatste gezegd worden van de luchtvaartsector. 
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D E R O L VAN H E T P R I V A A T R E C H T IN H E T V E R V O E R 

Prof.Mr. R. C L E T O N 
Ministerie van Justitie 

Abstract 
The role of private law in transportation 
In history there are a number of examples that governments try to influence transporta
tion through legislation. Especially rail transport and aviation are areas where govern
ments have intervened. 
Also internationally legislation is impressive in the field of transportation law. Transport 
is important for international trade and transportation law has also been part of com
merce law and international commerce law in particular. In transportation law there are 
many treaties and international standard agreements. More than in other fields of 
international law liability, damage compensation and insurance are important aspects of 
transportation law. 
As regards transportation law and developments in modern transport legislation cannot 
keep up with the pace. The container has long been a difficult problem for transportation 
law. A new problem is damages as a result of transportation of dangerous goods and 
polluting goods. 

INLEIDING 

In deze bijdrage zal ik vooral de rol van het privaatrecht in het verkeer en 
vervoer belichten en de publiekrechtelijke aspecten zoveel mogelijk buiten 
beschouwing laten. Een zekere mate van grensoverschrijding is echter niet te 
vermijden, omdat het traditionele onderscheid tussen privaat- en publiek
recht nu eenmaal steeds verder vervaagt naar mate de greep van de overheid 
op de onderlinge verhoudingen tussen particulieren toeneemt. In het bijzon
der in de sector verkeer en vervoer is de invloed van regelgeving door de 
overheid duidelijk merkbaar, niet alleen van de nationale overheid maar ook 
van internationale publiekrechtelijke organisaties. B i j het openbaar vervoer 
heeft de overheid de rol van de particuliere ondernemer goeddeels overgeno
men en heeft daarbij de Januskop opgezet enerzijds met het aangezicht van 
de het openbaar belang dienende overheid en anderzijds met die van de 
particuliere vervoerder op wie de privaatrechtelijke regels van toepassing 
zijn. 
Maar ook in de geschiedenis hebben overheden door middel van wetgeving 
invloed uitgeoefend op het verkeer en het vervoer. In het bijzonder in het 
zeerecht zijn voorbeelden te vinden, waarbij overheden privaatrechtelijke 
verhoudingen hebben beïnvloed teneinde hun handelsbelangen veilig te stel-
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len. Zo is het instituut van de beperking van de redersaansprakelijkheid in 
het leven geroepen ter bevordering van de investeringen in de zeescheep
vaart die vroeger terecht als een zeer riskante bedrijfstak werd beschouwd. 
De juridische argumentatie werd daarbij ondergeschikt gemaakt aan de han
delspolitieke overwegingen van de landen en steden die brood zagen in het 
ontwikkelen van hun overzeese handel. Lord Denning heeft dit in zi jn uit
spraak in de zaak 'The Bromley Moore' duidelijk verwoord: 'Limitations of 
liability is not a matter of justice. I t is a rule of public policy which has its 
origin in history and its justification in convenience.' 
Een ander voorbeeld uit het zeerecht is de totstandkoming van de Hague 
Rules (het Verdrag van Brussel van 1924 inzake het vervoer van goederen 
onder cognossement). In de negentiende eeuw was de contractsvrijheid een 
bijna heilig principe. Di t had tot gevolg dat in de lijnvaart de zeevervoerders 
slechts lading ten vervoer aannamen tegen door hen vastgestelde voorwaar
den, waarbij de Britse zeevervoerders dank zij hun sterke marktpositie de 
toon aangaven. Voor ieder denkbaar geval was wel een vrijtekening van 
aansprakelijkheid opgenomen en de verladers hadden daarop weinig in
vloed. Vanaf ongeveer 1870 weigerden de Amerikaanse federale rechters 
deze cognossementsvoorwaarden te erkennen, omdat deze naar hun mening 
een onredelijke uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de 
zeevervoerder inhielden. Ladingverzekeraars waren bezorgd over het stij
gende aantal schadegevallen (vooral diefstallen) zonder dat regres op de 
vervoerder mogelijk bleek. Bankiers hadden bezwaren tegen het oerwoud 
van zeer uiteenlopende en onduidelijk geformuleerde cognossementsvoor
waarden die de functie van het cognossement als handelspapier ernstig aan
tastten. Kortom de contractsvrijheid werkte averechts wegens ongelijkheid 
van de onderhandelingspositie van de rechtstreeks betrokken contractspartij
en. Het bedrijfsleven was niet in staat zelf orde op zaken te stellen in het 
belang van de internationale handel en de regering greep in , waardoor het 
tenslotte mogelijk was een compromisregeling in een internationaal verdrag 
vast te leggen. 

Het spoor- en luchtvervoer zijn terreinen waar de overheden reeds van het 
begin af aan dwingende regels hebben vastgesteld, waarbij vooral de overwe
ging gold dat deze nieuwe vervoermedia zodanige ingevalsrisico's opleverden 
dat mede bij wijze van preventie een verscherpt aansprakelijkheidsregime 
passend werd geacht. 
Desondanks bleven de ingrepen van de overheid voornamelijk beperkt tot 
het ordenen van de verhoudingen tussen particuliere marktpartijen daar 
waar betrokken partijen niet zelf in staat bleken hun zaken op bevredigende 
wijze onderling te regelen. Na de Tweede Wereldoorlog ging de wind, mede 
als gevolg van snel veranderende internationale verhoudingen, uit een ande
re richting waaien. De overheden kregen ruimere ambities en wensten de 
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marktverhoudingen in de door hen gewenste richting te sturen, waarbij het 
niet louter ging om tegengestelde private belangen maar om tegenstelingen 
tussen landen of groepen van landen. Ook het privaatrecht b l i j f t niet ver
schoond van deze politiserende invloeden. 

DE O N T W I K K E L I N G VAN H E T P R I V A A T R E C H T B E T R E F F E N D E H E T 
V E R V O E R 

Verkeer en vervoer zijn vanouds een bron geweest voor bijzondere rechts
ontwikkelingen, die soms hebben gediend als voorbeeld voor het gemene 
recht, maar die toch ertoe hebben geleid dat het privaatrechtelijke vervoer
recht zich heeft ontwikkeld tot een eigen complex stelsel. Voor de jurist 
moge het vervoerrecht een ideaal jachtterrein zi jn , voor de praktijk betekent 
het veeleer een doolhof van rechtsregels en juridische principes. Recente 
ontwikkelingen in het vervoer, waarop ik later in deze bijdrage nog zal 
terugkomen, nopen echter tot een beperking van dit jachtterrein door har
monisering van de regels die voor de verschillende vervoertakken gelden. 
Aangezien iedere vervoertak zijn eigen juridische specialisten kent zal dit 
een zekere mate van 'éducation permanente' vergen. In zijn bekende hand
boek over het zeerecht uit 1950 wijst de beroemde Franse zeerechtdeskundi-
ge Ripert nog met een zekere trots op het bijzondere karakter van het 
zeerecht: 'Le droit maritime ne ressemble a aucune autre branche de nos 
disciplines juridiques. I I a un caractère original qu'il doit a un particularisme 
trés accentué' . 
Ui t een historisch oogpunt had Ripert zeker gelijk. De personificatie van het 
schip in het zeerecht (men spreekt van het 'schuldige schip') moet zeker 
worden verklaard uit de bijzondere positie die het schip altijd heeft ingeno
men. Schepen worden gedoopt en krijgen een naam die ook rechtens een 
betekenis heeft. De gevaren der zee en de verre reizen die schepen onderna
men, waardoor de communicatie met de thuishaven moeilijk zo niet onmoge
l i jk was, maakten de zeereis tot een maritiem avontuur dat vroeg om een 
bijzonder rechtsregime. Aan de kapitein van een zeeschip zijn wettelijke 
bevoegdheden toegekend die de gezagvoerder van een verkeersvliegtuig 
nooit heeft gekregen. Het zeerecht heeft altijd bijzondere betekenis gehecht 
aan de gemeenschappelijke risico's en belangen van schip en lading, hetgeen 
onder meer de unieke rechtsfiguur van de avarij-grosse heeft opgeleverd.fi] 
Het is echter de vraag hoe lang dit zeerechtehjke particularisme nog stand zal 
kunnen houden. De moderne bedrijfsvoering maakt de afstand tussen het 
zeerecht en het gemene recht steeds kleiner. Met de romantiek uit de zee
scheepvaart verdwijnt ook de romantiek uit het zeerecht. 
In andere takken van het vervoersrecht kan men ook een eigen nestgeur 
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bespeuren, maar het particularisme heeft daar nooit zo overheerst. De op
komst van de spoorwegen in de 19e eeuw heeft een belangrijke invloed 
gehad op de ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht met betrekking 
tot ongevallen.[2] De treinen werden aanvankelijk beschouwd als helse ma
chines die bijzondere gevaren in leven riepen en die een aangepast aanspra
kelijkheidsregime vereisten. Het zeerecht dobberde (en dobbert voor een 
deel nog steeds) vredig op het beginsel van de schuldaansprakelijkheid. De 
ontwikkeling van het gemotoriseerde wegverkeer heeft de mensheid pas 
goed geconfronteerd met de problematiek van het ongevallenrecht. 
Opmerkelijk is dat het spoorwegrecht aanleiding heeft gegeven tot de eerste 
internationale uniformering van het privaatrechtelijke vervoersrecht. In 1890 
kwam het te Bern gesloten verdrag betreffende het internationaal vervoer 
van goederen tot stand (CIM-verdrag). De eerste zeerechtverdragen kwa
men in 1910 tot stand. Het spoorwegrecht heeft dus aanvankelijk een voor
trekkersrol vervuld. Overigens vertoont het spoorwegrecht typisch ambtelij
ke trekken, zeer gedetailleerde regelingen die van een formalistische aanpak 
getuigen. De kaartjesknippende conducteur en de stempelende loketbedien
de vertonen zich als het ware op de achtergrond. 
Het wegvervoersrecht heeft het spoorwegrcht tot voorbeeld genomen voor 
zover het de regeling van het internationaal vervoer van goederen betreft. 
Het verdrag betreffende het internationaal vevoer van goederen over de weg 
(CRM-verdrag) is duidelijk mede geïnspireerd door het CIM-verdrag zonder 
echter dezelfde detaillering van voorschriften over te nemen.[3] Di t is niet zo 
verwonderlijk als men beseft dat weg- en spoorvervoer eikaars concurrenten 
zijn. 
Het binnenvaartrecht heeft vooral in die landen, zoals Nederland, België en 
Duitsland, waar een vermenging van zee- en binnenvaartrecht in de rivier
monden en op de grote rivieren plaats vindt, sterk aangeleund tegen het 
zeerecht. In andere landen, zoals Frankrijk, trekt men veeleer een vergelij
king tussen de binnenvaart en het vervoer te land. In dit land heeft ten 
aanzien van het vervoer van goederen de fameuse Loi Rabier een gelijkscha
keling bewerkstelligd voor het vervoer door middel van alle vervoermedia 
voor zover dit vervoer niet beheerst werd door internationale verdragen waar 
Frankrijk partij was geworden. Terwij l de overige Rijnoeverstaten een inter
nationaal regime voor het vervoer van goederen in de binnenvaart wensten, 
die gebaseerd zou zi jn op het zeerecht, heeft Frankrijk deze unificatie sinds 
bijna dertig jaar weten tegen te houden met een beroep op deze Lo i Rabier, 
alsof deze wet een universele werking zou hebben. Eenzelfde oppositie ziet 
men van Franse zijde tegen de invoering van een beperking van de aanspra
kelijkheid van eigenaren van binnenschepen. Di t alles is verklaarbaar uit een 
traditioneel verschil van opvattingen over het karakter van de binnenvaart. 
Het luchtrecht heeft met de ontwikkeling van de luchtvaart een snelle start 
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gemaakt, gedragen door een beperkte club van enthousiaste luchtvaartjuris
ten. Reeds in 1929 kwam het Verdrag van Warschau tot stand dat uniforme 
internationale voorschriften gaf betreffende het internationale luchtvervoer 
van personen en goederen. Helaas is dit unieke systeem in de afgelopen 
decennia steeds verder uitgehold door wijzigingen en bijzondere regelingen. 
De ontwikkeling van het internationale luchtrecht l i j k t enigszins te stagneren 
en heeft duidelijk een nieuwe impuls nodig. 
Inmiddels is er toch een indrukwekkend aantal internationale regelingen op 
het gebied van het vervoersrecht tot stand gekomen, niet alleen gebaseerd op 
verdragen maar ook op internationaal aanvaarde standaardovereenkom
sten.^] 
Desondanks moet worden geconstateerd dat de onderlinge verschillen tussen 
de regels die de verschillende vervoermedia beheersen nog te groot z i jn , 
wanneer men in aanmerking neemt dat de recente ontwikkelingen in het 
vervoer juist wijzen op een steeds verdergaande integratie van de verschillen
de vervoermedia. Voor dezelfde rechtsvragen worden dikwijls verschillende 
oplossingen gegeven zonder dat de noodzaak daartoe bl i jkt uit de verschil
lende omstandigheen die voor de desbetreffende vervoermedia gelden. Deze 
verschillen zijn dan louter te verklaren uit de historie van de totstandkoming 
van de regelingen die van toepassing zijn op de verschillende vervoersmedia. 
Het zijn helaas juist de internationale regelingen die het lastigst te wijzigen 
en daarom een snelle aanpassing verhinderen. Het duurt meestal vele jaren 
voordat de verdragsstaten een gewijzigde versie van een verdrag hebben 
aanvaard. 
Overigens kan men gelukkig ook bij de totstandkoming van verdragen een 
zekere toenadering tussen de verschillende rechtsfamilies van het vervoers
recht bespeuren. Ik geef hiervan twee voorbeelden die beide op het terrein 
van de beperking van aansprakelijkheid liggen. Toen in het begin van de 
zeventiger jaren het systeem van vaste wisselkoersen, gekoppeld aan een 
officiële monetaire goudprijs, werd verlaten ontstond er een probleem met 
betrekking tot de omrekening van de in goudwaarden uitgedrukte internatio
nale rekeneenheden, die werden gebezigd voor de limitatiebedragen in ver
scheidene verdragen, in de nationale valuta. In navolging van het I M F (Inter
nationale Monetaire Fonds) wensten de lidstaten van die organisatie de SDR 
(Special Drawing Right), die door het I M F als nieuwe intenationale reke
neenheid was geïntroduceerd, ook als rekeneenheid in de verdragen te han
teren, iets waar de Oost-Europese landen, die niet bij het I M F zijn aangeslo
ten, aanvankelijk niets van wilden weten. Tijdens een conferentie die in 1975 
te Montreal werd gehouden en die een wijzging van het Verdrag van War
schau inzake het internationale luchtvervoer behandelde werd een compro
mis bereikt dat de IMF-landen in de gelegenheid stelde op de SDR over te 
stappen. Dit compromis is naderhand, soms met enige ondergeschikte modi-
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ficaties, in tal van andere verdragen overgenomen. [5] Het tweede vooroeeld 
betreft de regel die moet gelden voor de zogenaamde doorbreking van de 
beperking van aansprakelijkheid. Onder welke omstandigheden moet aan 
degene die krachtens de wet aansprakelijk is (b.v. werknemers) opzet of 
grove schuld kan worden verweten, of moet deze uitzondering op de regel 
beperkt blijven tot zi jn opzet of zijn daarmee gelijk te stellen schuld? Hoe 
moet dit geformuleerd worden opdat rechterlijke colleges in alle landen een 
zo eenvormig mogelijk recht toepassen? Di t is niet slechts 'voer voor juris
ten', maar tevens van groot belang in verband met de verzekeringsdekking 
van de vervoerder en eigenaren/exploitanten van vervoermiddelen. Ook op 
dit punt l i j k t er langzamerhand een formule gevonden te zijn die in meerdere 
moderne verdragsregelingen is aanvaard en die bijvoorbeeld ook is opgeno
men in het ontwerp voor Boek 8 van ons nieuwe Burgerlijk Wetboek. In 
Boek 8, dat een nieuwe regeling van het Nederlandse Vervoersrecht zal 
geven, zijn trouwens wel meer voorbeelden te vinden van toenadering tussen 
de regels die voor de verschillende vervoersmedia gelden. De ontwerper van 
Boek 8 N B W , Prof. Mr . H . Schadee, heeft duidelijk naar een harmonisatie 
gestreefd voor zover dit niet werd verhinderd door internationale verdragen 
waaraan Nederland is gebonden of voor zover bijzondere aspecten van be
paalde vervoersmedia een bijzondere regeling niet noodzakelijk of wenselijk 
maakten. 

Er is dus wel degelijk sprake van een tendens tot onderlinge toenadering 
tussen de verschillende onderdelen van het vervoersrecht maar dit proces 
verloopt zeer traag. 

H E T I N T E R N A T I O N A L E K A R A K T E R VAN H E T V E R V O E R S R E C H T 

Uit het voorgaande bl i jk t dat het vervoerrecht sterk internationaal georiën
teerd is. Het vervoer is in belangrijke mate dienstbaar aan de internationale 
handel en het vervoersrecht heeft altijd onderdeel uitgemaakt van het han
delsrecht en van handelsrecht en van het internationale handelsrecht in het 
bijzonder. D i t gold reeds eeuwen geleden, vooral voor het zeerecht, maar 
naar mate ook andere takken van vervoer een belangrijke rol gingen spelen 
in het internationale handelsverkeer ook voor andere gebieden van het ver
voerrecht. I n de vroege Middeleeuwen ontstond er een internationaal han
delsrecht als gevolg van de internationale handel in Noord- en Zuid-Europa. 
Di t veelal op ongeschreven regels gebaseerde recht wordt wel aangeduid als 
Lex Mercatoria. De verdere ontwikkeling van deze Lex Mercatoria is in 
latere eeuwen echter doorkruist door het streven van veel landen hun recht 
vast te leggen in nationale codificaties, hetgeen er toe leidde dat de onderlin
ge verschillen tussen de verschillende rechtsstelsels eerder werden benadrukt 
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dan opgelost. Deze verschillen leiden in internationale gevallen tot grote 
onzekerheid, omdat dikwijls niet tevoren vaststaat welk nationaal recht van 
toepassing is. Door toepassing van regels van internationaal privaatrecht 
(zogenaamde conflictenregels) moet de prealabele vraag welk recht van toe
passing is worden opgelost, maar ook deze regels zijn nationaal bepaald, 
voor zover zij niet in internationale verdragen vastgelegd zijn. Wanneer, 
zoals in vervoersituaties dikwijls voorkomt, vele nationaliteiten bij een zaak 
betrokken zi jn , ontstaat er over deze prealabele vraag een juridisch steekspel 
dan kan ontaarden in een jurudisch roulettespel. De internationale handel 
heeft echter sterk behoefte aan juridische voorspelbaarheid en rechtszeker
heid Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de loop van de negentiende 
eeuw toen de internationale handel zich verder ontwikkelde de behoefte aan 
internationale uniforme regels weer opkwam en dit gold vooral ten aanzien 
van het vervoer. In vergelijking tot andere gebieden van het internationale 
handelsrecht zijn voor het vervoerrecht vele verdragen en internationale 
standaardregelingen tot stand gekomen. 
Nu moet niet de indruk worden gewekt dat er op het gebied van het vervoer 
een algehele rechtsunificatie zou bestaan. Hiervan is allerminst sprake, het
geen voornamelijk aan de volgende twee factoren is te wijten. 
In de eerste plaats regelen verdragen niet alle situaties die zich kunnen 
voordoen. Di t is onmogelijk en zou ook ongewenst zi jn, omdat dit tot een 
grote mate van detaillering zou leiden en iedere verdere detaillering weer 
nieuwe vragen kan oproepen die om nieuwe regels vraagt. Niet alleen de 
internationale-, maar ook de nationale wetgever doet er wijs aan zich beper
kingen op te leggen en zich te houden aan meer globale regels die eventueel 
door middel van rechtspraak verder kunnen worden ontwikkeld.[6] Een na
deel voor internationale wetgeving is dat een supranationale rechter ont
breekt die zou kunnen zorgen voor een eenvormige rechter ontbreekt die zou 
kunnen zorgen voor een eenvormige uitleg van het internationale recht. Een 
duidelijke uitzondering kennen wi j in de Europese Gemeenschap; het Euro
pese Hof te Luxemburg is de hoogste rechter in de Gemeenschap ten aanzien 
van de toepassing van het recht van de Gemeenschap. Maar ook binnen de 
Gemeenschap is dat slechts een beperkt terrein. Voorts zullen verdragen 
opzettelijke of onbewuste leemten bevatten. De opstellers van verdragen 
zijn dikwijls genoodzaakt bepaalde onderwerpen opzettelijk ongeregeld te 
laten, omdat de verschillende nationale rechtsopvattingen niet met elkaar 
kunnen worden verzoend. Het is beter een verdrag tot stand te brengen dat 
door een voldoende aantal staten wordt aanvaard en waardoor tenminste 
enige rechtsharmonisatie tot stand wordt gebracht, dan met een document te 
blijven zitten dat aanstonds r i jp is voor de Staatsarchieven. Het komt ook 
voor dat op conferentie compromissen moeten worden gesloten om een be
langrijk probleem op te lossen en compromissen leveren, wel haast per defi-
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nitie, onduidelijke juridische formuleringen op. Maar het is ook mogelijk dat 
de verdragsopstellers hun huiswerk niet goed hebben gedaan en onbewust 
onduidelijkheden hebben ingebouwd. 
Daar waar bl i jk t dat de verdragsopstellers een bepaald onderwerp ter rege
ling door de nationale wetgever hebben overgelaten, zal men via de conflic-
tenregels toch weer op het nationale recht moeten terugvallen. Soms kan het 
onduidelijk zijn of een rechtsvraag opgelost moet worden door verdragsin
terpretatie dan wel aan de hand van het toepasselijke nationale recht. Som
mige landen kennen geen rechtstreekse toepassing van de door hen aan
vaarde verdragen, maar incorporeren deze regels in hun nationale recht en 
dit houdt het risico in dat het Verdrag een zekere 'bewerking' ondergaat. 
Een tweede factor die inbreuk maakt op de rechtsunificatie door middel van 
verdragen houdt samen met de wijze van aanvaarding van verdragen. Natio
nale wetgeving wordt eenzijdig door de wetgever vastgesteld en ingevoerd. 
Wijziging van nationale wetten kan onmiddellijk effect verkrijgen en, behal
ve voor zover bijzondere regels van overgangsrecht anders bepalen, houdt de 
werking van de oude wet op. Verdragen zijn overeenkomsten tussen staten 
en die moeten worden aanvaard door middel van een formele ratificatie of 
bekrachtiging door iedere staat, waaraan in ieder land een langdurige (dik
wijls parlementaire) procedure vooraf pleegt te gaan. Het kost dus dikwijls 
vele jaren alvorens een tot stand gekomen verdrag of protocol tot wijziging 
van een bestaand verdrag in werking treedt. Het oude, ongewijzigde verdrag 
b l i j f t echter bestaan tussen staten die het niet hebben opgezegd. Het is 
derhalve mogelijk (en komt ook regelmatig voor) dat verschillende versies 
van hetzelfde verdrag in werking zi jn , iedere versie tussen verschillende 
groepen van staten. Di t geeft verwarring en daarom zal men minder snel tot 
wijziging van een verdrag overgaan dan tot amendering van nationale regel
geving. 

