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TEN GELEIDE

Onze overheidsorganisatie is aan heroverweging toe. Daarom wordt er gedereguleerd en geprivatiseerd. E n gedecentraliseerd, gereorganiseerd en ingekrompen. 'De grote operaties'. Het eerste kabinet Lubbers heeft de noodzaak daartoe geconstateerd en de aftrap gegeven.
In dit nummer presenteert uw redactie een tussenbalans. Een tussenbalans is
geen prognose, maar geeft een beeld van de situatie.
In dit nummer worden 'de grote operaties' behandeld. De auteurs zijn
afkomstig van verschillende overheidsinstanties, uit het bedrijfsleven en uit
de universitaire wereld. Die verschillende betrokkenheid resulteert in een
veelzijdige belichting. A l l e takken van beroepsmatig vervoer komen aan de
orde.
Geelhoed opent met een heldere uiteenzetting over het instinct van departementsambtenaren en parlementariërs voor steeds verdergaande regelgeving. Z i j n constatering, dat de problematiek van heroverweging nergens zo
evident is als b i j de vervoerwetgeving, illustreert treffend, waarom dit t i j d schrift een themanummer aan 'de grote operaties' wijdt.
Geelhoed illustreert zijn stelling aan de hand van het goederenvervoer.
Schouten bespreekt vanuit een geheel andere optiek het wetsontwerp personenvervoer.
Deregulering kan op verschillende wijze worden benaderd. De Nederlandse
benadering w i j k t af van die i n andere landen. Dat komt bij Geelhoed en
Wassenbergh aan de orde waarbij Wassenbergh zich vooral op de luchtvaart
richt. Een verschil in benadering geldt ook voor privatisering. De Ru beschrijft, dat de Nederlandse aanpak misschien minder spectaculair is dan die
elders, maar daarom nog niet minder ingrijpend. H i j laat de meeste takken
van vervoer de revue passeren.
Hallmans en Van Oort plaatsen wat kanttekeningen bij de reorganisatie van
het departement van Verkeer en Waterstaat. Z i j kijken er van buiten, namel i j k vanuit de NOB-Wegtransport tegenaan.
Schaake beleeft de inkrimpingsoperatie van binnen uit, en dat geeft maagkrampen. Gelukkig valt het doek daarmee niet, want verder op verkondigt
hij 'Geloof, hoop en hefde'. Z i j n boodschap daarbij is, dat de beoogde
inkrimping van het ambtenarendom wel zal lukken. Maar voor de eveneens
beoogde kwaliteitsverbetering moet inspiratie en perspectief doorklinken, en
dat treft h i j nog niet aan. U i t aUe andere bijdragen in dit themanummer
blijkt, dat kwaliteitsverbetering wel nodig is. Laat daarom de slotparagraaf
van Schaake (kan het anders) niet aan de aandacht ontsnappen.
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A l was het maar omdat hier een positief-kritische topambtenaar a titre personel spreekt.
Alles overziende vindt de redactie, dat dit nummer als tussenbalans een
getrouw beeld geeft van de stand van zaken. De overheidsorganisatie en het
overheidsoptreden is duidelijk i n beweging, en dat is een verdienste. Consequenties zijn op verschiUende terreinen binnen het verkeer en vervoer al
merkbaar. A a n u , de lezer, de prognose, of het tweede kabinet Lubbers het
karwei zo kan afmaken.
D E REDACTIE