Een belangrijke bron van internationale rechtsunificatie op het terrein van 
het vervoer wordt gevormd door internationale standaardregelingen die niet 
in verdragen zijn vastgelegd, maar door internationale organisaties van be
langhebbenden zijn opgesteld en die worden geïncorporeerd in de vervoer-
overeenkomsten [7] of standaardformulieren voor bijvoorbeeld bevrachtin
gen. Voor deze particuliere regelgeving geldt uiteraard niet het bezwaar van 
de formele procedure die voor verdragen geldt. 

R I S I C O V E R D E L I N G IN H E T V E R V O E R S R E C H T 

Aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekering zi jn belangrijke aspec
ten van het vervoersrecht, vervoer en verkeer brengen nu eenmaal grote 
ongevallenrisico's met zich mee en daarbij rijst de vraag hoe deze risico's 
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tussen de betrokken partijen moeten worden verdeeld. Iedere burger wordt 
geconfronteerd met verkeersongevallen op de weg, waarbij naast blikschade 
helaas ook dikwijls gewonden en doden vallen. De juridische gevolgen van 
aanrijdingen tussen motorrijtuigen worden beheerst door de algemene regel 
van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 1401 B W ) . Wi l er 
sprake zijn van aansprakelijkheid dan zal moeten worden aangetoond dat de 
schade is veroorzaakt door een onrechtmatige daad van de schadeveroorza-
kende persoon die te wijten is aan zijn schuld. Voor aanrijdingen tussen 
motorrijtuigen en niet met motorrijtuigen aan het verkeer deelnemende per
sonen of andere zaken dan motorrijtuigen geldt een bijzondere verscherpte 
aansprakelijkheid van de houder van het motorrijtuig krachtens artikel 31 
van de Wegenverkeerswet. Maar de rechtspraak is geneigd ook de schuld-
aansprakelijk geen sprake meer is en het risico wordt verlegd in de richting 
van de schadeveroorzaker ten gunste van het slachtoffer.[8] Daarbij wordt 
niet zelden in aanmerking genomen dat de veroorzaker krachtens de Wet 
aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) verplicht verzekerd is 
voor de gevolgen van waardoor hij aannsprakelijk is.[9] Sinds jaren wordt 
reeds een discussie gevoerd over de vraag of het niet wenselijk is de schuld
vraag bij verkeersongevallen geheel uit te bannen en het ongevalsrisico ge
heel te leggen bi j de eigenaren c.q. houders van motorrijtuigen die zich voor 
dit risico zouden moeten verzekeren. [10] Een essentiële rol spelen daarbij de 
verzekeringen die zowel aan de kant van de aansprakelijke persoon (Wam) 
als aan de kant van het slachtoffer zijn afgesloten (sociale- of particuliere 
ongevallen- en cascoverzekeringen). Ongevallenrisico's kunnen doorgaans 
niet zelf gedragen worden, maar moeten door middel van verzekering wor
den gespreid. De verdeling van risico's in het verkeer is dan niet primair een 
juridisch-, maar een economisch vraagstuk geworden. W i j zullen dit verzeke
ringsaspect hierna bij de bespreking van andere onderdelen van het verkeers-
en vervoersrecht constant tegenkomen. Het aanvaringsrecht is grotendeels 
gebaseerd op twee verdragen en in deze beide verdragen, het Brussels Aan
varingsverdrag van 1910 en het Binnenaanvaringsverdrag van Genève van 
1960, is het schuldbeginsel nog duidelijk verankerd. Desondanks heeft zich 
in de Nederlandse doctrine en rechtspraak het, overigens niet geheel onom
streden, beginsel van 'schuld van het schip' ontwikkeld. Deze voor het 
scheepsrecht typische personificatie van het schip bevat wel degelijk een 
bepaald risico-element. Aansprakelijk is het 'fout varende schip', ongeacht 
of de fout nu veroorzaakt is door iemand aan boord van het schip of door een 
gebrek van het schip, ook al zou de reder of eigenaar van het schip geen 
verwijt terzake van dat gebrek kunnen worden gemaakt. Zolang de oorzaak 
van het verkeerd varen aan boord van het schip ligt, komt deze oorzaak voor 
risico van de reder of eigenaar. 

Nog ingewikkelder ligt de risicoverdeling bi j het vervoer van goederen. Goe-
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deren die worden vervoerd kunnen door tal van oorzaken worden bescha
digd of zelfs geheel of gedeeltelijk verloren gaan of met vertraging aanko
men. Sommige van die oorzaken kunnen duidelijk aan overmachtssituaties 
worden toegeschreven, zoals extreme weersomstandigheden ('perils of the 
sea', 'acts of God') of molest of overheidsmaatregelen ('acts of war', 'acts of 
princes'). In andere gevallen moet het verlies of de beschadiging worden 
toegeschreven aan fouten van de afzender (b.v. verkeerde verpakking van de 
goederen) of aan de bijzondere eigenschappen of gebreken van de goederen 
zelf waardoor zij bijzonder vatbaar zijn voor beschadiging of verlies. Tenslot
te kan de oorzaak liggen bi j de vervoerder wegens onzorgvuldige stuwage of 
behandeling van de goederen of door zijn schuld veroorzaakte ongevallen 
tijdens het vervoer. De verstandige koopman (of h i j nu als koper of als 
verkoper van de te vervoeren goederen het risico voor beschadiging en ver
lies van de goederen draagt) zal deze vervoersrisico's afdekken door het 
sluiten van een goederenverzekering. Deze goederenverzekering zal door
gaans dekking geven gedurende de gehele periode dat de goederen onderweg 
zijn tussen de plaats van bestemming. Tijdens hun reis kunnen de goederen 
vervoerd worden door verschillende vervoerders en tijdens de verschillende 
stadia van het vervoer nog diverse malen worden opgeslagen. Ieder van deze 
vervoerders of overslagbedrijven loopt het risico aansprakelijk gesteld te 
worden voor verlies of beschadiging van goederen, afhankelijk van de toe
passelijke wettelijke of contractuele voorwaarden. Ook zij zullen hun aan
sprakelijkheidsrisico door verzekering willen afdekken. Beide soorten verze
keringen, hoewel geheel verschillend van karakter, zullen elkaar gedeeltelijk 
overlappen, namelijk voor die risico's die gedekt zijn door de goederenverze
kering, maar waarvoor de vervoerder (of het veembedrijf) aansprakelijk 
gesteld kan worden. De door de vervoerder te betalen premie voor zi jn 
aansprakelijkheidverzekering maakt deel uit van de vervoerkosten en zal in 
beginsel doorberekend worden in de door de afzender te betalen vracht. 
Voor de koper of verkoper van de te vervoeren goederen af te sluiten lading
verzekering zal eveneens premie moeten worden betaald. Op het eerste 
gezicht l i jk t het voor de hand te liggen dat een systeem van risicoverdeling, 
waarbij vermeden wordt dat vervoerder en ladingbelanghebbende verzeke
ringen afsluiten die elkaar overlappen, het meest economisch zou z i jn , omdat 
betaling van dubele premie wordt voorkomen. Men zou dus moeten streven 
naar aansprakelijkheidsregime dat hetzij alle transportrisico's op de vervoer
der legt (een soort absolute aansprakelijkheid) hetzij de vervoerder volledig 
ontheft van iedere aansprakelijkheid. In de zeventiger jaren hebben enkele 
containerrederijen de zogenaamde 'insured bill of lading' geïntroduceerd, 
waarbij de zeevervoerder de verzekering van alle transportrisico's op zich 
nam. Di t systeem is echter geen succes geworden, omdat het niet kan beant
woorden aan de eisen van de verladers. Verladers willen een verzekerings-
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dekking die is afgestemd op hun ladingpakket en die bovendien niet alleen de 
risico's tijdens het vervoer, maar ook tijdens opslag dekt. Bovendien is niet 
voor alle soorten goederentransacties dezelfde verzekeringsdekking gewenst. 
Verladers die grote verzekeringspakketten kunnen aanbieden hebben een 
gunstige onderhandelingspositie ten opzichte van verzekeraars en kunnen 
dus de hoogte van de premie in voor hen gunstige zin beïnvloeden. Ook voor 
de aansprakelijkheidsverzekeraars heeft de 'insured bill of lading' minder 
aantrekkelijke kanten, omdat een grote hoeveelheid dikwijls kostbare lading 
geconcentreerd is op één schip en het een onwijs verzekeringsbeleid is om 
alle eieren in één mandje te stoppen. Anders dan de echte ladingverzekeraar 
kent de verzekeraar van de vervoerder meestal de aard van de verzekerde 
lading niet tevoren, hetgeen een juiste risicobeoordeling onmogelijk maakt. 
Di t betekent dat hij een zekere veiligheidsmarge in zijn premieberekening 
zal moeten inbouwen, hetgeen de premie zal doen stijgen. Het verhaal van 
de 'insured bil l of lading' geldt in mindere mate ook voor iedere risicover
schuiving in de richting van de vervoerder door middel van een verhoogde 
contractuele- of wettelijke aansprakelijkheid. 

Moet het antwoord dan zijn dat de transportrisico's geheel op de ladingbe-
langhebbende komen te rusten, hetgeen zou inhouden dat de vervoerder van 
iedere aansprakelijkheid zou worden ontheven? Men kent in Nederland wel 
enkele standaardvoorwaarden die in die richting gaan, zoals de Nederlandse 
Expeditievoorwaarden, de Rotterdamse Stuwadoorscondities en de Verlade-
und Transportbedingungen voor de Rijnvaart. Een aansprakelijkheidsrege
ling, waarbij één van de contractspartijen zich kan onttrekken aan iedere 
verantwoordelijkheid voor de niet-nakoming van zijn contractsverplichtin
gen, druist echter in tegen gevoelens van rechtvaardigheid. Zolang er nog 
concurrentie is, zou het van een onverstandig commercieel beleid getuigen 
een goede klant op zo'n bruuske manier tegen de haren in te strijken. Tot 
1959 kwamen dan ook in aansprakelijkheidspolissen van vervoerders en ex
pediteurs zogenaamde 'coulance-clausules' voor, die het mogelijk maakten 
goede klanten met vergoedingen tevreden te houden. [11] 
Een en ander houdt in dat men in het vervoersrecht altijd op zoek is naar de 
gulden middenweg. Daarbij moet worden bedacht dat ieder soort van ver
voer zijn eigen kenmerken heeft en dus om een aangepaste risicoverdeling 
vraagt. Di t verklaart dan ook ten dele de bestaande verschillen tussen de 
wettelijke en contractuele regelingen die voor de verschillende vervoertak-
ken gelden. Helaas zijn de compromissen die voor deze risicoverdeling wor
den gevonden dikwijls in ingewikkelde juridische regelingen vervat, die weer 
aanleiding kunnen geven tot rechtsgedingen en tot onzekerheid. In de v i j f t i 
ger jaren is in Nederland getacht een oplossing te vinden voor dit probleem 
in de vorm van een zogenaamd phenomenologisch systeem. Di t voor de 
binnenvaart voorgestelde systeem zou een opsomming bevatting van de soor-
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ten van beschadiging en voor iedere soort vaststellen voor wiens rekening de 
beschadiging zou komen. Geen juridische haarkloverij meer over causaliteit, 
schuld en aansprakelijkheid, maar een min of meer zakelijke verdeling van 
de transportrisico's.[12] Di t systeem strijkt de juristen te veel tegen de haren 
in en dat is mogelijk een belangrijke reden geweest dat het nimmer een kans 
van slagen heeft gehad. 
Een bijzondere vorm van risicoverdeling is de beperking van aansprakelijk
heid die men veel in het vervoerrecht tegenkomt en die door meer dogma
tisch ingestelde juristen dikwijls met een zeker wantrouwen tegemoet wordt 
getreden. Di t instituut komt zowel voor in de vorm van een beperking van de 
vergoedingsplicht van de aansprakelijke vervoerder jegens zijn contractuele 
wederpartij (afzender of geadresseerde) als in de vorm van de globale beper
king van de aansprakelijkheid van de reder van een zeeschip of de eigenaar 
van een binnenschip voor bepaalde vorderingen die terzake van een bepaald 
ongeval met het schip rijzen. Beperking van aansprakelijkheid houdt in dat 
de tot schadevergoeding gerechtigde niet zi jn gehele schade op zijn weder
partij kan verhalen, maar een bepaald gedeelte zelf moet dragen. Tegen
woordig wordt als raison d'être van de beperking van aansprakelijkheid aan
gevoerd de verzekerbaarheid van het risico van de vervoerder c.q. reder. 
Wanneer de bedrijfsrisico's in redelijke mate kunnen worden overzien, zal 
dit de verzekerbaarheid van het aansprakelijkheidsrisico ten goede komen en 
voorkomen dat een te hoge premie moet worden betaald. Het is ook geba
seerd op de veronderstelling dat de andere partij veelal voor dit soort risico's 
verzekerd zal zijn of zich in ieder geval daarvoor kan verzekeren. 
Ik hoop aangetoond te hebben dat risicoverdeling in het vervoer voor een 
belangrijk deel, maar niet uitsluitend, gebaseerd is op economische overwe
gingen, waarbij verzekeringen een essentiële rol spelen. Het vervoer heeft nu 
eenmaal een belangrijke functie in het internationale handelsverkeer. Dat 
voor een optimale risicoverdeling nog geen rekenmodel is uitgevonden ligt 
mogelijk aan de menselijke factor, versterkt door jurdische traditie, die een 
puur rationele oplossing in de weg staat. 

H E T V E R V O E R S R E C H T E N D E O N T W I K K E L I N G E N IN H E T 
MODERNE V E R V O E R 

In hoeverre volgt het vervoersrecht de nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van de techniek en de organisatie van het vervoer? De ervaringen in het 
verleden leren dat over het algemeen het recht eerder achter de ontwikkelin
gen aan slentert dan holt. Het wetgevingsproces verloopt doorgaans traag en 
dat geldt in het bijzonder voor de internationale verdragswetgever. Op zich
zelf is het juist dat de wetgever niet bij iedere gelegenheid waarbij zich 

290 



nieuwe ontwikkelingen voordoen onmiddellijk ingrijpt, maar eerst de kat uit 
de boom ki jk t om te zien hoe een en ander in de praktijk loopt en welke 
juridische problemen rijzen die door de betrokkenen niet zelf kunnen wor
den opgelost. D i t beleid past ook in de noodzaak tot het betrachten van een 
zekere terughoudendheid bij de regelgeving. Maar ook wanneer eenmaal is 
geconstateerd dat het noodzakelijk of althans zeer gewenst is de wetgeving 
aan te passen kan het lang, dikwijls zelfs jaren duren voordat de regelgeving 
wordt ingevoerd, een enkele uitzondering daargelaten.[13] De praktijk zal 
zich intussen moeten zien te redden door binnen het kader van de bestaande 
wettelijke regels naar de beste oplossingen te zoeken. 
Verdragen en wetgevingen op het gebied van het vervoer zijn over het alge
meen gebaseerd op het traditionele patroon van het vervoer zoals wi j dit 
voor de Tweede Wereldoorlog en in de periode vlak daarna kenden. De 
rationalisering van het vervoer heeft daarin echter wijziging gebracht en deze 
ontwikkeling gaat nog steeds voort, naar mi jn indruk in een versneld tempo. 
Het is duidelijk dat het vervoerrecht deze ontwikkeling niet kan bijhouden. 
Op een zeker ogenblik kan de situatie ontstaan dat bl i jkt dat het recht 
verouderd is en niet meer aansluit bij de feitelijke marktverhoudingen. Di t 
zal de nodige creativiteit vereisen van degenen die deze regels moeten toe
passen. Di t is overigens een verschijnsel dat men op alle gebieden van het 
recht tegenkomt en het is de taak van de rechtspraak om waar mogelijk het 
recht verder te ontwikkelen in het licht van nieuwe maatschappelijke verhou
dingen. 

Ik zou aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk van het vervoer
recht willen laten zien hoe het vervoerrecht zich heeft aangepast aan veran
deringen in het vervoer. 
De invoering van de container, pallet en soortgelijke middelen om lading 
samen te pakken, alsmede de ontwikkeling van verschillende vormen van 
stapelvervoer hebben een belangrijke invloed gehad op de organisatie van 
het goederenvervoer en hebben zeer bijgedragen tot de opkomst van het 
zogenaamde gecombineerd vervoer. Het gecombineerde vervoer, tegen
woordig ook wel aangeduid als multimodaal vervoer, heeft een nieuw type 
vervoerder gecreëerd die het gehele vervoer van 'huis tot huis' op zich neemt 
en de uitvoering van het vervoer geheel of voor een belangrijk deel uitbe
steedt aan andere vervoerders. Het traditionele vervoer ging uit van een 
gesegmenteerde constructie, d.w.z. dat de opdrachtgever tot het vevoer al 
dan niet door bemiddeling van een expediteur vervoerovereenkomsten sloot 
voor ieder afzonderlijk traject van het vervoer. Voor iedere vervoerovereen-
komst werd ook een apart document afgegeven. Kenmerkend voor het ge
combineerde vervoer is dat voor het totale traject één document wordt afge
geven. Het vervoerrecht kent echter afzonderlijke regelingen voor ieder ver-
voermedium en de bijbehorende documenten. Er ontstond derhalve een 
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behoefte aan een eigen internationale regeling voor het gecombineerde 
vervoer. 
In het protocol bij het in 1956 voor het wegvervoer tot stand gekomen CMR-
verdrag werd de noodzaak van een nieuwe regeling erkend en werden ver
dragspartijen verplicht verder te onderhandelen over een verdrag inzake het 
gecombineerd vervoer. In de jaren 1956-1970 waren verschillende internatio
nale organisaties bezig met het opstellen van verdragsontwerpen, zodat het 
gevaar dreigde dat voor verschillende soorten gecombineerd vervoer eigen 
regelingen zouden ontstaan. In 1970 lukte het één gezamenlijk voorontwerp 
op te stellen dat aan de Verenigde Naties werd aangeboden. Di t vooront
werp werd in onderhandelingen tussen regeringsdelegaties omgewerkt tot 
een ontwerpverdrag (z.g. TCM-Verdrag), dat in 1972 werd voorgelegd aan 
een door de V N belegde Container Conferentie. De ontwikkelingslanden 
stonden echter zeer wantrouwig tegenover dit ontwerp, vooral ook omdat zij 
meenden dat de economische gevolgen van het containervervoer voor de 
ontwikkelingslanden stonden echter zeer wantrouwig tegenover dit ontwerp, 
vooral ook omdat zij meenden dat de economische gevolgen van het contai
nervervoer voor de ontwikkelingslanden toen nog niet goed konden worden 
overzien. Het project werd overgedragen aan de U N C T A D [14] en het 
kwam daarmee in het troebele politieke vaarwater van de economische 
Noord-Zuid relaties. Het duurde tot 1979 voordat een nieuwe ontwerpver
drag aan een VN-Conferentie kon worden voorgelegd en de onderhandelin
gen op deze conferentie verliepen zo moeizaam dat een tweede zitting in 
1980 nodig was. Het VN-Verdrag inzake het internationale multimodale 
vervoer van goederen is te beschouwen als een politiek compromis, waarvan 
de toekomst nog uiterst onzeker is. Inmiddels hadden de betrokken interna
tionale organisaties van vervoerders, verladers en verzekeraars het verstandi
ge besluit genomen om, voortbouwend op het verworpen TCM-Verdrag, een 
internationale standaardregeling voor het gecombineerde vervoer op te stel
len. Deze, onder auspiciën van de Internationale Kamer van Koophandel 
opgestelde regeling, de zogenaamde Uniform Rules for a Combined Trans
port Document, worden thans in soms enigszins afwijkende versies op grote 
schaal gebruikt. Daarmee is de behoefte aan een internationaal verdrag dui
delijk afgenomen. 

De juristen hebben ook lang geworsteld met het phenomeen container. 
Moest deze laadkist, zoals h i j door Schadee in goed Nederlands is omge
doopt, als een vervoermiddel of als een verpakkingsmiddel worden aange
merkt? Het feit dat de laadkist niet zelf van wielen is voorzien heeft tenslotte 
de doorslag gegeven, maar daarmee waren de juridische problemen niet 
opgelost. De vraag rees hoe de regels betreffende de beperking van de ver
voerdersaansprakelijkheid van het Cognossementsverdrag moesten worden 
toegepast op de container. Telde de container (hetzelfde geldt voor de pallet) 
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als één eenheid, zodat de vervoerdersaansprakelijkheid beperkt zou zijn tot 
het equivalent van 100 goud ponden ($ 500 onder Amerikaans recht; f. 1.250 
onder Nederlands recht) of diende men het aantal in de container verpakte 
eenheden in aanmerking te nemen? Deze vraag heeft tot veel rechtsgedingen 
aanleiding gegeven met uiteenlopende beslissingen, maar is tenslotte beant
woord in het in 1968 tot stand gekomen protocol tot wijziging van het Gog-
nossementsverdrag. [15] 
De toegenomen snelheid van het zeevervoer heeft een belangrijke invloed op 
het gebruik van het cognossement in het zeevervoer van goederen. Doordat 
het cognossement in overdraagbare vorm kan worden uitgegeven (meestal 
als orderpapier) vervult het niet slechts een functie als vervoerdocument, 
maar kan het cognossement ook worden gebruikt om de goederen tijdens 
hun vervoer over zee te leveren in het kader van een handelskoop. Het 
cognossement legitimeert de houder van dit document jegens de vervoerder 
als rechthebbende op de goederen en dit brengt met zich mee dat de vervoer
der slechts tot uitlevering zal overgaan tegen overgave van het cognosse
ment. Doet hi j dit niet dan loopt hij het risico dat hij later geconfronteerd 
wordt met iemand die het cognossement aanbiedt en andermaal om uitleve
ring vraagt. De vervoerder kan daaraan uiteraard niet voldoen en zal schade
vergoeding moeten betalen. Het komt echter steeds meer voor dat de goede
ren eerder aankomen dan de documenten als gevolg van ontstane vertraging 
bij de behandeling en verzending ervan. Vervoerder en ontvangers hebben 
er belang bij oponthoud bij de aflevering te vermijden. Daarom ziet men dat 
zeevervoerder voor vervoer over kortere perioden geen cognossementen 
meer afgeven, maar niet-verhandelbare vrachtbrieven (z.g. 'seaway bills'), 
waarbij de vervoerder verplicht is de lading aan een te voren aangewezen 
ontvanger af te leveren. Afgewacht zal moeten worden of het gewenst is dat 
er een internationale regeling wordt vastgesteld voor deze seaway bills. B i j 
het vervoer van olie ligt de zaak gecompliceerder, omdat ook bij kort vervoer 
er een behoefte is aan overdracht van lading tijdens het vervoer en de ver
handelbaarheid van het document centraal staat. Men zal daarvoor een ande
re oplossing moeten zien te vinden die ook bescherming zal moeten bieden 
tegen fraude.[16] In dit verband verdient nog opmerking het feit dat in het 
luchtvervoer de verhandelbare vrachtbrief, hoewel sinds 1955 geregeld in het 
Verdrag van Warschau, nimmer van de grond is gekomen. 
Een nieuwe problematiek van geheel andere aard is de schadevergoeding van 
benadeelden als gevolg van het vervoer van gevaarlijke of vervuilende la
ding. In het bijzonder in het zeerecht heeft de milieuproblematiek grote 
aandacht gekregen als gevolg van enkele grote ongevallen met olietankers. 
Hierbij gaat het niet zozeer om de bescherming van de belangen van de bij 
het vervoer van olie, gas en chemicaliën betrokken marktpartijen maar om 
die van slachtoffers van ongevallen en van de overheden als behartigers van 
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de belangen van hun onderdanen en van de belangen van het milieu in het 
algemeen. Wegens de aard en de omvang van de schade die kan worden 
veroorzaakt acht men de bestaande schuldaansprakelijkheid ongerechtvaar
digd en wil men potentiële benadeelden beschermen door invoering van een 
risicoaansprakelijkheid, diie weliswaar beperkt is, maar tot veel hogere be
dragen dan het gewone zeerecht kent. Maar ook hier rijst de vraag van 
risicoverdeling in verband met de nieuwe aansprakelijkheid: moet het aan
sprakelijkheidsrisico op de vervoerder rusten, op de ladingbelanghebbenden 
of op beiden? Vervoerders wijzen erop dat de bijzondere risico's van dit 
vervoer uitsluitend verband houden met de bijzondere schadelijke eigen
schappen van de desbetreffnde ladingen en niet behoren tot de normale 
vervoerrisico's. Ladingbelanghebbenden menen dat het in feite wel om ge
wone transportrisico's gaat. Voor het zeevervoer van olie is gekozen voor 
een systeem dat uitgaat van een verdeling van de risico's in de vorm van een 
juridische 'tweetrapsraket'. Krachtens het in 1969 gesloten Verdrag inzake 
wettelijke aansprakelijkheid voor olie verontreiniging is de eigenaar van een 
schip dat olie als lading in bulk vervoert strikt aansprakelijk voor schade door 
verontreiniging veroorzaakt door olie die van zijn schip afkomstig is tot een 
bij het Verdrag te bepalen limiet. In 1971 kwam een aanvullend Verdrag tot 
stand ter oprichting van een internationaal schadefonds voor de vergoeding 
van schade door olieverontreiniging dat voorziet in een aanvullende vergoe
ding van schade die boven de limiet onder het Verdrag van 1969 uitstijgt. Het 
internationale schadefonds wordt gevoed uit bijdragen van bedrijven die olie 
over zee ontvangen in staten die bij het Verdrag van 1971 partij zijn.[17] 
Deze verdragen zi jn tot stand gekomen naar aanleiding van het ongeval met 
de Liberiaanse tanker 'Torrey Canyon', dat ruime publieke belangstelling 
trok, zodat de regeringen onder druk kwamen te staan om snel maatregelen 
te nemen. Hoewel men in 1969 reeds besefte dat niet slechts vervoer van olie, 
maar ook het vervoer van chemicaliën en gas bijzondere schaderisico's met 
zich meebrengt, heeft men om opportuniteitsredenen afgezien van een rui
mer toepassingsgebied van beide verdragen. De onderhandelingen over een 
afzonderlijk verdrag inzake de vergoeding van schade bi j het vervoer van 
gevaarlijke stoffen over zee verlopen echter uiterst moeizaam. Een door de 
I M O (International Maritime Organization) voorbereid ontwerpverdrag leed 
vorig jaar schipbreuk tijdens een diplomatieke conferentie en is nu terugge
zonden naar de I M O . Di t betekent op zijn minst een extra vertraging van 
ettelijke jaren. [18] 
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S L O T O P M E R K I N G 

Ik hoop in vogelvlucht een overzicht te hebben gegeven van het privaatrech
telijke vervoersrecht. Daarbij heb ik enkele facetten belicht die hopelijk enig 
licht werpen op het reilen en zeilen, of misschien het vallen en opstaan, van 
dit onderdeel van het privaatrecht. Er zal naar wegen moeten worden ge
zocht om te zorgen dat in het bijzonder het internationale vervoerrecht in de 
toekomst beter kan worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen, zodat het 
beter aansluit bi j de maatschappelijke realiteit. Men zal echter rekening 
moeten houden met tegenstrijdige economische belangen, niet alleen tussen 
private marktpartijen, maar ook tussen staten, die een snelle oplossing in de 
weg kunnen staan, althans bemoeilijken. Eén nieuwe en ook zeer zorgelijke 
ontwikkeling heb ik buiten beschouwing gelaten en dat bereft de snel toene
mende internationale fraude die het moderne handelsverkeer bedreigt. 
Daaraan zijn zowel privaatrechtelijke en strafrechtelijke aspecten verbonden 
die in een beperkte bijdrage als de onderhavige moeilijk waren in te passen. 
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Over de Multidisciplinaire Dynamiek van de 
Vervoerwetenschappen 
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Rijksuniversiteit Groningen 

'We have to convince people who think psychology is voodoo.' 
JANIS STOKLOSA [1] 

Abstract 
To and Fro: On the Multidisciplinary Dynamics of Transportation Sciences 
This paper considers the dynamic aspects of the role psychology plays, or might play, 
within the framework of transportation science. The basic tenet is that, like other bran
ches of science, transportation science is subject to a periodically reverting movement, 
first away f rom and then again towards the acceptance of 'internal' or 'mental' processes 
as determinants of travel behavior. Since psychology as a science is specifically addres
sing the issue of 'internal' processes, its perceived significance in such fields as transport 
varies depending on the phase of this tidal movement: sometimes it provides guidance, 
sometimes it serves as no more than a (perhaps not even very convenient) aid. 
Two basic types of models that psychologists normally use for the description and explana
tion of behavior are the input-output models and the cognitive process model. Input-
output models (or stimulus-response models) are close relatives of the conventional 
aggregate and disaggregate travel demand models of transportation science. As such they 
are not too psychological, even when developed by psychologists themselves. Cognitive 
(human information processing) models on the other hand make detailed assumptions 
about how perceptions, decisions, and actions of travelers come about, in a way that is -
until now - hardly ever considered in conventional models. The current trend in trans
port policy towards greater attention for 'lifestyle' and other 'subjective' determinants of 
travel, puts a greater demand on such more detailed processing models. 

INLEIDING: E E N M U L T I D I S C I P L I N A I R E HERBEZINNING 

In de vervoerwetenschappen bestaat een driehoeksverhouding tussen de 
technische wetenschappen, de maatschappijwetenschappen en de psycholo
gie. Hoewel driehoeksverhoudingen spannende leuke objecten zi jn voor 
diepgaand onderzoek, zal ik mi j in deze bijdrage beperken tot de relaties 
tussen mi jn eigen veld - de psychologie - en de beide andere partners. 
Technici en psychologen ontmoeten elkaar op het terrein van de transport-
ergonomie. Samen trachten zij de vraag te beantwoorden, hoe een vervoer
systeem zo ingericht kan worden dat het aan zijn functionele eisen voldoet, 
maar tegelijk voor de vervoerconsument optimaal bruikbaar is. Het woord 
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gebruikersvriendelijkheid dringt zich daarbij onweerstaanbaar op. Tussen de 
maatschappijwetenschappen - en in het bijzonder de economie - en de psy
chologie heeft zich eveneens een raakvlak ontwikkeld: de analyse van de 
vervoervraag. 
Terwijl er tot omstreeks 1965 nauwelijks sprake was van enigerlei systemati
sche inbreng van de psychologie aan de vervoerwetenschappen, heeft zij 
zich, zeker in de afgelopen tien jaar als 'Dritte im Bunde' ontpopt. Noort
man [2] schrijft dat in zijn inleiding tot dit nummer toe aan de ontwikkeling 
van volgend naar sturend beleid. Ik stem met die analyse in: elders heb ik zelf 
ook gewezen op de behoefte aan meer kennis omtrent het verplaatsingsge
drag die sturend beleid verlangt.[3] Overigens leidde dat inzicht aanvanke
l i jk slechts tot zeer beperkte 'vingeroefeningen', hoofdzakelijk een primitief 
soort motievenonderzoeken. Pas in de loop van de jaren zeventig zien we een 
meer fundamentele bijdrage, met name op het gebied van de vervoervraag-
analyse. Deze heeft geleid tot de door Noortman gesignaleerde herbezinning 
waarin ook het multidisciplinair karakter van vervoerstudies opnieuw ter 
discussie staat. 

V E R V O E R P S Y C H O L O G I E ALS H E L P E R E N GIDS 

Als l id van een multidisciplinair vervoerwetenschappelijk team staan de psy
choloog twee wegen open om zijn of haar bijdrage tot gelding te brengen: als 
Helper en als Gids.[4] De eerste positie gaat ervan uit dat de door vervoer-
economie en vervoertechniek gebruikte beschrijvingswijze van het vervoer-
domein daarvan de meest doelmatige conceptualisering vormt. In deze rol is 
de psychologie en methodologische 'hulpwetenschap'. Haar inbreng beperkt 
zich tot het verzamelen en bewerken van (individuele) gedrags- en attitude-
gegevens, en tot de technieken van gedragsbeïnvloeding. 
In de tot dusver nog niet scherp geprofileerde rol van gidswetenschap daar
entegen zou de psychologie een nieuw theoretisch kader van de vervoerwe
tenschappen moeten scheppen, althans met betrekking tot het verplaatsings
gedrag, een kader dat in l i j n zou zi jn met de door Noortman en anderen 
gesignaleerde veranderingen in de maatschappelijke opvattingen over ver
voer en technologie in het algemeen. 
In een commentaar op de door mi j gepostuleerde gidsfunctie vroegen Van 
der Kamp & Polak [5, p. 12] zich af: 'Should the trend as represented by 
Michon's article . . . be interpreted as a reversion to that old position which 
held that the assumptions of the - economic - theory of consumer behaviour 
had to be derived f rom psychology? A n economic theory of travel behaviour 
wil l remain characterized by the fact that individuals are confronted with 
scarcities. As to the question of which factors realistically are being experien-
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ced as 'scarcities,' economic theory may indeed expect guidance f rom psy
chology.' De volgende beschouwing gaat nader in op de vraag van Van der 
Kamp & Polak, en laat tevens zien hoever ik met het door hen gesuggereerde 
antwoord kan meegaan. 

INPUT-OUTPUT R E L A T I E S 

Psychologische modellen komen - als alle goede dingen - in drieën. De eerste 
twee model typen zijn representatief voor de bijdrage die de psychologie als 
helper in het multidisciplinair verband kan bieden. 
Dat zijn in de eerste plaats correlatie-modellen, die verbanden tussen obser
veerbare en hypothetische grootheden uitdrukken in termen van een correla
tie- of verwantschapsmaat. Een zeer prominent voorbeeld van een dergelijke 
correlatie-model is de door Fishbein en Ajzen geformuleerde attitudetheorie 
[6; zie ook 17]. Aan correlatieve modellen kleven diverse bezwaren waarvan 
de voornaamste is dat zij - evenals de hierna te noemen input-output model
len geen inzicht verschaffen in de processen die aan de geobserveerde varia
belen ten grondslag liggen. 
Het tweede type zijn de input-output of black box modellen. Deze zijn in de 
psychologie zeer gebruikelijk, en heten daar gewoonlijk S-R (stimulus-res
ponse) modellen. Z i j sluiten in beginsel aan bij de gangbare vervoermodellen 
(in het bijzonder bij de gedisaggregeerde modellen). 
Het meest concrete voorbeeld van de wijze waarop in de psychologie gebruik 
wordt gemaakt van input-output (S-R) modellen vormt de leertheorie. Cen
traal staat daarbij de relatieve betekenis van beloning en straf. Het funda
mentele inzicht van de behavioristische leertheorie is geweest dat beloning 
van gewenst gedrag meer effect heeft dan bestraffing van ongewenst gedrag. 
Een illustratieve toepassing van deze theorie ontleen ik aan het verkeersdo-
mein. In een recente studie heeft Hurst [8] zich afgevraagd hoe, leertheore
tisch gezien, de veiligheid van het verkeersgedrag van de belangrijke risico
groep van 18- tot 24-jarige automobilisten gunstig zou kunnen worden beïn
vloed. Z i j n redenering luidt als volgt: Ongeveer driekwart van alle personen 
wier rijbewijs is ingetrokken voor een bepaalde periode ri jdt in die t i j d toch 
auto. Men vermijdt daarbij echter opvallend gedrag. De beste manier om 
niet op te vallen is acht te slaan op de regels en zich verantwoordelijk te 
gedragen. Op die manier ziet men gewoonlijk kans de opsporingautoriteiten 
'te slim af te z i jn ' . Nu ontlenen jongeren weliswaar tegenover hun vrienden 
status aan opvallend gedrag, maar het is minstens even fl ink de politie te slim 
af te zi jn. Als men dus een jongere zijn rijbewijs ontneemt zal hij 

a. vermoedelijk toch blijven rijden en dus rijervaring blijven opdoen, 
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b. niet op willen vallen en dus veiliger rijden en 
c. zijn status kunnen ontlenen aan dat onopvallende gedrag waarmee hi j 
immers de politie 'te slim af is.' 

Na enige t i j d is het veiliger gedrag een gewoonte geworden en daardoor is 
terugval in de oude rijgewoonten minder waarschijnlijk wanneer het rijbe
wijs weer geldig wordt verklaard. De beleidsconsequentie is derhalve: rijbe
wijzen van jongeren snel intrekken, maar niet controleren op rijden na in
trekking. Zelfs als deze redenering opgaat doet zich uiteraard de vraag naar 
de ethische toelaatbaarheid voor. Die hoeven we hier niet te beantwoorden, 
maar het zal duidelijk zijn dat leertheoretische aanbevelingen voor effectieve 
maatregelen niet alt i jd hoeven te stroken met de opvattingen over wat 
ethisch en juridisch toelaatbaar is. 
De hier beschreven strategie maakt uitsluitend gebruik van input-output of 
stimulus-response relaties (beloning en straf enerzijds en gedrag anderzijds) 
en maakt geen enkele veronderstelling over de wijze waarop het individu er 
in slaagt het verband tussen die beide te leggen. 
De overeenkomst met theorieën over behoeftebevrediging en nutsmaximali-
sering ligt overigens voor de hand, zodat toepassingen in economisch rele
vante keuzesituaties niet ver te zoeken li jken [9, 10, 11]. 
In de vervoersector is deze aanpak bijvoorbeeld van belang bi j het pogen om 
door gedragsconditionering de keuze van vervoermiddel of bestemming te 
veranderen. Een probleem bi j iedere poging het gebruiksevenwicht tussen de 
eigen auto en het openbaar vervoer te verschuiven in de richting van de 
laatstgenoemde kategorie is de relatief geringe inelasticiteit van de voertuig
keuze. Grote veranderingen in verplaatsingsduur, en brandstofkosten b l i j 
ken gewoonlijk nodig om zelfs maar een kleine verschuiving ten gunste van 
het openbaar vervoer te bewerkstelligen. Dergelijke moeilijkheden doen 
zich ook voor bij pogingen om car pooling aantrekkelijk te maken. Tijdens 
de energiecrisis werd deze mogelijkheid tot brandstofbesparing uitgebreid 
geadverteerd en aanbevolen, maar zonder veel succes. Niettemin is car poo
ling in sommige gevallen wel degelijk succesvol gebleken, met name daar 
waar het op een aantrekkelijke wijze beloond werd. In een geval kregen in 
Los Angeles auto's met drie of meer inzittenden bepaalde privileges. Zo 
mochten ze bijvoorbeeld gebruik maken van de speciale busstroken op de 
snelwegen.[12] De grens tussen slagen en falen van zulke maatregelen is zeer 
smal en hangt af van de subjectieve 'pay-offs'. De verdienste van een leerthe
oretische analyse van dit soort problemen is dat zij het mogelijk maakt op 
systematische wijze de factoren op te sporen die maximaal in staat zijn het 
gewenste gedrag te bekrachtigen. 