344

DEREGULERING IN DE VERVOERSECTOR

Prof. Dr, L . A . GEELHOED*

Abstract
Deregulation and transport law
In 1982 the Netherlands' government started deregulation for mainly two reasons. Since
the second half of the sixties governmental regulation of the market sector has been
strongly extended in scope as well as in intensity. The depression of the late seventies and
sluggish recovery of the Netherlands' economy have demonstrated the negative sideeffects of overregulation in terms of market rigidities and hidden costs. A t the same time
it appeared that the administration and the judiciary became unable to cope with the
growing burden of properly executing and maintaining an extensive body of detailed,
intransparant and variable government-regulation,
Deregulatory operations are pohtically attractive to recommand, but hard to execute,
since they require a reassessment of government policies hitherto followed.
There are at least three important roadblocks:
- the interests vested in and protected by the existing regulations;
- modern governmental regulation is a function of many tasks the public sector has
assumed vis-a-vis the market sector;
- the complexity of much regulation is due to the principle of substantive equality, which
is playing such a dominant role in the politics of the modern welfare state.
Four years experience with deregulation learns that the results of this operation are
extremely modest as long as government and parliament are not willing to reconsider the
objectives and instruments of the existing policy-programs. Only if, and as far as social,
economic and technological developments force the government and the legislator to
reconsider the existing policies and legislation, deregulation has a fair opportunity.
For several economic and practical reasons the present Netherlands' pohcies and regulations for road and inland navigation have to be reconsidered. This offers useful opportunity to deregulate the transport market.
In this contribution a description is given of the conditions which are to be met for a
successful reconsideration of the law for these branches of transport:
- a thorough investigation of the social and economic (i.e. market-)conditions under
which the transport business operates and will have to operate in the future;
- a consideration of the possibilities and limitations of the various government interventions under those conditions;
- an open and realistic dialogue with the interest groups involved.
The conclusion is that a substantive deregulation of the transport market is desirable and
possible.

De Nederlandse vervoerwetgeving staat in de steigers. De geldende wetgeving beantwoordt, zoals b i j het goederenvervoer over de vi'eg blijkt, niet
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meer aan de veranderende marktverhoudingen. D e gewijzigde verantwoordehjkheden van de verschillende overheden ten aanzien van het personenvervoer dwingen tot herziening van de onder geheel andere omstandigheden
tot stand gebrachte Wet Autovervoer Personen. Voorschriften van de E E G wetgever nopen tot aanpassing van nationale wettelijke regelingen. Enkele
uitspraken van het H o f van Justitie der Europese Gemeenschappen en de
plannen die de Europese Commissie in haar Witboek over de voltooiing van
de interne markt heeft bekend gemaakt, zullen ongetwijfeld nadere consequenties voor de nationale vervoerwetgeving hebben [1].
Voor de in 1983 door het kabinet-Lubbers I opgezette dereguleringsoperatie
bood de al begonnen herziening van de vervoerwetgeving welkome aangrijpingspunten. Een wetgever die al in beweging is, pleegt gemakkelijker bereid te zijn b i j zichzelf te rade te gaan over de strekking en uitwerking van
zijn voorgenomen regelgeving dan een wetgever die het bestaande beleidsmatig en politiek verantwoord acht. Op geen wetgevingsgebied zijn de verschillende vragen die bij een diepgaande heroverweging van wet- en regelgeving moeten worden opgelost, zo duidelijk naar voren gekomen als b i j de
vervoerwetgeving. D e ervaringen die nu b i j de herziening van deze wetgeving worden opgedaan, zijn in menig opzicht exemplarisch voor de dereguleringsoperatie.
I k zal beginnen met een kort overzicht van de achtergronden en strekking
van de dereguleringsoperatie. Daarna ga ik nader in op de belangrijkste
inhoudelijke vragen die zich bij iedere poging tot een min of meer ingrijpende herwaardering van bestaande wetgeving voordoen. A a n de hand van de
thans plaatsvindende of in voorbereiding zijnde herziening van de wetgeving
voor het goederenvervoer over de weg en voor de binnenscheepvaart zal ik
die vragen toehchten. Met een korte schets van het perspectief voor de
Nederlandse vervoerwetgeving in het hcht van de plannen voor de totstandbrenging van de Europese interne markt wordt deze bijdrage afgesloten.

DEREGULERING: ACHTERGRONDEN E N STREKKING

De opkomst van de sociale rechtsstaat of verzorgingsstaat wordt vaak vooral
kwantitatief gemeten aan de hand van het groter wordend aandeel van de
collectieve uitgaven in het nationaal produkt. Die opkomst kan ook, meer
kwahtatief, worden afgeleid uit het bereik en de indringendheid van de talrij"ke interventies die de overheid in de particuiiere en de mirktsfeer pleegt.
'Meer overheid' en 'meer overheidsbeleid' scheppen in het bestel van de
rechtsstaat, dat het optreden van de overheid aan wet en recht bindt, onvermijdelijk meer regels [2]. En naarmate het overheidsbeleid specifieker gericht, indringender en meeromvattend is, wordt ook het bestand aan regels
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omvangrijker en specieuzer [3]. De groei van het arsenaal aan wettelijke en
pseudo-wettelijke regels in onze samenleving leek tot voor kort vrijwel onbeheersbaar, omdat ze werd versterkt door drie in de sociale rechtsstaat moeiUjk aantastbare factoren.
In de eerste plaats heeft voor overheidsregulering lange t i j d de praktische
politieke stelregel gegolden dat eenmaal door de wetgever beschermde specifieke belangen niet zonder ernstige politieke risico's kunnen worden aangetast. Ook al bestaat de aanvankelijke reden om deze belangen te beschermen
niet meer en ook al werkt de bestaande wetgeving, aan meer algemene
belangen getoetst, contraproduktief, dan nog zal de maatschappelijke druk
om de bestaande regelgeving in stand te laten over het algemeen groter zijn
dan de meestal ongeorganiseerde tegendruk. Het proces van regelverdichting blijkt dan ook in én richting te werken: er komen wel nieuwe regelingen
b i j , maar weinige gaan spontaan ter ziele.
I n de tweede plaats pleegt in de sociale rechtsstaat de overheid niet stil te
staan bij het vastleggen van^e normatieve randvoorwaarden voor het onderling verkeer van de burgers. Die overheid beoogt met haar beleid de maatschappelijke verhoudingen actief te corrigeren en te oriënteren. De overheid
ordent niet alleen, zij stuurt óök. Juist dit sturende overheidsoptreden bevordert het proces van regelverdichting, omdat de daarvoor nodige voorschriften heel talrijk en gedetailleerd moeten zijn. I n dit opzicht berucht zijn prijsen inkomensbeheersingsmaatregelen en regelingen voor de planning van de
allocatie van overheidsvoorzieningen, zoals deze in het sociaal-economisch,
het volksgezondheids- en het volkshuisvestingsbeleid worden gebruikt. Deze
regelingen zijn naar hun aard veranderlijk, omdat de doeleinden van het
beleid en de sociaal-economische verhoudingen, die het beoogt te beïnvloeden, snel kunnen wisselen. Behalve omvangrijk, is de regelgeving van de
sturende overheid dus ook onbestendig [4].
I n de derde plaats wordt het optreden van de overheid in de sociale rechtsstaat sterk bepaald door het materiële gelijkheidsbeginsel. Doortdat de wetgever steeds meer feitelijke ongelijkheden relevant is gaan verklaren voor de
omvang en de samenstelhng van de door de overheid opgelegde lasten of
verstrekte voorzieningen, is aanvankelijk tamelijk eenvoudige wetgeving geleidelijk aan steeds gecomphceerder en ondoorzichtiger geworden.
Het proces van regelverdichting is lang tamehjk onopgemerkt verlopen.
Voor zover het bezwaren had, werden deze als de min of meer onvermijdelijke nevengevolgen van een op zichzelf positief te waarderen overheidsoptreden voor lief genomen. Het is geen toeval dat de schaduwzijden van een
steeds omvattender en indringender regulering sinds de tweede oliecrisis
dui^delijkër achtbaar zijn geworden.
Onder moeilijke economische omstandigheden komen de niet-bedoelde,
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maar vaak onvermijdelijke neveneffecten van regulering i n de marktsector
sterker naar voren dan b i j een gunstig economisch t i j [5]:
• de directe en indirecte lasten die de naleving van overheidsvoorschriften
t meebrengt gaan dan relatief zwaar wegen (men denke aan de kosten die een
strikte reglementering van de rijtijden meebrengt, of aan de administratieve
lasten die de loonbelasting en de sociale zekerheidswetgeving in de sfeer van
de onderneming veroorzaakt);
• de door overheidsvoorschriften veroorzaakte starheden aan de aanbodszijde van de markt plegen onder ongunstige economische omstandigheden een
bijzondere handicap op te leveren, omdat zij de in zo'n situatie nodige aanpassingen vertragen;
, • verregaande regulering van de markt kan een effectieve mededinging be'
temmeren en, daardoor, de juist bij een economische recessie nodige versterking van de marktsector in de weg staan. Z o wordt de concurrentiepositie
1 van het Nederlandse vervoer in zijn geheel geschaad als de regulering van de
markt tot gevolg heeft dat de betere prestaties van de betere ondernemingen
i als het ware worden weggenivelleerd.