Merkwaardigerwijs zijn er tot dusverre slechts enkele studies waarin deze 
leertheoretische principes worden toegepast op verkeers- en vervoerproble-
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men. Deze studies [13,14], hoewel van geringe omvang, hebbende bruikbaar
heid van de leertheorie in het onderhavige domein laten zien, althans als men 
de relatief hoge kosten die er mee gemoeid zijn buiten beschouwing laat. 
Beloning - of positieve bekrachtiging - van het gewenste gedrag bl i jkt het 
meest effectief wanneer het zich richt op het gebruik van het openbaar ver
voer als een alternatief voor privé-vervoer, en niet op het gebruik van open
baar vervoer als zodanig. In het laatste geval trekt men nieuwe reizigers maar 
beïnvloedt men bestaande keuzepatronen niet. 
De betekenis van de leertheoretische analyse van vervoerproblemen niet 
zozeer gelegen in het antwoord op de vraag wat aan de reiziger moet worden 
aangeboden om het aantrekkelijk voor hem te maken voortaan een ander 
gedragspatroon te vertonen: wat leuk is voor de mensen is immers meestal 
vri j gemakkelijk in te schatten. De leertheorie geeft geen antwoord op wat er 
moet gebeuren, maar wanneer en hoe. In feite verschaft zij slechts de moge
lijkheid om door middel van een systematisch zoekproces iets te vinden 
waarvan men, als het eenmaal gevonden is, graag zegt dat een kind het had 
kunnen bedenken. 
Leertheoretisch gezien wordt het onderzochte gedrag beschreven als een 
input-output relatie. Er wordt geen enkele assumptie gemaakt over de wijze 
waarop de persoon de waargenomen feiten analyseert en met zijn of haar 
kennis en verwachtingen in overeenstemming probeert te brengen, en de 
wijze waarop de resultaten van dat proces vervolgens worden vertaald in het 
vertoonde gedrag. Als zodanig biedt deze benadering dan ook een zeer 
passend hulpmiddel bij de optimalisering van gedrag in termen die reeds a 
priori gekozen zijn door de vervoerwetenschapper. Z i j stelt namelijk a priori 
geen beperkingen aan de te gebruiken conceptualisering van het te onderzoe
ken gedragsdomein, een uitnemende eigenschap voor een hulpwetenschap. 

C O G N I T I E V E M O D E L L E N 

Mensen verwerken, bewust en onbewust, informatie tijdens verrichtingen 
zoals het maken van een keuze. Procesmodellen, of cognitieve modellen 
maken, anders dan de hiervoor besproken input-output of black box model
len, expliciete assumptiesover de processen die zich in de geest (het brein) 
afspelen wanneer het individu geconfronteerd wordt met informatie over 'de 
wereld', deze moet coderen en opslaan in zijn geheugen, in verband brengen 
met reeds aanwezige kennis, en tenslotte een gedragswijze kiezen die een 
antwoord biedt op de heersende situatie. Hoewel de psychologie in belangrij
ke mate beheerst wordt door correlatieve en input-output modellen, is in 
mi jn opvatting [15, 16, 17] van psychologische modelvorming eigenlijk pas 
sprake wanneer de onderzoeker tracht een procesbeschrijving te geven van 
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het gedrag dat hi j of zij bestudeert. Daarbij gaat het niet om het gedrag (of 
de perceptie, opvatting of attitude) zelf, maar om de voorwaarden die eraan 
ten grondslag liggen. Om een culinaire analogie te gebruiken: de beslissende 
vraag is niet hoe het gebak smaakt, maar hoe het recept luidt. Evenmin is de 
vraag of de bus de voorkeur heeft boven auto of fiets (en zelfs niet of U de 
fiets onveilig acht), maar om de verwerkingsprocessen die deze keuze en 
deze uitspraak teweeg brengen op grond van de voorhanden informatie. In 
plaats van gedrag te beschouwen als een vanzelfsprekende (want rationele, 
zeg nutsmaximaliserende of optimaliserende) consequentie van de omstan
digheden, beschrijft een procesmodel dit gedrag als het resultaat van formele 
cognitieve of symbolische processen die aangrijpen op een expliciet te formu
leren interne representatie van de werkelijkheid.[18; 19] 
Het is belangrijk hierbij te onderscheiden tussen automatische en gecontro
leerde verwerking van informatie. Van het eerste is sprake in het geval 
gedrag is aangeboren of zodanig grondig geleerd (lopen, zwemmen, piano
spelen) dat men het correct kan verrichten zonder erbij na te denken, en 
zonder dat het onderhevig is aan beïnvloeding van buitenaf. Gecontroleerde 
verwerking voltrekt zich daar waar geen aangeboren of verworven gewoon
ten beschikbaar zi jn en verloopt traag, sequentieel en met merkbare aanspra
ken op de aandacht (men kan geen twee dingen tegelijk doen). In tegenstel
ling hiermee verloopt automatische verwerking snel en parallel (simultaan) 
en zonder aandachtsinspanning. 

De aanzet tot een cognitieve procesbeschouwing waarbij van deze inzichten 
wordt gebruik gemaakt in het kader van verkeers- en vervoerproblematiek 
staat nog in de kinderschoenen, ook al dateren de eerste pogingen daartoe 
alweer van een jaar of zeven geleden. Een van die pogingen betreft het 
onderscheid tussen simultane en sequentiële modellen.[20, 21] Simultane mo
dellen gaan uit van de assumptie dat een keuze gebaseerd is op een gel i jkt i j 
dige afweging van alle relevante aspecten (attributen) van iedere keuzeoptie. 
Men mag daarom veronderstellen dat simultane afweging vooral een ken
merk is van ervaren reizigers in voor hen vertrouwde situaties en overwegend 
gebaseerd is op automatische verkeringsprocessen. Sequentiële afweging 
daarentegen, berust op een successieve eliminatie van keuze-alternatieven 
op grond van steeds een enkel kriterium. Als zodanig legt een sequentieel 
proces een grotere last op de beschikbare aandachtscapaciteit en verklaart 
het vaak overmatige beslag dat een enkel saillant aspect van een optie kan 
leggen op de aandacht van de onervaren reiziger, een beslag dat karakteris
tiek is voor de gecontroleerde (bewuste) verwerking van informatie. 
Afgezien van de vraag hoe dergelijke procesverschillen kunnen worden ge
formaliseerd in kwantitatieve modellen, zal duidelijk zi jn dat door het maken 
van dit onderscheid in ieder geval een concrete stap gedaan wordt in de 
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richting van psychologisering van het verplaatsingsgedrag: of informatie si
multaan of sequentieel verwerkt wordt is namelijk niet primair een eigen
schap van de situatie (in psychologen jargon een 'stimulusresponse contingen
tie), maar een eigenschap van de individuele reiziger. 

H E T H E E N E N W E E R : L E E G HOOFD OF L E G E W E R E L D ? 

Nieuwe wetenschappen ontstaan zodra een samenhangend domein van ver
schijnselen zich laat beschrijven in termen onafhankelijk van eigenschappen 
van de mens. Compacter gezegd: een kennisdomein wordt een wetenschap 
als het zich laat externaliseren. In de fysica heeft deze ontwikkeling zich al 
lang geleden voltrokken. De natuurkunde sedert Newton is geformuleerd op 
een manier die onafhankelijk is van een intelligentie die de wereld waar
neemt: het waarnemingsproces heeft geen effect op de gebeurtenissen. (Pas 
de ontwikkeling van de quantumfysica heeft laten zien dat de waarnemer zich 
niet gemakkelijk laat verdrijven, ook niet uit de fysische realiteit). Maar de 
natuurkunde staat niet alleen: zoals de klassieke natuurkunde in feite een 
theorie is over het waarneembare zonder waarnemer, zo is de linguistiek een 
theorie over taal zonder spreken of luisteraar, de waarschijnlijkheidstheorie 
een theorie over beslissen zonder beslisser, en de logika een theorie over het 
denken zonder denker. [15] Zulke theorieën zijn in staat de verschijnselen 
waarop zij betrekking hebben geheel te verklaren (en juiste voorspellingen te 
maken) op grond van de eigenschappen van die verschijnselen zelf, zonder 
een beroep te hoeven doen op eigenschappen van de mens zelf. 
In beginsel is dat ook de strategie van de maatschappijwetenschappen. Zo is 
een antropoloog, bij voorbeeld, in staat om het verplaatsingsgedrag van 
pygmeeën in Centraal Af r ika op overtuigende wijze te verklaren in termen 
van hun fysische omgeving, louter op de (plausibele) aanname dat pygmeeën 
zich in het algemeen rationeel zullen gedragen en - dus - zullen trekken naar 
plaatsen waar zij verwachten voedsel en drinken te zullen aantreffen.[22] 
Herbert Simon [23] bedoelt hetzelfde als hij erop wijst dat we het gedrag van 
een mier die over het strand scharrelt beter kunnen voorspellen op grond van 
de bobbeltjes en kuiltjes in het zand dan op basis van de fysiologie en de 
psychologie der mieren. 

In algemene termen gesteld, als gedrag zich kan voltrekken binnen de nor
male mogelijkheden van het organisme, dan hebben we klaarblijkelijk geen 
behoefte aan een analyse van de interne processen die nu juist bij uitstek het 
werkterrein van psycholoog vormen. Anders gezegd, we kunnen in dat geval 
volstaan met een input-output model van het gedrag. Een analyse van de 
omstandigheden waaronder een organisme moet functioneren, tezamen met 
de veronderstelling dat zo'n organisme zich overwegend rationeel zal gedra-
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gen, geeft dan namelijk de beste garantie voor correcte gedragsvoorspellin
gen. In een samenleving waar zich geen verrassingen voordoen heeft de 
psychologie geen bestaansrecht, en kunnen we volstaan met wetenschappen 
als economie, besliskunde en antropologie, die gedrag beschrijven op basis 
van de rationaliteitsassumptie, in termen van omgevingskenmerken, en gege
ven een bepaalde doelstructuur (een behoefte bijvoorbeeld). 
Uiteraard brengt dit de psychologie in moeilijkheden, ook al kunnen we tot 
haar geluk vaststellen dat de wereld bepaald niet zonder verrassingen is. 
Terwij l de besliskundige genoeg heeft aan een sluitende definitie van rationa
liteit als primitieve term, b l i j f t de psychologie - terecht overigens - zoeken 
naar de mentale processen die het mogelijk maken dat mensen inderdaad 
gedrag vertonen dat zich als rationeel laat kwalificeren. En terwij l de eco
noom het begrip behoefte zonder verdere discussie adopteert als hoeksteen 
voor zijn theoretische bouwsels b l i j f t de psycholoog - terecht overigens -
zoeken naar de mentale processen die het mogelijk maken dat mensen inder
daad gedrag vertonen dat zich laat kwalificeren als behoeftebevrediging. De 
psychologie is nu eenmaal de wetenschap die zulke begrippen als rationaliteit 
en behoefte zoekt te verklaren in termen van interne (mentale of symboli
sche) processen. 

Deze middelpuntvliedende kracht, weg van een psychologische verklaring, 
manifesteert zich niet alleen bi j de ontwikkeling van wetenschapsgebieden 
zoals economie of taalkunde. Ook binnen het kader van psychologische theo
rieën zelf doet deze externalisering zich telkens opnieuw voor. Er ontwikkelt 
zich een maatschappelijk taakgebied waarin mensen functioneren, en daar 
waar mensen actief zi jn ontwaakt vroeg of laat belangstelling van de psycho
loog. Bijgevolg wordt zo'n taakgebied geleidelijk object van psychologisch 
onderzoek. De psycholoog doet daarbij wat er van hem verwacht wordt en 
probeert in eerste instantie het geobserveerde gedrag te beschrijven in ter
men van elementaire processen en mechanismen die onafhankelijk zijn van 
de structuur de taakomgeving, maar die essentiële, algemene eigenschappen 
van het organisme l i jken te representeren. Echter, na verloop van t i j d b l i jk t 
gewoonlijk dat de gepostuleerde elementaire procesen en mechanismen niet 
zo elementair zi jn als aanvankelijk wel leek. Z i j bli jken afhankelijk te zi jn 
van taakfactoren die in eerste instantie aan de aandacht van de onderzoeker 
ontsnapt waren. Wat gezien werd als een intrinsieke eigenschap van het 
organisme bl i jkt te variëren met de externe omstandigheden. Voortgezette 
studie pleegt vervolgens het zwaartepunt van de verklaring meer en meer 
onafhankelijk te maken van de eigenschappen van het organisme, en zo 
treedt een voortschrijdende externalisering van het theoretische denken over 
een taakdomein op. 

Di t is verwarrend, en niet alleen voor buitenstaanders, maar ook voor de 
psycholoog zelf. Zo schrijft bijvoorbeeld Staats,[24, p. 12] een bekend Ame-
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rikaans theoreticus: 'Psychologists in general cannot see where the science is 
headed, or that it is progressing on the path. The typical psychologist cannot 
even get a feel for what his science is about, because the materials in it are so 
diverse and disorganized.' Het schijnbaar ontbreken van een interne struc
tuur is een lastig probleem, maar het l i j k t mij een schijnprobleem. Ik denk 
namelijk dat er niet zozeer sprake is van een strikt eenrichtingsverkeer van 
binnen naar buiten met voortdurende uitholling van de psychologie, maar 
van een soort getijdebeweging waarin perioden met een sterk externaliseren-
de (bottom up) en een sterk internaliserende (top down) gerichte visie op het 
menselijk gedrag elkaar afwisselen. De psychologie wordt voortdurend heen 
en weer geslingerd tussen beide posities, van extreem externalisme tot een 
extreem internalisme. Z i j staat voortdurend voor het dilemma te moeten 
kiezen tussen een leeg hoofd en een lege buitenwereld. 

E X T E R N A L I S E R I N G E N I N T E R N A L I S E R I N G 
IN DE V E R V O E R S W E T E N S C H A P P E N 

De hier geconstateerde slingerbeweging doet zich ook voor in de relatie 
tussen de psychologie enerzijds en de maatschappijwetenschappen, zoals 
economie en geografie anderzijds. Het is vooral deze trend die de multidisci
plinaire dynamiek van de vervoerwetenschappen bepaalt. 
Eenmaal geëxternaliseerd breekt er na verloop van t i jd voor iedere weten
schap een fase aan waarbij een tegengestelde beweging inzet, en wel wanneer 
de beschrijving van een stuk werkelijkheid - zegt het gangbare 'model' van 
een maatschappelijk domein - niet meer bl i jk t te voldoen. 
Men kent natuurlijk het door Kuhn [25] geschetste beeld van de revoluties in 
wetenschappelijke opvattingen. Kuhn's visie houdt in dat de begrenzingen 
van een gangbaar wetenschappelijk model - een wereldbeeld of 'paradigma' 
- door onderzoek steeds duidelijker worden, totdat b l i jk t dat het niet langer 
houdbaar is tegen een overmacht van nieuwe feiten. Eenmaal in dat stadium 
breekt dan een nieuw paradigma baan dat wel in staat is de recente feiten en 
inzichten te accommoderen. Daarna treedt een periode in waarin men tracht 
het nieuwe model te bevestigen, tot zich na verloop van t i jd opnieuw afwij
kingen gaan manifesteren en de spiraal van de wetenschappelijke vooruit
gang een nieuwe winding doorloopt. Voordat een nieuw paradigma zich baan 
kan breken en een nieuwe fase in de cyclus intreedt, is er gewoonlijk nog een 
periode van restauratie: voor de laatste maal poogt men feiten en theorie te 
rijmen met het heersende model, door ad hoe concessies en plausibele maar 
niet wezenlijk geïntegreerde aanpassingen van de theorie aan de feiten. 
In het licht van deze dynamiek kunnen we nu ook het sterk geëxternaliseerde 
karakter van de vervoerwetenschappen van de jaren zestig en zeventig be-
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grijpen. De geaggregeerde, integrale vervoermodellen van die t i j d waren al 
in de vroege jaren zeventig op zoveel onverklaarbaarheden gestoten, dat het 
gangbare paradigma in discrediet raakte. In 1974 bijvoorbeeld, schreven 
Stopher & Meyburg [26, p. 45]: 'Unless models can be developed that can be 
demonstrated to assist decision making to a noticeable extent, the opportuni
ty to regain respect for travel-demand modelling may be lost for all time.' 
Het komt mi j voor dat zich omstreeks 1975 in de vervoerwetenschappen een 
paradigmatische krisis heeft voortgedaan en dat daarmee een beweging in de 
richting van internalisering op gang is gekomen die haar eindpunt nog niet 
heeft bereikt. 
De vervoermodellen - generatie, distributie, voertuig- en routekeuze - be
reikten in de jaren zestig een grote mate van externalisatie, waarbij de mens 
praktisch geëlimineerd werd. Zoals gebruikelijk in dit proces, ging deze 
ontwikkeling gepaard met een sterke mate van formalisering en precisering. 
Desondanks, en misschien ten dele ook daardoor, bleek de voorspellende 
waarde van deze modellen geen gelijke tred te houden met hun omvang en 
hun wiskundige complexiteit. Er ontwikkelde zich een 'vertrouwenskrisis' en 
beleidsmakers begonnen vraagtekens te zetten bij de uitkomsten van eer en 
minder integrale vervoer-studies (en bij de voor die studies ingediende reke
ningen). De 'credibility gap' tussen wetenschap en beleid manifesteerde zich 
ook - en vri j hevig - in de vervoerwetenschappen. Als reactie hierop kwam 
een restauratie op gang: in een poging individuele factoren te incorporeren in 
het bestaande modeldenken, ontstonden de zgn. gedisaggregeerde modellen. 
Inderdaad zijn deze restauratief: anders dan de klassieke modellen berusten 
de gedisaggregeerde modellen op individuele gegevens; dat l i jk t een conces
sie. Op grond daarvan worden nutsfuncties en elasticiteiten bepaald, gewo
gen naar de mate waarin het individu gelooft dat de verschillende verplaat
singsalternatieven inderdaad de attributen bezitten waaraan nutswaarden 
zijn toegekend. Maar, hoewel gedisaggregeerde modellen gebruik maken 
van individuele gegevens, introduceren zij geen wezenlijke vernieuwing in 
het modeldenken. De structuur van een gedisaggregeerd model verschilt niet 
wezenlijk van die van een geaggregeerd model; men verschuift slechts het 
probleem hoe gegevens moeten worden samengevoegd tot een globaal beeld 
van het vervoergedrag in een samenleving. 

De psychologische assumpties van gedisaggregeerde modellen blijven gespe
cificeerd op input-output niveau, en als zodanig zijn zij geen haar beter dan 
die van een geaggregeerd model. De beschrijvingswijze van gedisaggregeer
de modellen b l i j f t dan ook essentieel externalistisch. Weliswaar houden zij 
rekening met het feit dat identieke externe omstandigheden op verschillende 
(met behulp van externe gedragsindicatoren gedefinieerde) deelpopulaties 
verschillende effecten sorteren, maar deze segmentatie wordt feiteli jk 'met 
de hand aangebracht' en vormt niet een consequentie van het gebruikte 
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model. Nochtans schemert in de gedisaggregeerde modellen reeds het inzicht 
door dat dezelfde werkelijkheid op verschillende manieren geïnterpreteerd 
en gestructureerd kan worden: in de modelberekeningen worden niet meer 
alleen 'objectieve' variabelen zoals inkomen en leeftijd meegenomen, maar 
ook 'percepties', dwz. externe variabelen, gewogen naar een waarde (evalua
tie) die individue (of deelpopulaties) daaraan hechten. 