'

De uitvoering, toepassing en handhaving van een zeer omvangrijk regelbestand leveren ook i n de overheidssfeer zware financiële en personele lasten
op. Deze bestuurhjke kosten zijn geruime t i j d als de welhaast onvermijdelijke overhead op de sociale rechtsstaat zonder meer aanvaard. Maar toen de
omvang van de collectieve sector als zodanig ter discussie kon worden gesteld, bleek de bijkans onaantastbaar lijkende groei van die kosten veel
minder vanzelfsprekend. Hier lag de rechtstreekse aanleiding o m in het kader van de heroverwegingsoperatie een aparte studie te wijden aan de kosten
en baten van regulering en deregulering [6].
Anders dan i n de Verenigde Staten hebben i n de Nederlandse dereguleringsoperatie naast economische van meet af aan ook bestuurlijke en rechtspolitieke overwegingen een grote rol gespeeld. De groei van het aantal overheidsvoorschriften heeft de verhoudingen tussen overheid en burger steeds
ondoorzichtiger gemaakt. Wanneer de geadresseerden van het overheidsbeleid door de overmaat aan signalen die ze ontvangen, niet meer weten waar
ze aan toe zijn, gaan ze hun eigen afweging van de voor- en nadelen van een
strikte naleving van de wet maken. Er treden dan ontwijkings-, ontduikingsen misbruikverschijnselen op, die zich tot de vorming van zogenoemde grijze
en zwarte circuits kunnen verdichten. Dergelijke verschijnselen - zij doen
zich ook i n de vervoersector voor - houden de waarschuwing i n dat delen van
de samenleving als het ware beleidsongevoelig worden [7].
De uitbreiding van het uitvoerende en controlerende deel van het overheidsapparaat heeft geen gehjke tred gehouden met de groeiende werklast die een
al maar dichter wordend regelbestand meebrengt.
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Zeker voor wetgeving waarvan de niet-naleving grote concurrentievoordelen
belooft, zoals in het vervoer de rijtijdenwetgving, brengt het ontbreken van
een effectieve controle en handhaving de doelstellingen van de wetgever
meteen in gevaar. Als de wetgever zich nu maar bewust was van de uitvoerings- en handhavingslasten van zijn regelingen dan zou h i j mogelijk wat
beperkingen in acht nemen. Het tegendeel is waar. De 'eigen' politieke en
beleidsmatige preoccupaties van de regelgever staan zo centraal, dat de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van zijn voorschriften eronder lijden. Z o
kunnen ook de lagere bestuurlijke niveaus niet meer voldoende reageren op
de aanwijzingen van de wetgever en dreigt de overheid intern stuurloos te
worden.
Wellicht het fundamenteelste probleem van de voortschrijdende regelverdichting is dat door de hierboven genoemde oorzaken de uitspraken van het
parlement als de democratische medewetgever i n de maatschappelijke prakt i j k geen of onvoldoende gevolg krijgen en dat de werking van de wettelijke
regel als rechtsregel onzeker wordt.
Grondprincipes van de rechtsstaat als de positieve en negatieve gebondenheid van het bestuur aan de wet, rechtszekerheid en rechtseenheid komen op
de tocht te staan. De gebrekkige werking van veel wettelijke regehngen is
meer dan een instrumentele tekortkoming; zij ondergraaft het vertrouwen in
de werking van de democratische rechtsstaat. Kortom, ook indien de economische recessie daartoe niet de aanleiding had gevormd, zou er reden zijn
geweest het optreden van de wetgever aan een kritische heroverweging te
onderwerpen. Dat geldt niet alleen voor de sociaal-economische wetgeving,
als de vervoerwetgeving, maar in beginsel voor ahe wetgeving waarin sinds
de Tweede Wereldoorlog de verzorgingsstaat zich breed heeft gemaakt.

D E R E G U L E R I N G EN HET G O E D E R E N V E R V O E R O V E R D E WEG

EN

T E W A T E R : EEN I N H O U D E L I J K E B E N A D E R I N G

Deregulering en bestaand beleid
Indien zich in het verleden problemen met de effectiviteit van bestaande
wetgeving voordeden, placht de wetgever daarop te reageren door die wetgeving uit te breiden, te verscherpen of te verfijnen. Anders gezegd: de wetgever zocht de doeltreffendheid van haar interventies te bewaren door haar
greep op de uitvoeringsorganisaties en op het gedrag van de burgers of
ondernemingen te versterken.
Een interessant voorbeeld hiervan is te vinden in het oorspronkelijke ontwerp tot wijziging van de Wet Autovervoer Goederen ( W A G ) [8]. A a n dit
wetsontwerp lag de constatering ten grondslag dat het in de W A G uitgewerkte vergunningenstelsel als capaciteitsbeheersend instrument voor het ongere349

gelde wegvervoer onvoldoende functioneerde. Met het oog daarop werden
voorstellen gedaan om de greep van de Minister op de tot dusver functioneel
gedecentrahseerde vergunningverlening te versterken en de bedrijfsvoering
van de vergunninghouders aan een periodieke toetsing te onderwerpen, die
zou kunnen uitmonden in de intrekking van de vergunning [9].
Deze werkwijze, de bestrijding van onvoldoende functionerende wetgeving
door nadere wetgeving, heeft lang de optische aantrekkelijkheid gehad dat
zij het bestaande overheidsbeleid en de daaromheen uitgekristaUiseerde belangen, zowel binnen als buiten de overheid ongemoeid kon laten. Het wekt
dan ook geen verbazing dat de reactie van de Tweede Kamer in het voorlopig
verslag overwegend positief was, het uiterst kritische en in het Nader Rapport volstrekt onvoldoende weerlegde Advies van de Raad van State ten
spijt [10]. A a n te nemen valt dat de belangenorganisaties, het ambtelijk
apparaat èn de vervoerspecialisten i n de Tweede Kamer dermate vertrouwd
waren met het bestaande stramien van wetgeving en beleid, dat zij het verder
uitwerken daarvan vanzelfsprekend achtten. Het b l i j f t niettemin opvallend
dat de fundamentele vraag of, gegeven de sociaal-economische kenmerken
van de vervoermarkt, een verscherping van het vergunningenstelsel wel doelmatig kon zijn, i n dit stadium van het wetgevingsproces niet is opgeworpen [11].
De beleidsvoerende overheid waande zich hier, ten onrechte, nog meester
van Tiaar omgeving.
Deze tot voor kort zo vanzelfsprekende benadering van onvoldoende effectief hjkende wetgeving heeft, afgezien van het feit dat zij de bestaande tekortkomingen lang niet altijd kan oplossen, het grote bezwaar dat zij de
problemen die iedere vorm van regulering meebrengt, verergert. D e maatschappeKjke kosten van de naleving en uitvoering van een gewijzigde W A G ,
zouden zowel i n de overheidssfeer als i n de sfeer van de vervoerders aanzienl i j k hoger zijn geweest dan die van de bestaande W A G , terwijl de verzekering van de handhaving en naleving van een omvangrijker geworden regelbestand waarschijnlijk nog problematischer zou zijn geworden dan het nu al is.
Deregulering, of beter: herregulering, begint met het inzicht dat uitbreiding
of verscherping van regelgeving gewoonlijk geea afdoend^e oplossing oplevert voor mede door de bestaande wetgeving geschapen problemen. Als een
bestaande w e t niet doehnatig blijkT,"hoge beleidskosten veroorzaakt of ongewenste neveneffecten oproept, kan de wetgever niet eromheen zichzelf af te
vragen of de doeleinden en de wettelijke instrumenten van het beleid i n de
gegeven maatschappelijke context - die een geheel andere kan blijken te zijn
dan ten tijde van het uitvaardigen van de wet - nog wel adequaat kunnen
zijn. Sanering van bestaande wetgeving kan dan ook niet beleidsneutraal
zijn; zij vergt steeds een herijking van beleid [12].
Hiermee is wel het kernprobleem van de dereguleringsoperatie aangegeven.