B L A C K BOX E N C O G N I T I E F M O D E L : Z W A K K E EN S T E R K E 
E Q U I V A L E N T I E 

In de voorgaande beschouwing zal duidelijk geworden zijn dat psychlogisch 
gezien een input-output model - zelfs een psychologisch input-output model 
- niet toereikend is ter verklaring van verplaatsingsgedrag, tussen het model 
en het gemodelleerde gedrag bestaat namelijk slechts een 'zwakke equivalen
tie': als het model correct de gedragingen van een reiziger voorspelt, gegeven 
het doel (de behoefte) en de heersende omstandigheden, dan wil dat nog niet 
zeggen dat het modelgedrag op dezelfde wijze tot stand is gekomen als het 
feitelijke gedrag van de reiziger. Een input-output model mag een verklaring 
zijn voor opstoppingen, voor de afwikkeling van het verkeer, voor economi
sche aspecten van verplaatsingskeuzen, e.d., het is geen verklaring van het 
gedrag van reizigers. Daarvoor is een sterkere vorm van equivalentie tussen 
het model en het gemodelleerde nodig. Ook op procesniveau (het niveau van 
interne informatieverwerking) dient er overeenstemming te bestaan. Met 
andere woorden, het modelgedrag moet volgens hetzelfde 'algorithme' gege
nereerd worden als waarvan de reiziger zich bedient. De cognitieve psycholo
gie is feitelijk dan ook op zoek naar de functionele algorithmen die in staat 
zijn menselijk gedrag te simuleren als aan de juiste omgevingsvoorwaarden 
voldaan is. Deze sterke equivalentie manifesteert zich al in de hierboven 
besproken distinctie tussen simultane en sequentiële modellen, maar l i j k t 
thans in een echte stroomversnelling te kunnen geraken als gevolg van de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde expertsystemen. De 
formele theorie die aan deze 'intelligentie kennissystemen' ten grondslag ligt 
leent zich bij uitstek voor de constructie van gedetailleerde (en gecompliceer
de!) modellen van de menselijke informatieverwerking, zoals die in de ver
voer- en verkeerpsychologie onderzocht wordt. Elders heb ik recentelijk 
enkele aspecten van deze ontwikkeling geschetst, in verband met de ontwik
keling van modellen van het gedrag van de verkeersdeelnemer.[16, 17] 
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B E S L U I T 

Ik besluit met een tweetal huiswerkopgaven voor de lezer die mij tot hiertoe 
gevolgd heeft. 

a. In l i j n met wat ik over de dynamiek van het heen en weer van de vervoer
wetenschappen tussen de polen van internalisering-externalisering heb opge
merkt, kan de volgende verwachting worden geformuleerd: zodra de psycho
logie erin geslaagd zal zijn een redelijk aantal van de mentale processen die 
het verplaatsingsgedrag beïnvloeden te modelleren in de gedaante van een 
expert systeem, zal opnieuw een fase intreden waarin de vervoerwetenschap
pen zich distantiëren van het internalisme van de psychologische procesbe
schrijving. De aldus geïdentificeerde processen en mechanismen zullen dan 
wederom beschreven worden in termen van externe eigenschappen van de 
omgeving. Verklaar dat! 
b. Het heen en weer dat ik in deze bijdrage beschreven heb als kenmerk van 
de vervoerwetenschappen berust in laatste instantie op de aloude tegenstel
ling tussen realisme en rationalisme zoals dat door de eeuwen heen zijn 
getijdewerking in het westers denken heeft gemanifesteerd. Ga dat na! 
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Europarubriek 

De Europese Vervoer sintegratie 
1 april 1985 - 1 juli 1985 

D r . M r . J . G . W . SIMONS 

T E N G E L E I D E 

Het past ook in de Europarubriek van dit jubileumnummer van het T i j d 
schrift stil te staan b i j het 25-jarig bestaan. Voor zover ik heb kunnen nagaan 
- mi jn verzameling Tijdschriften begint met de jaargang 1966 - heeft er al die 
t i jd een aparte rubriek over Europese zaken bestaan. Heette zij aanvankelijk 
Eurorubriek, verzorgd door Drs. Marjorie Mos, thans mevrouw Drs. M . 
Vroom-Mos, vanaf 1968 nam mevrouw Mr . Olga D . Gerbers de rubriek 
onder de naam Europarubriek over. Dat heeft zij tot 1979 - elf jaar! -
voortgezet. 
Wanneer w i j de diverse afleveringen bekijken, springt er één zaak naar 
voren: er is alt i jd hoop, dat er uiteindelijk een geïntegreerde vervoermarkt in 
Europa zal komen. B i j de beschrijvingen van voor- en tegenspoed - dit 
laatste heeft de overhand - komt toch steeds weer bovenstaande verwachting 
van het eindresultaat naar voren. Wellicht dat er nu, na meer dan 25 jaar 
Gemeenschapsrecht, en Tijdschrift , een definitieve doorbraak zal komen, 
zoals in onderstaande paragraaf met de beschouwing over de verslagperiode 
wordt beschreven. 
Alvorens daartoe over te gaan nog een enkele opmerking over het openings
artikel. Indien daarin wordt gezegd, dat 'voor heroriëntat ie het noodzakelijk 
was de overaccentuering die de intra-Europese vraagstukken in de achterlig
gende decennia hadden gekregen terzijde te stellen, omdat de vereiste aan
passingen in de aanbodstructuur van West-Europa dienden te worden beoor
deeld vanuit de economische ontwikkelingsprocessen die zich op mondiale 
schaal voltrokken', dan kan dat zeker waar zi jn. Maar ook al zal in relatief 
opzicht en absolute zin een toenemend deel van de voor verkeers- en ver
voervoorzieningen relevante besluitvormingsprocessen tot stand komen uit 
de niet-westerse cultuur en waardepatronen, dan nog b l i j f t het geboden Eu
ropa vervoertechnisch intern te versterken om zo gebundeld de mondiale 
veranderingen aan te kunnen. Het is vanuit deze optiek- die tegelijk drijfveer 
is - dat elk kwartaal weer met enthousiasme deze rubriek wordt geschreven. 
Een attente lezer maakte mi j opmerkzaam op het wegvallen van vele miljoe
nen tonnen in de verwachting van de Europese Commissie voor het vervoer 
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in 1985. In de vorige rubriek no. 2/85 dienen de in de paragraaf Ten Geleide 
genoemde getallen voor het wegvervoer en de binnenvaart gelezen te worden 
als resp. 198,4 miljoen ton en 203,9 miljoen ton. 

BESCHOUWING O V E R DE V E R S L A G P E R I O D E 

In de geest van dit jubileumnummer allereerst enkele multidisciplinaire aan
tekeningen; d.w.z. over onderwerpen die buiten het strikte gebied van het 
vervoerbeleid vallen, maar die zeker hun weerslag erop zullen hebben. 
De toetreding van Spanje en Portugal tot de EEG, waarvan de onderteke
ning in juni plaatsvond, zal het niet makkelijk maken om in vervoerzaken 
vooruitgang te boeken, zeker niet wanneer eenzelfde werkwijze als in het 
verleden wordt aangehouden. 
Van nog meer vérstrekkende invloed is, dat exact op de dag dat in Lissabon 
en Madrid de bovenbedoelde toetredingsverdragen werden ondertekend, 
van Duitse zijde bij het debat in de landbouwraad over de graanprijzen 'een 
vitaal belang' voor dat land werd ingeroepen; en de Duitse landbouwminister 
stond niet alleen, maar werd opvallend gesteund door zijn regering. 
Daarmede deed Duitsland voor het eerst een beroep op het 'akkoord' van 
Luxemburg van 1966, waarmee Frankrijk een soort vetorecht afdwong. Het 
aantal landen, dat zich nog volledig achter de verdragsteksten inzake de 
besluitvorming willen stellen, is nu geslonken tot vier, namelijk Italië en de 
Beneluxlanden. Ook het topberaad in Milaan heeft, ondanks alle goede 
voornemens over een conferentie inzake o.a. meerderheidsbeslissingen, 
daarin geen verandering kunnen brengen. De draagwijdte van deze houding 
moet niet worden onderschat. De procedure bij dit vetorecht is namelijk, dat 
de landen die een beroep willen doen op 'een vitaal belang', weigeren om in 
de ministerraad mee te doen aan een stemming. Dan blijven alleen Italië en 
de Beneluxlanden over om hun stem uit te brengen, doch hun stemmenaan-
tal samen is niet voldoende om tot besluitvorming te geraken, m.a.w. er valt 
geen besluit en er ontstaat een vacuum. Het EEG-schip is dan helemaal 
stuurloos. 

Het belangrijkste - monodisciplinaire - gegeven voor het vervoer in deze 
verslagperiode is het arrest van het Hof van 22 mei 1985 in de zaak 13/83 van 
Parlement versus Raad, het zogenaamde nalatigheidsproces. 
Deze uitspraak van het Hof zal zeker de eerstkomende jaren het vervoerpoli-
tieke beleid beheersen; reden genoeg om er ook hier wat uitgebreider bij stil 
te staan (voor een volledig overzicht zij verwezen naar de artikelen van 
schrijver dezes in het weekblad Economisch Statistische Berichten van 10 
juni en 10 ju l i 1985 (blz. 57 e.v., resp. blz. 702 e.v.), alsmede het in het 

311 



najaar te verschijnen deel 'Recht en Onrecht bij het vervoer in de E E G ' in de 
serie Teksten Vervoerrecht, een uitgave van Tjeenk Wil l ink) . 
Allereerst oordeelde het Hof , dat de door de Raad opgeroepen ontvankelijk-
heidsvraag van de klacht van het Parlement in positieve zin moest worden 
beantwoord. Het Parlement heeft dus terecht de nalatigheidsprocedure voor 
het Hof in werking gesteld. Wat de inhoudelijke kant betreft, de klacht van 
het Parlement - waarbij de Commissie zich voegde - tegen de Raad, aan 
wiens zijde zich het Koninkri jk Nederland - zij het op andere gronden -
aansloot, betrof het schenden van een verdragsverplichting, omdat nog geen 
algemene vervoerpolitiek was ingevoerd. Het Hof onderscheidde twee ele
menten in deze algemeen gestelde klacht, namelijk het gemis van de grond
beginselen van een algemene vervoerpolitiek en het niet besluiten op ten 
tijde van de uitspraak 14 'oude' voorstellen voor verordeningen of r ichtl i j
nen. Het dictum van het Hof - de eigenlijke veroordeling - luidt: 
Het Hof verklaart voor recht; 

1. de Raad heeft het verdrag geschonden door na te laten het vri j verrichten 
van diensten op het gebied van het internationale vervoer te waarborgen en 
door te verzuimen voorwaarden te stellen voor het toelaten van vervoeron-
dernemingen tot het vervoer binnen een lid-staat, waarin zij niet zi jn geves
tigd. 
2. Voor het overige vervoer wordt het beroep verworpen. 
3. Elk der beide partijen zal de eigen kosten dragen. 

Het Hof komt tot dit dictum na de inhoud van de klacht in de hiernavolgende 
onderwerpen te hebben gesplitst. Naar aanleiding van de vraag 'wat is een 
gemeenschappelijk vervoerbeleid', stelt het Hof vast, dat het alleen een 
nalatigheid op grond van het ontbreken van een gemeenschappelijk vervoer
beleid kan uitspreken, indien de daarvoor benodigde maatregelen, althans 
de reikwijdte daarvan, afdoende kan worden vastgesteld, zodat deze kunnen 
worden geconcretiseerd en in aanmerking komen voor uitvoering. 
Tevens merkte het Hof op, dat objectieve of interne problemen van een 
instelling van de Gemeenschap, zoals de Raad, geen verontschuldiging is 
voor het niet-nakomen van zijn verplichtingen. Ook stelde het Hof vast, dat 
de Raad ten aanzien van de inhoudelijke vormgeving, d.w.z. de vaststelling 
van doel en middelen van het gemeenschappelijke vervoerbeleid een ruime 
beoordelingsvrijheid toekomt, voor zover niet beperkt door eisen die het 
totstandbrengen van een gemeenschappelijke markt stelt en door nauwkeuri
ge termijnen in het verdrag. 
Wegens deze beoordelingsspeelruimte van de Raad acht het Hof zich niet in 
staat een nalatigheid wegens het ontbreken van een gemeenschappelijk ver
voerbeleid in rechten vast te stellen. 
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Maar het Hof van Justitie heeft zich wel uitgelaten over de verdragsbepalin
gen artikel 75 lid 1 sub a en b, die handelen over gemeenschappelijke regels 
voor het internationaal vervoer en de toelating tot het nationaal vervoer in 
een lid-staat waarin vervoerondernemers niet woonachtig zijn (de zogenaam
de cabotage). Het betreft hier het vraagstuk van het vri j verrichten van 
diensten op vervoergebied. 
Het Hof stelt vast, dat krachtens artikel 61 l id 1 van het EEG-verdrag de 
bepalingen van de titel betreffende het vervoer van toepassing zi jn . Het Hof 
volgt het Parlement in zijn standpunt, dat de Raad overeenkomstig de zoe
ven genoemde leden van artikel 75 onder andere verplicht is het vr i j verrich
ten van diensten op vervoergebied te verwezenlijken en dat de omvang van 
deze verplichting door het verdrag ondubbelzinnig wordt vastgesteld: op 
grond van de artikelen 59 en 60 is het geboden elke ongelijke behandeling 
van dienstverleners op te heffen, die samenhangt met 

1. de nationaliteit van de betrokkene of 
2. de omstandigheid dat de betrokkene in een andere lid-staat is gevestigd, 
dan degene voor wie de dienst wordt verricht. 

Dit zogenaamde absolute discriminatieverbod geeft de Raad geen beoorde
lingsspeelruimte. Slechts ten aanzien van de nadere bijzonderheden betref
fende de verwezenlijking van het doel is daarvan sprake. De niet-naleving 
van deze verplichting vormt dan ook grond voor een veroordeling wegens 
nalatigheid op dit punt. Wel voegt het Hof er expliciet aan toe, dat het de 
Raad vrijstaat in aanvulling op de genomen liberalisatiemaatregelen de naar 
zijn oordeel noodzakelijke begeleidende maatregelen te nemen. 
Ten aanzien van het tweede rechtsmiddel van het Parlement - het nalaten 
een besluit te nemen over de 14 voorstellen van de Commissie - stelt het Hof 
kort en bondig, dat alleen die voorstellen voor een juridisch relevante nala
tigheid in aanmerking komen, welke vallen onder het bepaalde in artikel 75 
lid 1 sub a en b. 
Voorzover deze voorstellen bijdragen tot de verwezenlijking van het vri j 
verrichten van diensten in de vervoersector, volgt de handelingsverplichting 
van de Raad, voortvloeiende uit het reeds eerder vastgestelde feit, dat de 
Raad nalatig is geweest. 
Voorzover deze voorstellen echter niet in dit kader passen, behoren zij naar 
het oordeel van het Hof tot de categorie begeleidende maatregelen, die als 
aanvulling op de getroffen liberalisatiemaatregelen kunnen worden genomen 
en wier uitvaardiging ter beoordeling van de Raad staat. 
Het Hof gaat, in tegenstelling tot de advocaat-generaal Lenz, niet meer 
uitvoerig in op de vraag welke voorstellen rechtstreeks verband houden met 
de liberalisatie en welke onder de begeleidende maatregelen vallen. 
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Tot zover de samenvatting van het dictum van en rechtsoverwegingen bij het 
arrest van het Hof. 
Direct is weer de oude discussie over liberalisatie versus harmonisatie in de 
diverse instellingen van de Gemeenschap en andere organisaties losgebar
sten, omdat mijns inziens twee zwakke punten in het arrest zitten. Het Hof 
spreekt 

a. van een 'delai raisonable' zonder de duur zelf aan te geven en verwijst 
b. naar het zogenaamde Webb-arrest (rechtszaak 279/80, Jurisprudentie 
HvJ, 1981, blz. 3305), zonder deze zaak te transformeren op het internatio
nale intracommunautaire vervoer. 

Wel is dit arrest in zi jn meest restrictieve interpretatie, namelijk een absoluut 
discriminatievebod, toepasbaar op artikel 75 l id 1 onder letter b voor het 
cabotagevervoer. Maar een dergelijke restrictieve interpretatie van uitslui
tend het absolute discriminatieverbod - dat overigens reeds in artikel 7 van 
het EEG-verdrag is gegeven en louter in die zin zou artikel 59 dan ook 
overbodig zijn geweest - leidt in het internationale vervoer tot een anomalie 
met het gemeenschappelijke markt-idee. 
Immers, welk nationaal recht moet worden toegepast op het traject van een 
grensoverschrijdend vervoer?; het land van vertrek of het land van bestem
ming?; en wat te doen bij het transiteren van een lid-staat. Er zijn verschil
lende constructies van trajecten mogelijk, waarbij verschillen in behandeling 
van de vervoerondernemingen optreden, hetgeen de handel tussen de l id
staten nadelig kan beïnvloeden, hetgeen tegen één van de grondregels van 
het EEG-verdrag is. Vooralsnog houden wi j het erop, dat in de artikelen 59 
en 60 ook die maatregelen worden verboden, die het tussenstaatse EEG-
verkeer bemoeilijken of vervalsen door een beperking van de toegang tot de 
markt. Daaronder kunnen ook prijsmaatregelen vallen, conform de jurispru
dentie ten aanzien van de artikelen 30 en 34, handelend over kwantitatieve 
in- en uitvoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking, zoals 
prijsmaatregelen. Het is jammer, dat het Hof dit aspect niet heeft uitge
werkt. Het verdient aanbeveling het zo spoedig mogelijk hiertoe alsnog te 
bewegen, desnoods via een adviesaanvraag van de Commissie of een lidstaat, 
waarbij het Hof dan als constitutioneel rechter optreedt. 
Nu de Commissie in 1984 al 445 inbreukprocedures heeft ingeleid, 138 gemo
tiveerde adviezen heeft uitgebracht en 54 zaken bij het Hof van Justitie 
aanhangig heeft gemaakt, hetgeen een toename van meer dan 50% ten 
opzchte van 1983 betekent, dan kan deze ene zaak van een dergelijk groot 
gewicht er ook nog wel b i j . 

Het meest overtuigende argument (ik begrijp eerlijk gezegd niet hoe anderen 
op een andere interpretatie kunnen komen), is dat het Hof toch duidelijk 

314 



zegt, dat de begeleidende maatregelen, voor zover ze noodzakelijk zi jn , 
hetgen ter beoordeling is aan de Raad, als aanvullend dienen te worden 
beschouwd bij genomen liberalisatiemaatregelen; overigens een term, die 
het Hof zelf ook in de rechtsoverwegingen gebruikt. Ze zijn derhalve wel 
mogelijk ( 'können' staat er in de uitspraak), maar er is een plicht tot liberali
satiemaatregelen; die moeten dus allereerst worden vervuld en wel zo snel 
mogelijk. Het is danook onbegrijpelijk, dat in een reactie van parlementaire 
juridische ambtenaren, in het bijzonder Schoo, in een advies over de ge
grondheid van het beroep (Doc. PE 98.523) niet alleen over de strekking van 
het vrije verkeer van diensten van vervoergebied uitsluitend het absolute 
discriminatievebod wordt gesteld, maar ook dat deze juristen, die toch heb
ben meegewerkt aan het succes van de zaak, stellen, dat de liberalisatie van 
het vervoer, welke door het Hof dwingend is voorgeschreven, niet zou kun
nen worden uitgevoerd zonder bepaalde begeleidende maatregelen te ne
men. Het is te hopen, dat de Europese Parlementariërs zelf wel de juiste l i jn 
vinden bij hun evaluatie van het arrest. Dat geldt ook voor de Europese 
Commissie. 

Nu het Hof heel expliciet ervan heeft afgezien om de 14 'oude' voorstellen 
ieder voor zich apart te behandelen, dient de Europese Commissie te vermij
den, dat de Raad niet tot uitvoering van artikel 75 lid 1 a en b kan komen, 
omdat, zoals in het verdrag ook wordt voorgeschreven, geen desbetreffend 
voorstel is ingediend. Gedachtig aan de woorden van Sir Joshua Reynold, 
dat 'eenvoud de juiste middenweg is tussen te weinig en te veel', heb ik 
daaromtrent een simpel tekstvoorstel in eerdergenoemde Economisch Statis
tische Berichten geformuleerd, waarbij ik , teneinde ieder misverstand om
trent deze tekstvoorstellen uit te sluiten, gaarne ook naar de voetnoot in het 
naschrift op de reactie van Drs. F .L.F. Aarens verwijst. 
Ook vindt na het arrest een discussie plaats over het al dan niet kunnen 
voortbestaan van communautaire contingenten in het wegvervoer. Ook hier 
ben ik van mening, dat, voorzover deze communautaire contingentenrege
ling kwantitatieve beperkingen inhoudt, hetgeen, gezien de politieke constel
latie, waarin de verordening tot stand is gekomen, het geval is, als strijdig 
met het Verdrag moet worden gezien, daar ook hier een kwantitatieve beper
king in de handel tussen de lidstaten kan optreden. Het is immers niet per 
definitie gewaarborgd, dat goederen, die niet over de weg kunnen worden 
vervoerd, per spoor of binnenvaart gaan. Ze kunnen ook niet worden ver
voerd! 
Deze beschouwing van de verslagperiode kan evenwel niet worden afgeslo
ten zonder melding te hebben gemaakt van het hiernavolgende. 
In de twee vervoersraadszittingen (23 mei en 24 juni) stond uiteraard de 
uitspraak van het Hof, in combinatie met een door Italië ingediend vervoer-
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plan (het zogenaamde Masterplan) - en daarmede ook het hoofdstuk 'libera
lisatie versus harmonisatie' - in het volle daglicht. 
Dit was eveneens het geval bi j de vergadering van de C E M T op 29 en 30 mei, 
zij het met een andere aanleiding. Overigens werd een aantal resoluties en 
aanbevelingen op andere terreinen aangenomen, zoals nieuwe acties op het 
gebied van de vereenvoudiging van het internationale verkeer door de fysie
ke controles en administratieve formaliteiten te vergemakkelijken, alsmede 
op het gebied van het internationaal spoorwegvervoer en met name dat van 
het gecombineerd weg/railvervoer. 
In bovengenoemde EEG-raden viel ook nog het belangrijke unanieme be
sluit wijzigingen in de verordening, waarin de r i j - en rusttijden in het Euro
pese wegvervoer worden geregeld, aan te brengen. Het was weer een com
promis, dat niet strookte met de betekenisvolle adviezen van het Europees 
Parlement en het Economisch en Sociaal Comité. Afgezien van de politieke 
zetten over voetbalvandalisme of luchtvaartkapingen is nog vermeldensw
aard het principiële akkoord om de voorstellen van de Commissie in haar 
zeevaartmemorandum nog voor het eind van dit jaar besluitrijp te maken; 
met name dat over de bestrijding van protectionistische maatregelen op het 
gebied van de toegang tot de lading, de bestrijding van de dumpingpraktij
ken in de zeescheepvaart, alsmede de vrijheid van dienstverlening in de 
zeescheepvaart, de zogenaamde cabotage. 

In de jongste Raadszitting werden de onderhandelingen met Oostenrijk zo
danig in een ander kleedje gestoken, dat het nu niet meer gaat over de aanleg 
van autowegen, doch over de steun, die aan het gecombineerde vervoer kan 
worden gegeven. 
Op luchtvaargebied b l i j f t de Commissie actief, want in haar 14e rapport over 
het mededingingsbeleid stelde Commissaris Sutherland, dat hi j de artikelen 
85 en 86 ook wil toepassen op de luchtvaart, vanwege de onduidelijke prak
tijken door lid-staten door niet doorzichtige hulp aan luchtvaartmaatschap
pijen te geven. 
Het Hof van Justitie heeft ook een andere uitspraak gedaan; de uitdrukking 
'importation by sea', zoals die voorkomt in verordening 120/76 (inzake be
paalde landbouwprodukten) houdt niet in, dat daarbij in een douanetech-
nisch opzicht in- en uitklaren moet zijn geschied. Ook als de goederen onder 
douaneverband van de ene lid-staat naar de andere gaan, zijn ze al in de 
Gemeenschap ingevoerd, ook als dat douanetechnisch gezien nog niet het 
geval is (zaak 69/84). Di t kan ook vervoertechnisch van belang zi jn , b.v. of 
een transport intracommunautair of transito is of niet (vergelijking met het 
SIOT-arrest van 16 maart 1983; zaak 266/81). 
Mag ik deze rubriek in dit jubileumnummer kleurri jk beëindigen. Hierbij is 
de groene schijf afgedrukt, waarmee reizigers sedert 15 juni de grenzen 
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tussen de Benelux, Frankrijk en West-Duitsland langzaam rijdend kunnen 
passeren, indien in de auto alleen onderdanen van de Gemeenschap reizen 
en zij verder voldoen aan douanetechnische bepalingen over de belasting
vrije goederen, de uitvoer van valuta en andere voorschriften, die bij het 
passeren van de grens gelden. Het is de bedoeling, dat slechts steekproefsge
wijs op een aparte rijstrook, om het overige verkeer niet op te houden, wordt 
gecontroleerd. Het desbetreffende akkoord tussen genoemde landen - dat 
overigens ook nog vele andere goede voornemens bevat - is op 14 juni in het 
Luxemburgse plaatsje Schengen getekend. 
Wel dient te worden aangetekend, dat de officiële interpretatie is, dat het 
akkoord niet geldt voor het intra-Beneluxverkeer tussen Nederland en Bel
gië. Velen worden dan ook bij de grensovergang 'Meer' richting België nog 
steeds staande gehouden. Hier geen aparte rijstrook, geen steekproefsgewij
ze controle en geen 'langzaam rijdend' de grens passeren. Waarom kan dit 
alles ook niet voor de Beneluxonderdaan in het intraverkeer gaan gelden? 
Een andere (vakantie)ervaring, mij medegedeeld, is, dat het oppassen is 
geblazen aan de Westduitse/Oostenrijkse grens. Ook daar kan een groene 
schrijf worden gebruikt, maar dan alleen voor Duitse of Oostenrijkse ingeze
tenen. Nederlanders of Belgen worden vermanend toegesproken bij gebruik 
van hun 'Beneluxschijf'. Harmoniseren en coördineren, ook op overheids-
vlak, b l i j f t moeilijk! 
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S C H E M A T I S C H O V E R Z I C H T B E S L U I T E N OF A N D E R E 
HANDELINGEN 
Algemeen 
• Oordeel van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 22 
mei 1985 'Gemeenschappelijke Vervoerpolitiek - Verplichtingen van de 
Raad' uitspraak 13/83 (Duitse versie) 
• Europese Raad, vergadering Milaan 28/29 juni 1985, Conclusies (Docu
ment SB/2740/1/85) 
• Raad van Vervoerministers, vergadering 23 mei 1985, Brussel (Mededeling 
aan de pers 6880/85 [Presse 76]) 
• Raad van Vervoerministers, vergadering Luxemburg 24 juni 1985 (Mede
deling aan de pers 7601/85 [Presse 105]) 

Infrastructuur 
• Eerste verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
inzake Verordening (EEG) nr. 1889 van de Raad van 26 juni 1984 betreffen
de bijzondere maatregelen op het gebied van de vervoerinfrastructuur in het 
Verenigde Koninkri jk en de Bondsrepubliek Duitsland. (COM(85) 197 def. 
van 6.5.1985). 
• Het Europese Parlement Resolutie over de vaste kanaaloeververbinding. 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 122/109 van 
20.5.1985). 
• Economisch en Sociaal Comité Advies inzake een voorstel voor een be
schikking van de Raad tot wijziging van Beschikking 75/327/EEG betreffen
de de sanering van de toestand bij de spoorwegondernenmingen en de har
monisatie van de voorschriften voor de financiële betrekkingen tussen deze 
ondernemingen en de Staten alsmede 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. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
nr C 87/1 van 9.4.1985). 

Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1056/84 van de heer Leon Fatous (S-F) aan de Com
missie van de Commissie inzake vervoersinfrastructuur. (Publikatieblad van 
de Europese Gemeenschappen nr. C 129/2 van 28.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1924/84 van de heer Gordon Adam (S-GB) aan de 
Raad inzake programma's voor de infrastructuur. (Publikatieblad van de 
Europese Gemeenschappen nr. C. 113/10 van 7.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1118/84 van de heer Raphaë l Chanterie (PPE-B) aan 
de Commissie inzake vervoerbeleid. (Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen nr. C 129/3 van 28.5.1985). 

318 



Wegvervoer 
• Commissie - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van 
Richtlijn 75 130/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voor
schriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen 
tussen de lidstaten. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
139/2 van 7.6.1985). 
• Commissie - Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het be
wijs dat voertuig aan Richtli jn 85/3/EEG voldoen (COM(85) 147 def. van 
3.4.1985). 
• Europees Parlement - Advies over het voorstel voor een Verordening 
(EEG) houdend wijziging van verordening (EEG) nr. 543/69 tot harmonisa
tie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en ver
ordening (EEG) nr. 1463/70 betreffend de invoering van een controleappa
raat bij het wegvervoer. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 
nr. C 122/161 e.v. van 20.5.1985). 
• Economisch en Sociaal Comité - Advies inzake het voorstel voor een ver
ordening (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 bij het wegvervoer alsmede de ontwerp-aanbeve-
ling van de Raad ter verbetering van de toepassing van de sociale verordenin
gen op het stuk van het wegvervoer. (Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen nr. C 104/4 van 25.4.1985). 
• Economisch en Sociaal Comité - Advies met betrekking tot het voorstel 
voor een richtli jn van de Raad tot wijziging van Richtli jn 78/1015/EEG inza
ke de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende 
het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorrijwielen (Pu
blikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 104/3 van 25.4.1985). 
• Vrachtwagenchauffeurs protesteren tegen de afsluiting van het verkeer door 
Italië Beroep op de Commisurope no. 4086 van 9 mei 1985). 
• Akkoord , gedaan te Schengen (Luxemburg), tussen de Benelux-landen, 
West-Duitsland en Frankrijk van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke 
afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (Europe nr. 
4113 van 20 juni 1985). 

Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1710/84 van de heer Benjamin Visser (S-NL) aan de 
Commissie inzake grensafhandehng Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk 
en Zwiterland. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 
154/3 van 24.6.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 970/84 van de heer Pol Marck (PPE-B) aan de Com-
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missie inzake autokeuring (Publikatieblad van de Europese Gemeenschap
pen nr. C 113/1 van 7.5.1985). 

Binnenvaart 
• Advies van het Economisch en Sociaal Comité inzake het voorstel voor een 
verordening (EEG) van de Raad houdende vaststelling van de voorwaarden 
waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor het regime 
dat door de Herziene Rijnvaartakte wordt gereserveerd voor de vaartuigen 
die tot de Rijnvaart behoren. (Doe. CES 397/85, Brussel, 24.4.1985). 

Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1297/84 van de heer Raphael Chanterie (PP-B) aan 
de Commissie inzake Leieverbreding, doortocht stad Kor t r i jk . (Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. C 123/4 van 20.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1274/84 van de heer Florus Wijsenbeek (L-NL) en 
mevruw Elise Boot (PPE-NL) aan de Commissie inzake communautair pro
gramma voor de sanering van de binnenvaart. (Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen nr. C 129/85 van 28.5.1985. 
• Schriftelijke vraag nr. 1052/84 van de heer Benjamin Visser (S-NL) aan de 
Commissie inzake verkoop binnenschepen aan derde landen. (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen nr. C 118/1 van 13/5/1985). 

Spoorwegen 
Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1641/84 van mevrouw Rika de Backer-van Ocken 
(PPE-B) aan de Commissie inzake IC-Antwerpen-Keulen via Hasselt-Maas
tricht. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C. 151/11 van 
20.6.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1560/84 van de heer Dieter Rogalla (S-D) van de 
Commissie inzake controles in treinen. (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. C 118/9 van 13.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1679/84 van mevrouw Rika de Backer-van Oken 
(PPE-B) aan de Commissie inzake spoorwegverbinding Amsterdam-Brussel. 
(Publikatieblad van de Europese Gemeenschap nr. C 129/6 van 28.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1575/84 van de heer Benjamin Visser (S-NL) aan de 
Commissie inzake grenscontrole bi j railvervoer. (Publikatieblad van de Eu
ropese Gemeenschappen nr. C 135/25 van 3.6.1985). 

Zeescheepvaart 
Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1576/84 van de heer Benjamin Visser (-NL) aan de 
Commissie inzake discriminerende handelingen in het zeevervoer. (Publika-
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tieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 113/9 van 7.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1277/84 van de heer Luc Beyer de Ryke (L-B) aan de 
Commissie inzake schipbreuk Mont Louis - berging van het wrak - regle
mentering Frankrijk-België. (Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen nr. C 129/6 van 28.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1545/84 van mevrouw Mari jke van Hemeldonck (S-
B) aan de Commissie inzake het voornemen om de Nederlandse loodsdien-
sten te privatiseren. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. 
C 118/8 van 13.5.985). 
• Schriftelijke vraag nr. 135/84 van de heer Kent Ki rk (ED-DK) aan de 
Commissie inzake verschillende havengelden voor vissers. (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen nr. C 129/1 van 28.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1368/84 van mevrouw Elise Boot (PPE-NL), de he
ren Manfred Ebel (PPE-D), Florus Wijsenbeek (L-NL) en Horst Seefeld (S-
D) aan de Commissie inzake Central Freight Bureaus voor het zeevervoer 
naar West-Afrikaanse landen. (Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen nr. C 135/10 van 3.6.1985). 
• Mondelinge vraag (H-623/84) van de heer W.J. Griffiths (UK-S) aan de 
Commissie inzake de raadpleging van de Commissie bij de voorbereiding van 
haar memorandum, getiteld: Op weg naar een gemeenschappelijke vervoer
politiek - zeevervoer. (Woordelijk verslag van de zitting van het Europees 
Parlement van 13.3.1985). 

Luchtvaart 
• Commissie - Verzoek aan de Raad om overleg over het ontwerp van be
leidsverklaring van de Europese Burgerluchtvaart Conference (ECAC). 
(Doe. DOM(85) 289 def. van 4.6. 1985). 
• Perscommuniqué van het Europees Parlement inzake Eurocontrol in het 
Centrum-Maastricht, gemeenschappelijke verklaring met nationale parle
menten (Inf. 82/85 O r . N L . , Brussel 23 mei 1985). 
• Parlementaire vergadering van de Raad van Europa - Resolutie 839(1985) 
betreffende de luchtvaartpolitiek in Europa. Rapport over de luchtvaartpoli-
tiek in Europa van zijn Commissie van economische Zaken en Ontwikkeling 
(Doe. 5383) (Verslag van de 37e gewone zitting Doc. I , 20966). 

Diversen 
• Commissie - Wijziging van het 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 bij het overschrijden van de binnengrenzen 
van de Gemeenschap (Doe. COM(85) 224 def. van 7.5.1985) 
• Commissie - de voltooiing van de interne markt, Witboek van de Commis-
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sie voor de Europese Raad, Milaan, 28/29 juni 1985. (Doe. COM(85) 239, 
Brussel, mei 1985). 

Parlementaire vragen 
• Schriftelijke vraag nr. 1987/84 van de heer Dieter Rogalla (S-D) aan de 
Commissie inzake heffingen bi j grenscontroles. (Publikatieblad van de Euro
pese Gemeenschappen nr. C 115/20 van 9.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1261/84 van de heer Thomas Megahy (S-GB) aan de 
Commissie inzake vertraging bij de Commissie in het ter kennis brengen aan 
andere lid-staten van de Nederlandse steun aan de havens van Amsterdam en 
Rotterdam. (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 135/7 
van 3.6.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 822/84 van de heer Andrew Pearce (ED-GB) aan de 
Commissie inzake subsidies aan zeehavens. (Publikatieblad van de Europese 
Gemeenschappen nr. C 71/6 van 18.3.1985). 
• 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 Gemeenschap
pen nr. C 71/13 van 18.3.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1753/84 van de heer Win Griffiths aan de Raad 
inzake Europees jaar van de verkeersveiligheid - maatregelen ter verminde
ring van het aantal dodelijke ongevallen onder voetgangers. (Publikatieblad 
van de Europese Gemeenschappen nr. 118/110 van 13.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1014/84 van de heer George Patterson (ED-GB) aan 
de Commissie inzake model van het nieuwe Europees paspoort. (Publikatie
blad van de Europese Gemeenschappen nr. C 111/6 van 6.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1111/84 van de heer Niall Andrews (RDE-IRL) aan 
de Commissie inzake vervoer van gevaarlijke afvalstoffen met passagiers
schepen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C 113/2 van 
7.5.1985). 
• Schriftelijke vraag nr. 1351/84 van de heer Ernest Glinne (S-B) inzake 
vervoer van radioactief afval. (Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen nr. C 115/10 van 9.5.1985). 
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Statistische rubriek 

door J . VOORDOUW 

25 JAREN V E R V O E R S T A T I S T I E K E N 

Ieder die zich bezig houdt met het samenstellen van statistieken en dit gedu
rende een reeks van jaren voortzet, komt vroeg of laat voor een dilemma te 
staan. Enerzijds zal hij ernaar streven de statistieken zodanig op te bouwen, 
dat de continuïteit gehandhaafd b l i j f t en recente cijfers vergeleken kunnen 
worden met die van voorgaande jaren, anderzijds nopen maatschappelijke 
ontwikkelingen en invloeden van buitenaf er dikwijls toe de statistieken aan 
te passen en beter af te stemmen op nieuwe gezichtspunten. 
Het steeds maar uitbreiden van statistieken, door naast de oude gegevens 
ook de nieuwe op te nemen kent zijn grenzen. De overzichtelijkheid kan in 
het gedrang komen en eveneens de benodigde capaciteit in mankracht en 
apparatuur, ondanks de mogelijkheden die de huidige computers bieden. 
Daar komt b i j , dat het goed denkbaar is, dat datgene wat 20 jaar geleden 
belangrijk werd geacht, thans van ondergeschikte betekenis kan zijn gewor
den. Een strikt handhaven van een historisch schema leidt tot een aanzienlij
ke waardevermindering van de statistiek en maakt deze onbruikbaar voor de 
vragen van de actualiteit. 
Wie zich tot taak stelt een cijferreeks samen te stellen over een wat langere 
reeks van jaren ziet zich al snel geconfronteerd met hetgeen hierboven ge
schetst werd. Zelfs wanneer men daarbij wil uitgaan van de ambtelijke statis
tiek, hoewel deze toch als een van de belangrijkste doeleinden heeft het 
cijfermatig vastleggen van maatschappelijke verschijnselen. 
Ook de ambtelijke statistiek, zoals die te vinden is in de publikaties van het 
Centraal Bureau voor de Statiestiek, is aan veranderingen onderhevig. 
Ook de ambtelijke statistiek tracht nieuwe ontwikkelingen in de bestaande 
statistieken op te nemen en moet ook wel bepaalde onderdelen laten ver
vallen. 
Bovendien is de statistiek afhankelijk van de mogelijkheden die de basis
documenten bieden, welke documenten veelal niet primair voor statistische 
doeleinden zijn ontworpen. 
En tenslotte kunnen externe oorzaken belangrijke verstoringen geven. Een 
voorbeeld daarvan zijn de CBS-statistieken van het internationale goederen
vervoer, waarin gedurende een reeks van jaren geen cijfers over de invoer en 
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uitvoer naar België en Luxemburg waren opgenomen, doordat de douane
procedures aan de Nederlands-Belgische grens vereenvoudigd werden. 
Niet alleen veranderingen in het grondmateriaal, ook wijzigingen in classifi
caties kunnen leiden tot verstoringen. 
Toen in 1967 in EG-verband de NSTR-goederennomenclatuur voor het ver
voer werd ingevoerd, had dit als voordeel dat de gegevens van de lid-staten 
beter met elkaar vergeleken konden worden; maar deze invoering betekende 
tevens, dat de vergelijking op het niveau van goederensoorten of goederen-
groepen met de jaren daarvóór verbroken werd. 
Wie de moeite neemt om de inleidingen bij de jaarpublikaties van het CBS 
systematisch door te nemen komt tal van dergelijke - grotere en kleinere -
wijzigingen op het spoor, die alle in meerdere of mindere mate de cijfers 
beïnvloeden. 
Met het bovenstaande dient rekening te worden gehouden bi j de cijfers die in 
het vervolg van dit artikel worden gepresenteerd. Hoewel zo conscentieus 
mogelijk getracht is een consistente reeks van cijfers over de jaren 1960-1984 
op te bouwen, moesten noodzakelijkerwijze hier en daar schattingen worden 
gemaakt. In het bijzonder betreft dit de jaren 1971-1977 van het internatio
nale goederenvervoer, over welke jaren gegevens over de omvang van de in-
en uitvoer met België en Luxemburg ontbreken. 
De cijferreeksen - zeker die van de jaren voor 1978 - hebben dan ook eerder 
een indicatieve waarde dan dat deze cijfers als de absolute waarheid gezien 
mogen worden. Niettemin kan gezegd worden, dat de 'werkelijke' cijfers 
slechts in geringe mate zullen afwijken van de hier weergegeven. 

INTERNATIONAAL G O E D E R E N V E R V O E R 1960-1984 

In tabel 1 zijn de belangrijkste cijfers met betrekking tot het internationale 
goederenvervoer samengevat. De tabel geeft drie grote vervoerstromen 
weer, te weten: 

• de invoer van goederen in ons land 
• de uitvoer van goederen uit ons land 
• de doorvoer van goederen via ons land (doorvoer met overlading, al dan 
niet via entrepot). 

Invoer en doorvoer tezamen vormen de totale aanvoer van goederen in ons 
land, terwijl uitvoer en doorvoer de totale afvoer geven. 
Wanneer het jaar 1984 vergeleken wordt met 1960, kan gezegd worden dat in 
1984 ongeveer driemaal zoveel goederen werden vervoerd dan in 1960. Deze 
verdrievoudiging geldt zowel voor de in- en uitvoer alsook voor de doorvoer. 
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Tabel 1 - Internationaal goederenvervoer van en naar Nederland. 

Invoer Uitvoer Doorvoer 1 Aanvoer Afvoer 

1 2 3 4 
(=1 + 3) 

5 
(=2+3) 

min ton 
1960 61,6 35,6 51,5 113,1 87,1 
1961 65,6 36,3 55,2 120,8 91,5 
1962 68,7 36,9 58,4 127,1 95,3 
1963 76,6 36,8 62,3 138,9 99,1 
1964 84,6 39,6 70,9 155,5 110,5 

1965 90,6 41,8 73,0 163,6 114,8 
1966 98,1 45,4 73,5 171,6 118,9 
1967 106,0 48,2 82,5 188,5 130,7 
1968 119,6 51,8 96,3 215,9 148,1 
1969 136,3 64,7 101,5 237,8 160,2 

1970 161,2 84,6 107,7 268,9 192,3 
1971 166,6 90,7 107,2 273,8 197,9 
1972 186,0 101,9 114,6 300,6 216,5 
1973 204,1 120,6 134,3 338,4 254,9 
1974 179,8 105,4 142,2 322,0 247,6 

1975 161,4 99,4 147,6 309,0 247,0 
1976 176,3 100,7 148,0 324,3 148,7 
1978 177,3 93,1 149,7 327,0 242,8 
1979 177,7 97,2 152,3 330,0 249,5 

1980 193,6 106,7 164,3 357,9 271,0 

1981 187,3 102,9 161,0 348,3 263,9 
1982 169,2 101,6 149,8 319,0 251,4 
1983 170,2 101,9 139,3 309,5 241,2 
1984 177,3 109,0 126,7 304,0 235,7 

181,5 114,3 145,5 327,0 259,8 

Doorvoer met overlading, met. doorvoer via entrepot. 

Binnen deze 25-jarige periode is er geen sprake van een gelijkmatige stijging. 
Beter nog dan uit tabel 1 bl i jkt dit uit de bijbehorende grafiek 1. 
Vanaf 1960 tot aan 1973 is er een snelle en continue toename van de aange
voerde hoeveelheid goederen. Na 1973 is er allereerst een daling, waarna een 
nieuwe stijging tot 1979 zich voordoet, gevolgd door een tweede daling met 
een zekere mate van herstel in 1984. Ook al zou de stijging van voor 1973 
zich niet hebben voortgezet in hetzelfde tempo, dan nog bli jkt uit de cijfers 
en uit de grafiek heel duidelijk het effect van de beide oliecrises op de 
aanvoer van goederen. De afvoer vertoont hetzelfde beeld als de aanvoer: 
breuken in de ontwikkeling in de jaren 1973 en 1979. 
Wanneer de drie componenten van de aan- en afvoer afzonderlijk worden 
bezien, dan blijken invoer en uitvoer vooral door de eerste oliecrisis in 1973 
te zijn beïnvloed. Zowel de invoer als de uitvoer hebben een continue stij
ging tot aan 1973. Daarna bewegen ze zich op een lager niveau met enige 
schommelingen. De doorvoer daarentegen vertoont een ander beeld. B i j de 
doorvoer is er geen effect van de eerste oliecrisis merkbaar. Tot aan 1979 

325 



Grafiek 1 - Internationaal goederenvervoer van en naar Nederland 



stijgt de doorvoer voortdurend en vri jwel rechtlijnig. Daarna treedt een 
scherpe daling in tot aan 1983 met een zekere mate van herstel in 1984. 
Had de oliecrisis van 1973 vooral invloed op de invoer en de uitvoer van ons 
land, de tweede oliecrisis heeft blijkbaar de economieën van onze doorvoer-
landen getroffen. 
De hiervoor weergegeven ontwikkelingen hebben niet in gelijke mate door
gewerkt op de vervoertakken. Di t wordt duidelijk uit tabel 2 en uit grafiek 2. 
De aanvoer en de afvoer zijn verdeeld in aan- en afvoer over zee en aan- en 
afvoer over land (binnenvaart, spoorwegen, wegvervoer, pijpleiding en 
luchtvaart). 
De aanvoer over zee vertoont in grote trekken hetzelfde beeld als de totale 
aanvoer. Dit is begrijpelijk omdat de aanvoer over zee een groot deel van de 
totale aanvoer uitmaakt. Opmerkelijker is, dat de aanvoer over land in de 
hele periode 1960-1984 geen bijzondere uitschieters te zien geeft. Er is een 
vrijwel voortdurende stijging vanaf 1960 tot aan 1984. 
De afvoer over zee stijg tot aan 1973 en daalt daarna in geringe mate. De 
afvoer over land stijgt vanaf 1960 tot aan 1979. Van enig effect van de eerste 

Tabel 2 - Internationaal goederenvervoer van en naar Nederland 

Aanvoer Afvoer 

over zee over land over zee over land 

min ton 
1960 80,9 32,2 24,7 62,4 
1961 87,3 33,5 25,1 66,4 
1962 92,3 34,8 26,9 68,4 
1963 103,1 35,3 26,5 72,6 
1964 114,0 41,5 28,2 88,3 

1965 120,1 43,5 29,6 85,2 
1966 123,6 48,0 33,0 85,9 
1967 130,6 57,9 37,9 92,8 
1968 150,8 65,1 40,4 107,7 
1969 171,3 '66,5 47,3 118,9 

1970 201,0 67,9 63,4 128,9 
1971 206,9 66,9 67,4 130,5 
1972 232,5 68,1 73,9 142,6 
1973 263,2 75,2 89,0 165,9 
1974 244,3 77,7 80,9 166,7 

1975 234,9 74,1 78,4 168,6 
1976 248,9 75,4 77,8 170,9 
1977 245,9 81,1 74,0 168,8 
1978 243,0 87,0 68,7 180,8 
1979 271,1 88,8 79,1 191,9 

1980 260,0 88,3 75,2 188,7 
1981 233,6 85,4 69,2 182,2 
1982 228,3 81,2 70,4 170,8 
1983 216,3 87,7 68,1 167,6 
1984 234,5 92,5 74,0 185,8 
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Grafiek 2 - Internationaal goederenvervoer 

/ aanvoer over zee 

afvoer over land 

—~~ 

aanvoer over land 

afvoer over zee 

' ' ' 

1 i i 

oliecrisis is nauwelijks iets te merken. Het jaar 1979 is wèl een keerpunt; aan 
de stijgende ontwikkeling komt een einde en er is een daling met enig herstel 
in 1984. 
De afvoer over land vertoont een opvallende gelijkenis met de doorvoer, zij 
het dat de afvoer over land op een hoger niveau ligt dan de doorvoer. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden, dat de zeevaart in veel sterkere 
mate beïnvloed is geweest door de beide oliecrises dan de inland-vervoer-
technieken. 
Waarom juist de zeevaart zo sterk is beïnvloed, wordt duidelijk wanneer de 
aanvoer over zee wordt opgesplitst in goederengroepen. Di t kan op vele 
manieren, maar in dit geval is gekozen voor een indeling in vier groepen: 
Vaste brandstoffen, Aardolie en aardolieprodukten, Ertsen en alle Overige 
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Tabel 3 - Aanvoer van goederen over zee 

Totaal Vaste Aarolie Ertsen Overige 
brand- en goederen 
stoffen -produkten 

min ton 
1960 80,9 4,6 30,4 18,5 27,4 
1961 87,3 ' 4,5 36,5 21,1 25,2 
1962 92,3 6,2 41,1 17,8 27,2 
1963 103,1 9,6 47,5 18,3 27,7 
1964 114,0 9,3 48,2 24,1 32,4 

1965 120,1 7,5 54,2 24,8 33,6 
1966 123,6 5,8 60,1 23,0 34,7 
1967 130,6 4,6 63,8 25,9 36,3 
1968 150,8 4,4 69,7 34,8 41,9 
1969 171,3 5,5 84,9 36,6 44,3 

1970 201,0 6,0 107,4 40,5 47,1 
1971 206,9 7,2 116,7 37,7 45,3 
1972 232,5 6,9 142,6 36,5 46,5 
1973 263,2 6,3 160,6 44,4 51,9 
1974 244,3 8,1 130,4 49,7 56,1 

1975 234,9 7,6 130,2 44,6 52,5 
1976 248,9 7,2 139,8 42,2 59,7 
1977 245,9 9.2 137,3 40,7 58,7 
1978 243,0 6.4 132,9 41,2 62,5 
1979 271,1 9.6 146,0 50,3 65,2 

1980 260,0 13,8 129,5 49,9 66,8 
1981 233,6 14,0 107,3 47,1 65,2 
1982 228,3 14,3 108,3 40,8 64,9 
1983 216,3 11,4 101,8 37,3 65,8 
1984 234,5 16,4 102,6 47,9 67,6 

goederen. In tabel 3 zijn de hoeveelheden vermeld, welke in grafiek 3 in de 
vorm van een lijndiagram zijn weergegeven. 
De aanvoer van vaste brandstoffen over zee is relatief gering van omvang. 
Tot aan 1979 wordt de 10 min ton niet overschreden. 
Vanaf 1980 komt de aanvoer duidelijk op een hoger niveau en bereikt in 1984 
de 16 min ton. 
De aanvoer van ertsen vertoont periodieke schommelingen. Tot aan 1974 is 
er een stijgende tendens, daarna varieert de aanvoer van ertsen tussen de 40 
en 50 min ton. 
De 'overige goederen' representeren een breed scala van goederen: land-
bouwprodukten, voedingsmiddelen, ruwe mineralen, half- en eindfabrika-
ten. Als geheel geeft deze groep een vri jwel voortdurende toename te zien, 
zonder duidelijke stagnaties of omslagpunten. 
B i j de aanvoer over zee van aardolie en aardolieprodukten treden grote 
verschillen aan het licht. Tot en met 1973 stijgt de aanvoer jaarlijks. De ruim 
30 min ton van 1960 was in 1973 160 min ton geworden, meer dan vi j f maal 
zoveel. 
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Grafiek 3 - Aanvoer van goederen over zee 
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Na 1973 komt er onder invloed van de eerste oliecrisis een vri j scherpe daling 
tot een niveau van ca. 140 min ton. 
Na 1979 dalen de aangevoerde hoeveelheden verder tot ca. 100 min ton in 
1984. 
Ui t deze opsplitsing van de aanvoer over zee in enkele grove goederengroe-
pen wordt het duidelijk, dat de aanvoer van goederen over zee in zeer 
belangrijke mate bepaald wordt door de ruwe aardolie en de aardolieproduk
ten. De fluctaties in de totale aanvoer kunnen voor een belangrijk deel 
hieruit worden 'verklaard', mede omdat deze component een belangrijk deel 
van de totale aanvoer over zee uitmaakt. 

BINNENLANDS G O E D E R E N V E R V O E R 

Over het binnenlands goederenvervoer kan geen reeks worden samengesteld 
over de gehele periode 1960 t/m 1984. 
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Het CBS is pas in 1963 begonnen met het verzamelen van gegevens over het 
eigen vervoer over de weg, zodat vergelijkbare cijfers van de jaren 1960-1962 
met die van daarna ontbreken. Over het goederenvervoer per spoor en per 
binnenschip zijn wel gegevens aanwezig. De omvang van het totale binnen
landse goederenvervoer kan echter pas vanaf 1963 gegeven worden. 
Anders dan bij het internationale vervoer, is er bij het binnenlands vervoer 
geen sprake van een verdrievoudiging van het vervoer. Van 1963 tot 1984 
steeg het vervoer met ca. 40%. 
Deze toename komt geheel voor rekening van het wegvervoer. Het goede
renvervoer per spoor - reeds in de 60-er jaren relatief gering van omvang - is, 
mede door het wegvallen van het vervoer van steenkolen, gedaald tot 6 min 
ton. 
Het binnenlands vervoer per binnenschip vertoont vanaf 1960 tot en met 
1972/73 een stijgende l i j n , daarna een dalende tendens. In 1984 lag de om
vang van het vervoer per binnenschip iets boven het niveau van het begin 
van de jaren 60. (tabel 4 en grafiek 4). 
Het binnenlands goederenvervoer kan - evenals het internationale goederen
vervoer - worden verdeeld naar een aantal goederengroepen. In tabel 5 is het 

Tabel 4 - Binnenlands goederenvervoer naar vervoertak 

Totaal Binnen- Spoor- Weg
vaart wegen vervoer 

min ton 
1960 62,1 16,2 
1961 64,0 15,7 
1962 66,0 15,9 
1963 299,9 62,7 17,1 220,1 
1964 327,1 77,0 16,9 233,2 

1965 353,8 82,2 15,7 255,9 
1966 350,9 81,0 14,5 255,4 
1967 375,4 92,7 14,0 268,7 
1968 383,9 94,8 12,7 276,4 
1969 399,5 90,5 12,0 297,0 

1970 408,6 93,0 11,5 304,6 
1971 419,7 100,8 9,2 309,7 
1972 425,7 102,7 8,3 314,7 
1973 423,5 94,8 7,6 321,1 
1974 422,3 85,9 6,8 329,6 

1975 413,1 79,5 5,8 327,8 
1976 436,5 94,1 5,8 336,6 
1977 440,7 98,0 6,0 336,7 
1978 445,2 92,2 6,1 346,9 
1979 427,8 87,1 6,2 334,5 

1980 452,5 88,7 6,2 357,6 
1981 439,1 81,8 6,1 351,2 
1982 432,0 68,4 5,7 357,9 
1983 410,6 71,4 5,7 333,7 
1984 427,5 73,9 5,9 347,7 
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Grafiek 4 - Binnenlands goederenverkeer 



Tabel 5 - Binnenlands goederenvervoer naar goederengroepen 

Totaal Ruwe Landbouw- Vaste en Mest Chemische 
mineralen en vloeibare stoffen, produkten; 
bouwma voedings- brand ertsen, overige 
terialen produkten stoffen metalen goederen 

min ton 
1963 299,9 137,0 66,1 41,5 11,9 43,4 
1964 327,1 155,2 69,1 44,7 12,9 45,2 

1965 353,8 174,2 72,2 42,1 13,1 52,2 
1966 350,9 164,4 72,8 44,1 13,2 56,4 
1967 375,4 176,2 78,3 46,1 14,5 60,3 
1968 383,9 185,0 78,7 45,7 14,8 59,7 
1969 399,5 193,7 81,3 44,8 15,8 63,9 

1970 408,6 195,8 85,5 43,7 15,5 68,1 
1971 419,7 207,9 84,6 39,6 15,4 72,2 
1972 425,7 209,1 88,0 38,8 16,3 73,5 
1973 423,5 199,0 89,9 42,7 17,1 74,8 
1974 422,3 191,0 96,8 36,7 18,3 79,5 

1975 413,1 184,6 100,2 31,7 15,6 81,0 
1976 436,5 193,9 105,9 34,5 17,6 84,6 
1977 440,7 199,0 108,3 32,3 17.6 83,5 
1978 445,2 208,3 110,4 33,4 17,8 75,3 
1979 427,8 182,7 114,9 36,5 16,3 77,4 

1980 452,5 202,0 117,7 35,9 17,4 79,5 
1981 439,1 186,2 122,4 34,2 17,2 79,1 
1982 432,0 174,3 131,6 31,6 15,9 78,6 
1983 410,6 160,6 123,0 31,0 16,7 79,3 
1984 427,5 166,1 127,7 33,3 17,7 82,8 

totale vervoer van de drie vervoertechnieken verdeeld in vi j f goederengroe
pen, die ieder voor zich, een andere ontwikkeling te zien geven. 
De goederengroep met de grootste omvang gemeten in tonnen is die van de 
ruwe mineralen en bouwmaterialen. Het vervoer hiervan wordt in belangrij
ke mate bepaald door de bouwnijverheid en door weg- en waterbouwkundi
ge werken. Van 1963 tot 1972 is er een sterke stijging van dit vervoer, van 140 
min ton tot bijna 210 min ton. Na 1972 variëren de vervoerde hoeveelheden 
en na 1980 daalt de omvang van dit vervoer tot 160 min ton. 
De groep die qua omvang op de tweede plaats komt is die van de landbouw-
produkten en voedingsmiddelen. Het opvallende bij deze groep is, dat er 
gedurende de gehele periode sprake is van een stijging in de vervoeromvang. 
Een stijging die bovendien vri jwel rechtlijnig verloopt. Het vervoer is dan 
ook verdubbeld in de periode 1963-1984. 
Bi j de vaste en vloeibare brandstoffen daarentegen is er eerder sprake van 
een daling dan van een toename. Het vervoer van vaste brandstoffen maakt 
slechts een gering deel uit, zodat de daling mede toegeschreven kan worden 
aan een geringere omvang van het vervoer van vloeibare brandstoffen. Het 
toegenomen verbruik van aardgas (niet in de cijfers begrepen) voor indus-
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Grafiek 5 - Binnenlands goederenvervoer per goederengroep 

triële en huishoudelijke doeleinden zal op dit vervoer ongetwijfeld van in
vloed zijn geweest. 
B i j het vervoer van ertsen, metalen en meststoffen kan worden opgemerkt, 
dat zowel de afzonderlijke delen als het totaal van deze groep relatief gering 
van omvang is. Over de gehele periode bezien is er een geringe stijging te 
constateren. 
B i j de chemische produkten en overige goederen (voornamelijk eindfabrika-
ten) is er een toename van 1963 tot 1977, waarna de omvang van het vervoer 
min of meer stabiel wordt op een niveau van 80 min ton. 
De opsplitsing van het binnenlands goederenvervoer in deze v i j f goederen-
groepen toont aan, dat in het binnenlands vervoer zich verschillende ontwik
kelingen hebben voltrokken. 
Het ligt buiten het bestek van dit artikel om de daarachter liggende oorzaken 
op te sporen. De cijfers tonen echter wel aan, dat ook het binnenlands 
vervoer - zij het op andere wijze dan het internationale vervoer - afhankelijk 
is van de ontwikkelingen in de economie. 
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PERSONENVERVOER 

In tabel 6 zijn enkele belangrijke grootheden van het personenvervoer bin
nen ons land samengebracht. Meer nog dan voor het goederenvervoer geldt 
hierbij wat in de inleiding gezegd werd over het samenstellen van cijferreek
sen over een langere periode. Vooral voor de oudere jaren zijn de cijfers 
veelal het resultaat van schattingen op grond van een groot aantal gegevens. 
Niettemin is het beeld, dat uit tabel 6 en grafiek 6 naar voren komt zeer 
duidelijk: een sterke toename van het eigen vervoer en een min of meer 
gelijkblijvende omvang van het beroepsvervoer. 
B i j het eigen vervoer is de prestatie van de personenauto van overheersende 
betekenis. Was in het begin van de 60-er jaren de bromfiets en de motorfiets 
nog van substantiële betekenis, in de laatste jaren is het aandeel van deze 
vervoermiddelen gereduceerd tot 2% van het eigen vervoer. 

Tabel 6 - Personenvervoer 

Eigen vervoer Beroepsvervoer 

Totaal perso- motor- brom- Totaal Openbaar verv. Overig 
nen- twee- fiets vervoer 
auto wieier trein bus, per bus 

tram, en taxi 
metro 

mld reizigerskilometer 
1960 23,2 15,9 1,4 5,9 18,1 7,8 6,1 4,2 
1961 26,1 18,5 1.4 6,2 18,4 8,0 6,2 4.2 
1962 29,4 21,7 1.3 6,4 18,5 7,9 6,3 4,3 
1963 33,2 25,5 1,2 6,5 18,6 7,9 6,4 4,3 
1964 38,4 30,8 U 6,5 18,4 7,9 6,2 4,3 

1965 44,3 36,7 1,1 6,5 18,3 7,7 6,2 4,4 
1966 50,2 42,7 1,0 6,5 18,0 7,6 6,0 4,4 
1967 55,5 48,3 0,8 6,4 17,5 7.4 5,6 4,5 
1968 62,0 55,0 0,7 6,3 17,8 7,4 5,8 4,6 
1969 68,3 61,6 0,6 6,1 17,8 7,5 5,5 4,8 

1970 72,1 66,3 0,5 5,3 18,3 8.0 5,4 4,9 
1971 78,9 73,4 0.4 5,1 18,2 8,1 5,1 5,0 
1972 81,0 75,9 0,4 4,7 18,1 8,0 5,1 5,0 
1973 85,0 80,1 0,5 4,4 18,4 8,2 5,1 5,1 
1974 85,9 81,2 0,6 4,1 19,2 8,6 5,2 5,4 

1975 93,5 89,1 0,7 3,7 19,4 8,5 5,3 5,6 
1976 97,8 94,1 0,7 3,0 20,1 8,2 5,8 6,1 
1977 102,0 98,5 0,8 2,7 19,8 8,0 5,7 6,1 
1978 110,9 107,3 0,9 2,7 19,9 8,1 5,6 6,2 
1979 111,6 108,5 1.0 2,1 20,5 8,5 5,8 6,2 

1980 112,5 109,6 1,0 1.9 21,1 8,9 5,9 6,3 
1981 112,1 109,5 1,1 1.5 21,6 9,2 6,1 6.3 
1982 115,0 112,5 1,1 1,4 21,8 9,4 6,1 6,3 
1983 118,6 115,8 12 1,6 21,2 9,1 6,0 6,1 
1984 122,8 120,4 1.0 1,4 21,0 9,0 6,0 6,0 
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Grafiek 6 - Personenvervoer binnen Nederland (reizigerskilometers) 
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In de tabel zi jn geen cijfers opgenomen van de reizigerskilometers per fiets 
en te voet. In 1984 waren deze resp. 11 en 5 mld. 
Zou het mogelijk zijn geweest deze gegevens voor de gehele periode in de 
tabel te verwerken, dan zou het beeld enigszins anders zijn geworden, maar 
dit zou de toename van het vervoer per personenauto op zich niet hebben 
aangetast. 
Het beroepsvervoer is in tabel 6 verdeeld in drie componenten. Het vervoer 
per trein vertoont een stijging van 1960 tot 1974, waarna de omvang van dit 
vervoer enige teruggang vertoont. Van 1977 tot 1982 is er een nieuwe stij
ging, gevolgd door een lichte daling. Het openbaar vervoer per bus, tram en 
metro bereikt in het begin van de 70-er jaren een dieptepunt, waarna het 
weer gaat toenemen tot hetzelfde peil als in 1960. 
Het overige beroepsvervoer heeft betrekking op groeps- en toerwagenver-
voer per bus en het vervoer per taxi. Tot aan 1980 is er sprake van een zekere 
groei, daarna b l i j f t het vervoer stabiel, om in recente jaren iets af te nemen. 
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B E S L U I T 

In aansluiting aan het thema van dit nummer van het Tijdschrift voor Ver
voerswetenschap is getracht in enkele lijnen vanuit de statistiek de ontwikke
ling van het goederen- en personenvervoer aan te geven. 
Daarbij moest de weergave beperkt blijven tot enkele grote lijnen over de 
omvang van het vervoer in de periode 1960-1984. Het voordeel van een 
dergelijke weergave is echter, dat de trends op middellange termijn zichtbaar 
worden, hetgeen bij vergelijking van jaar op jaar, of bij vergelijking van 
slechts enkele jaren, niet steeds het geval is. 
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Boekbesprekingsrubriek 

Toelichting op de Algemene Vervoercondities 1983 door Mr . M . H . Claring-
bould, Uitgave Stichting Vervoeradres, 's-Gravenhage, 1983, Prijs ƒ 29,50, 
240 pp. 
Supplement bij de Toelichting AVC 1983, Stichting Vervoeradres, 1984, Prijs 
ƒ 7,50, 20 pp. 

INLEIDING 
AVC 1983 
1. Op 1 september 1983 werden de A V C 1983 te Rotterdam en Amsterdam 
gedeponeerd resp. van kracht. Aangezien er op die datum nog millioenen 
vrachtbrieven (lees vervoeradressen) in omloop waren, die naar de A V C 
1950 verwezen, werd de naast de tekst A V C 1983 dezelfde tekst gedeponeerd 
onder de naam A V C 1950, waarbij de oude tekst werd ingetrokken. Doel 
daarvan: verwijzing naar A V C 1950 op de oude vrachtbrieven maakt in feite 
de tekst van de A V C 1983 van toepassing! 

WOW 
De A V C 1983 kunnen niet geabstraheerd worden van de W O W ( = Wet 
Overeenkomst Wegvervoer) en de CMR ( = Internationale Verdrag inzake 
het wegtransport). 
Krachtens KB 15 ju l i 1983, Stb 354, is op 1 september 1983 in werking 
getreden de WOW: ter uitvoering van art. 144 l id 1 W O W (Stb. 1982, 670). 
Zie voorts de drie KB's van 15 jul i 1983, Stb. 1983, nrs. 351-352-353, resp. ter 
uitvoering van de artt. 27, 74 en 97 W O W . 
De invoering van de W O W heeft ertoe geleid dat er twee identieke Wetten, 
beide van 2 december 1982, zijn aangenomen. 
Die welke is gepubliceerd in Stb. 1982 onder no. 61 (wegvervoersrecht 8 
NBW) dient voor de invoeging in het complete 8 N B W en verder N B W . 
De Wet, gepubliceerd in Stb. 1982 onder no. 670(WOW) dient voor het 
invoegen in het thans nog bestaande/gehandhaafde oude recht. NB Het ma
teriële wegvervoersrecht in beide wetten in exact hetzelfde! 
Over de W O W werden inmiddels twee bijeenkomsten gehouden. De eerste 
was een voorlichtingsbijeenkomst te Utrecht op 26 mei 1983 te Utrecht 
(Stichting Vervoeradres) en de tweede van Euroforum op 6 april 1984 te 
Rotterdam: zie mi jn recensie in T V W 20/3, p. 382 e.v. Goederenvervoer over 
de weg: nieuwe wetgeving, deel 4 Serie Teksten Vervoerrecht, W.E.J. Tjeenk 
Will ink, Zwolle, 1984. 
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CMR 
Publicaties over dit Verdrag van 19 mei 1956: Th. H.J. Dorrestein's Recht 
van het internationale wegvervoer met name het tractaat CMR dd. 19 mei 1956, 
W.E.J. Tjeenk Will ink, Zwolle, 1977 en vooral K.F . Haak's dissertatie De 
aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR, Stichting Vervoera
dres, 1984. 
Onlangs werd te Utrecht een voorlichtingsbijeenkomst over dit CMR-Ver-
drag gehouden: zie brochure voormelde Stichting dd. 24 april 1985 te 
Utrecht. 

AVC 1983 
Deze A V C 1983 zijn het resultaat van jarenlang overleg van de Juridische 
Commissie onder auspiciën van de Stichting Vervoeradres, waarin zijn verte
genwoordigd de vervoerdersorganisaties ( K N V T O , K V O , N B B , NOB-Weg-
transport en PVB-Wegvervoer), alsmede de Algemene Verladersorganisatie 
E V O en die onder bezielende leiding stond van Mr . H . Schadee, regerings-
commisaris van 8 NBW. 
Claringbould is erin geslaagd een handzaam boek te concipiëren, toeganke
l i jk voor (ook niet-) juristen. Dat moge blijken uit de practische indeling van 
de publicatie: op de linker pagina's is de tekst van de artikelen van de A V C 
1983 cursief afgedrukt terwijl op de rechtzijde een toelichting op de artikelen 
is opgenomen. 
Eerst worden verschillende hoofdpunten uit de A V C 1983/WOW behandeld; 
voorts een handige checklist A V C en een overzicht van de AVC-artikelen. 
Uiteraard vormt de toelichting op de A V C 1983 het leeuwendeel van deze 
nuttige publicatie: p. 22-223. 
De Verzekeringsvoorwaarden 1979 en verwijzingstabellen A V C / W O W en 
W O W / A C completeren het boek. 

Supplement bij de toelichting AVC 1983 
Deze aanvulling betreft de wijziging van artikel 3 lid 4 (incassoregeling voor 
de vracht) en een geheel nieuwe en uitgebreidere regeling van artikel 18 
(recht van retentie). Deze wijzigingen zijn op 30 november 1984 in werking 
getreden. 

Enquête NOB-wegtransport 
Wetten maken is één, de vraag of zij in de dagelijkse praktijk werken is twee. 
Mr. F.J. Houwing van NOB-Wegtransport heeft in 1984 een onderzoek ge
daan onder wegtransportondernemingen, waarbij men zich de vraag kan 
stellen in hoeverre de 103 bedrijven die een reactie hebben gegeven op haar 
oproep representatief zijn voor de gehele bedrijfstak, (zie NJB 17 april 1985, 
afl . 17, p. 569.) 
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De vi j f vragen die beantwoord dienden te worden waren: 

1. Wat is het doel van de beperking van de schadevergoedingsplicht? 
2. Werkt de bepaling aangaande vooruitbetaling van de vracht? 
3. Is het recht van retentie vatbaar voor verbetering resp. aanvulling? 
4. Wat is Uw oordeel over de nieuwe verjaringstermijn voor schadevorde
ringen en vrachtvorderingen? 
5. Acht u het wenselijk dat in de W O W hetzelfde systeem betreffende recla
me over transportschade als in de CMR wordt opgenomen? 

Gelet op de uitslag van deze enquête , gepubliceerd in Beroepsvervoer 1985, 
Nr. 11, 14 maart 1985 en Vervoerskrant van 20 maart 1985 dient de conclusie 
te luiden dat de nieuwe W O W niet onverdeeld gunstig in de praktijk werkt. 
De voorlopige conclusie van NOB-Wegtransport - die door een tweede on
derzoek zal worden onderbouwd - is dat het wegtransport economisch te 
zwak is de verladers vrachtprijzen vooruit te laten betalen en evenmin in 
staat is de aansprakelijkheid bij transportschade te maximaliseren tot een 
wettelijk bepaald bedrag. 
Dat zou kunnen leiden tot aanbevelingen tot aanpassing van de moeizaam tot 
stand gekomen Wet. 
(zie Mr . K.F . Haak, het retentierecht van de wegvervoerder, F . E . M . . dd. 3 
februari 1985.) 

Conclusie 
Het transportrecht is en b l i j f t en in beweging. Dat moge met name blijken uit 
de onder 6. (supra) gehouden enquête . Ook in de nabije toekomst zal de 
ragfijne afweging van de verschillende belangen voortgaan. Op deze wijze 
b l i j f t eenieder 'op weg', wetgever, zowel als practici, om de verschillende 
uitgangspunten in balans te brengen resp. te houden. Met zijn Toelichting 
plus Supplement heeft auteur daarin een grote bijdrage geleverd. Waar no
dig schroomt men gelukkig niet de regeltjes aan te passen aan de eisen van de 
praktijk. Voor sommigen echter is de (uitgebalanceerde) weg wel lang! 

Mr. Drs. F .A . VAN B A R E L E N 

Maritime Fraud, Ed. by Kurt Grönfors , 151 blz., Uitgave van de Gothenburg 
Maritime Law Association, 1984; deel 64. 

Dank wil ik brengen aan Kaare A . Kopperud, Consul-Generaal van Noorwe
gen te Rotterdam, en auteur van Sj0mannsloven (Norwegian Seamen's Ac t ) , 
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1977 en Om Sj0forklaringer, Sj0dyktighet og straffbare handlinger t i l sj0s, 
1983, uitgave Gr0ndahl & Son Forlag A.s . , Oslo. 
H i j maakte me attent op opgemelde publicatie, die de teksten bevat van het 
5e Johnson Zeerechtcolloquium van 14 tot 16 juni gehouden in Hasselby 
Manor House, even buiten Stockholm. 
De actualiteit van het thema "maritieme fraude" weerspiegelt zich ook in het 
zeerechtsymposium dd. 19 april 1985 te Rotterdam onder auspiciën van de 
vakgroep handelsrecht Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Bijzonde
re Leerstoel Vervoersrecht E .U.R. (zie Teksten Vervoerrecht deel 6, W.E.J. 
Tjeenk Will ink, Zwolle, 1985) en de te Londen dd. 29 en 30 april 1985 
gehouden Internationale Conference on Maritieme Fraud in co-operation 
with U N C T A D and the Sea Docs Registry L td . 

Sprekers en onderwerpen die in het boek aan de orde komen: 
Eric Ellen, Fraud and the International Maritime Bureau; Lars Gorton, Sel
ler's or Shipper's Fraud; Hans Peter Michelet, Freight Frauds; Hugo Tilburg, 
Carrier's Liability for Misstatements in Bills of Lading; J.C. Schultsz, Buyer's 
Fraud; Lorens Zetterman, Insurance Frauds; en Hans B. Thomsen, Effects 
of Document Replacement on Fraud. 
Eric Ellen, director ICC Maritime Bureau te Londen en auteur van o.a. 
International Maritime Fraud (samen met Donald Campbell, uitgave Sweet 
& Maxwell, London, 1981) - zie mi jn recensie in T V W 20/2, 1984, p. 269-270 
- geeft een algemeen overzicht van het fraude-probleem: documentary 
fraud, charterpartyfraud, charterer's fraud, scuttling en illegal sale of car
goes, terwijl de overige voordrachten een speciahstischer en wat diepgaander 
benadering ademen. 

Aangaande scuttling (of casting away) zij verwezen naar H R 8 mei 1922, NJ 
1922, blz. 755 en H R 27 april 1931, NJ 1931, blz. 1023: het wegbrengen van 
schepen, zoals strafbaar gesteld in art. 328 Wetboek van Strafrecht. Voorts 
naar mi jn overzicht literatuur en jurisprudentie (internationaal) dd. 19 april 
1985, uitgave vakgroep handelsrecht R . U . G . 1985. 
In de procedure rond de meest geruchtmakende scuttling-zaak, die van de 
S A L E M , werd onlangs door de raadsman van de Rotterdamse zakenman 
A . R . cassatie aangetekend tegen de beslissing van het Gerechtshof in 
's-Gravenhage dat deze verdachte zich moet verantwoorden voor twee vor
men van valsheid in geschrifte en oplichting. Verdachte werd in april 1985 in 
Griekenland bij verstek tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn 
aandeel in de SALEM-zaak, terwij l Frederick Soudan, die een cruciale rol 
speelde in deze fraude van de eeuw, in USA is veroordeeld tot een gevange
nisstraf van 35 jaar en terugbetaling van $ 4,25 min.!! 
Een niet onbelangrijk onderdeel van maritieme fraude beweegt zich op het 
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terrein van het documentair crediet, een deelthema waarover verschillende 
sprekers te Stockholm een bijdrage hebben geleverd. 
Schultsz' vermelding van de fraude (?) met de Russische staatsolie, zie p. 94-
95 van het boek, is inmiddels door de Hoge Raad beslecht in H R 28 October 
1983, NJ 1985, 131: V/O Sojuznefteexport (Moskou) - First National Interna
tional Nank N. V. te Curacao. 
Na kennisneming van het procesdossier concludeert Schultsz tot een "come
dy of errors" en niet tot maritieme fraude (zie zijn noot onder het arrest, NJ 
1985, 131, p. 544.). 
Inzake documentair crediet en de daarmede samenhangende fraude zij gewe
zen op De Bankgarantie, Preadviezen van de Vereeniging 'Handelsrecht' 
door F.H.J. Mijnssen en J .M. Bol l , W.E.J. Tjeenk Wil l ink, Zwolle, 1984, 
alsmede op Documentary Credits, F.P. de Rooi j , Kluwer, 1984, p. 116 e.v. 
De laatste memoreert op p. 118 de zaak CEBAG v. AMRO BANK, Ge
rechtshof 's-Gravenhage 12 februari 1983. NB In NJ 1984, 444 vinden we dit 
arrest terug, zij het dat aldaar sprake is van een tijdsvermelding 12 februari 
1982(!). 
Geattendeerd zij nog op Symons Jr., Letters of credit: fraud, good faith and 
the basis for injunctive relief, 54 Tulane Law Review 338 (1980) en Ellinger's 
Fraud in documentary credit transactions, Journal of Business Law, 1981, p. 
258 e.v. 
In dit kader is ook erg interessant kennis te nemen van de schriftelijke 
neerslag van het 2e International Commercial Crime symposium, ed. Susan 
G. Lie van het Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College, 
University of London, 1984. 
In het boek trekken de bijdragen van Lars Gorton en Hugo Tiberg, in 
tegenstelling tot de andere artikelen keurig van voetnoten voorzien, de aan
dacht. 
In de samenvatting van Kurt Grönford "Summarizing a Non-structured pro
blem" lezen we: " I guess that the main impression is that we have arrived at a 
state of extreme confusion. We have found no general structure of the pro
blem that can help us to sort out the various items, re-arrange them and thus 
create a understandable pattern. . .". 

Dat is de kern van het probleem: pasklare oplossingen liggen helaas niet voor 
de hand, waardoor de internationale handel in de zeevaart mijns inziens nog 
vele teleurstellingen te wachten staan. 
Versoepeling van uitleveringsprocedures bij maritieme fraude - een taak 
voor het volkenrecht - , alsmede aanscherping van de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid in het zgn. tweede en derde misbruikontwerp (zie toespraak 
F. Korthals Altes, minister van Justitie, dd. 14 maart 1985 bi j de opening van 
een studiebijeenkomst van het Nederlands Centrum van Directeuren en 
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Commissarissen, Stc. 15 maart 1985, Nr. 53, p. 2 en 7) zou een eerste soelaas 
kunnen geven. 
De weg naar een aanvaardbaar risico in de zeevaart zal nog lang zi jn , zoals 
ook werd verwoord door Tan Boon Teik, Advocaat-Generaal te Singapore, 
tijdens zijn lezing voor het ICC Maritime Bureau te Londen op 4 juni 1985: 
"Transnational Fraud". 

Mr.Drs. F .A. VAN BARELEN 
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Instituutsmededelingen 

V O O R L I C H T I N G E N ONDERWIJS 

Op 2 jul i 1985 sprak de heer S. Clinton Davies op een lunchbijeenkomst. De 
heer Clinton Davies is l id van de Commissie van de Europese Gemeenschap
pen, onder andere belast met het transport. De titel van zijn inleiding was 
'Present developments in European transport policy'. De tekst van zijn le
zing zal worden gepubliceerd in het volgende nummer. 
Van 9 tot 20 september 1985 vond in het Vredespaleis te Den Haag de 
'International course on aviation: law, politics and economics' plaats. Deze 
cursus was uitsluitend bestemd voor deelnemers uit het Midden-Oosten. Aan 
de cursus namen vooraanstaande mensen uit de luchtvaart deel uit Saudi 
Arabië , de Golfstaten, Iran en Noord-Yemen. De deelnemers werden na 
afloop van de cursus ontvangen door Prins Bernhard op Paleis Soestdijk. De 
cursus werd georganiseerd door het N V I en stond onder auspiciën van het 
Nederlands Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 
Op 18 en 19 september 1985 hield de 'European Society of Transport Institu
tes' een seminar over training op het gebied van transport management. Drs. 
E.J. Visser hield een lezing getiteld: 'Training and educational systems in 
transport in the Netherlands'. 
Op 25 en 26 september 1985 hield de 'International Mass Transit Associa
tion' een conferentie op het gebied van 'Urban transport finance and deve
lopment', waar Drs. E.J. Visser een lezing hield getiteld: 'Economie feasibili
ty of urban transportation in developing countries'. 
Op 13 september 1985 begon de cursus Vervoerswezen. Ook de vakopleidin
gen Streekvervoer en Openbaar Vervoer gingen deze maand van start. 

In de maand augustus 1985 ging in het kader van het Intenationaal Onderwijs 
(IO) van het N V I een cursusprogramma van start in samenwerking met het 
Eastern and Southern African Management Institute (ESAMI) te Arusha, 
Tanzania. Het is een cursusprogramma op het gebied van 'Operations, main
tenance and management of road transport fleets'. Het omvat een samenwer
kingsverband met E S A M I voor meer dan drie jaar. Het project wordt gefi
nancierd door de Nederlandse regering. 
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W E T E N S C H A P P E L I J K O N D E R Z O E K 

In de afgelopen maanden werden de volgende projecten afgerond. 

Verkeersafwikkeling en Energiegebruik 

In een gecombineerde opdracht van de Stichting Projectbeheerbureau Ener
gie-onderzoek (PEO) en van de Dienst Verkeerskunde ( D V K ) van Rijkswa
terstaat is een simulatie van het stedelijk autoverkeer in de ochtendspits in 
Nijmegen uitgeverd met het doel de effecten van een aantal beleidsmaatrege
len op de verkeersafwikkeling en het energieverbruik te onderzoeken. 

Eindhoven Airport 
Voor de luchthaven Eindhoven Airport is de potentie onderzocht zowel op 
het gebied van de luchtvracht als op het gebied van het personenvervoer. 

Registratiemethode gebruik nieuwe openbaar vervoerverbinding 
In opdracht van het Projectbureau Integrale Verkeers- en Vervoerstudies 
(PbIVVS) heeft het N V I een registratiemethode beschreven die gebruikt kan 
worden voor de evaluatie van nieuwe openbaar vervoerverbindingen. 

A study on the development of a high speed rail network in the European 
Community 
In samenwerking met het Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt fur 
Luft - und Raumfahrt ( D F V L R ) en het Institut de Recherche des Tran
sports ( IRT) heeft het N V I een haalbaarheidsonderzoek gedaan in opdracht 
van de Europese Commissie. Het onderzoek betrof een netwerk voor hoge 
snelheidstreinen in Europa. 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS (PAO) 

Eind september kwam de heer F . P . G . M . Hilkens in dienst van het N V I als 
nieuwe coördinator PAO. H i j kwam in de plaats van de heer J.J. van Berkel. 
Voor het voorjaar van 1986 staan de volgende cursussen op het programma: 
• 'Bestuurlijke en technische aspecten van rationaal wegbeheer' op 7, 8 en 9 
januari o.l.v. Prof. I r . H.J.Th. SPAN 
• 'Verkeerseducatie' op 29, 30 januari en 6 februari o.l.v. Prof.Dr. J.A. 
M I C H O N 

• 'Verkeersleefbaarheid en stedelijke herstructurering' op 18, 19, 20 en 26, 
27 februari o.l.v. B . B A C H S.H.O. 
• 'Vervoer en ruimtelijke ordening' op 4, 5 en 6 maart o.l.v. Prof.Dr. L . B A K 
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• 'Reizigersvervoer en kwaliteitszorg' op 11, 12 en 13 maart o.l.v. Drs. W . 
BROKERHOF 

• 'Esthetische en visuele aspecten van de weg' op 18, 19 en 20 maart o.l.v. Ir . 
T h . W . J . A . AARSEN 

• 'Goederenstroombeheersing' op 10,11 en 24, 25 april o.l.v. Prof .Dr.Ir . W . 
BAKKER/Ir . M . E . A . STRIEKWOLD 

• 'Telecommunicatie' op 22, 23 en 24 april o.l.v. I r . A . BOESVELD 
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T H E M A N U M M E R S T I J D S C H R I F T 
V O O R V E R V O E R S W E T E N S C H A P 
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