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Omdat de insiders, zowel binnen en buiten de overheid, zich redelijk behaagl i j k plegen te voelen bij het beleid, zoals het wordt gevoerd en sommigen
daarvan vooral belang hebben b i j de uitbreiding en intensivering daarvan,
wordt een inhoudehjke beleidsoverweging slechts zelden spontaan ondernomen. Deregulering vergt, naar de gang van zaken bij de totstandkoming van
het oorspronkelijke wetsontwerp tot wijziging van de W A G leert, aanzienlijke druk van buitenaf. Het is daarom niet zo verwonderlijk dat politici en
ambtelijke beleidsfunctionarissen in abstracto graag adhesie betuigen aan het
dereguleringsstreven, maar de daarmee verbonden beleidsinhoudelijke pro"biematlek liever ohtlojpen en vluchten in neutraal ogende procedurele kwesties als de organisatie van de dereg;uleringslo.ets [13].
Is daarmee een meer beleidsinhoudelijke benadering van de dereguleringsoperatie bij voorbaat uitgesloten? I k denk het niet. Veranderingen in de
nationale en internationale economische en maatschappelijke context waarin
de overheid beleid voert, zullen veel van de bestaande wetgeving meer en
meer achterhaald maken. Nederland kan zich niet blijvend veroorloven zijn
marktsector te verzwaren met een relatief kostbare, tot ongewenste verstarringen en disallocaties aanleiding gevende en een effectieve mededinging
nivellerende wetgeving. E n evenmin kan een voorlopig permanent aan ombuigingen blootgestelde pubheke sector zich de kosten van een groeiend en
ondoelmatiger wordend regelbestand permitteren.
De justitiële problematiek van een door massale ontwijking en ontduiking
bedreigde overheidsregulering is zo groot, dat men uiteindelijk in de regulering zelf een deel van het probleem en in de sanering ervan een oplossing zal
moeten gaan zien. De verdere lotgevallen van het wetsontwerp tot wijziging
van de W A G bevestigen, naar zal blijken, deze stellingen.
Deregulering en heroverweging van beleid
De maatschappelijke
omgeving
Heroverweging van bestaande wetgeving dient te beginnen met ^en grondig
onderzoek naar dë maatschappelijke of marktomgeving waarin de wetgeving
w o r d T g ê a c h r të werken. Die omgeving is voortdurend in beweging. Buiten
het nationale overheidsbeleid om verlopende sociaal-culturele, sociaal-economische en technologische veranderingen kunnen de maatschappelijke en
marktverhoudingen zo veranderen, dat de bestaande wetgeving niet meer
overeenkomstig haar oorspronkelijke bedoelingen kan werken. In het b i j zonder de sociaal-economische wetgever, wiens regelgeving in een bij uitstek
dyhaihische omgeving werkt, wordt door dergehjke veranderingen tot een
pertödiekë herziening van zijn wetgeving gedwongen [14]. B h j f t zo'n herzieningachtefwege, dan verhest de bestaande wetgeving haar aansluiting met
de maatschappelijke en marktverhoudingen die zij beoogt te ordenen en te
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sturen. De wet wordt dan ondoelmatig en, voor de geadresseerden van het
beleid, belemmerend of irrelevant.
I n de vervoerwetgeving zijn van het bovenstaande aardige voorbeelden te
vinden. De indieners van het oorspronkelijke ontwerp tot wijziging van de
W A G waren zo gepreoccupeerd met de uitvoeringsproblemen van de bestaande W A G , dat zij de voor de hand liggende vraag of de ontwikkeling van
de goederenvervoermarkt ü b e r h a u p t nog wel de toepassing van een nationaal capaciteitsregime toehet, niet stelden, laat staan beantwoordden.
De vervoermarkt is heterogeen, zowel a^n de vraag: als^^a
de [15]. Dé~vrlïaglïaar en het aanbod van gespecialiseerde vervo£rdiensten
neemt toe. D é totale vraag naar vervoer is j n itioge in^^atei;onj^^
lig, maar binnen die totale vraag kunnen zich op regiona^^^^^
deelniarkten sterk van de globale vraagontwikkeling afwijkende fluctuaties voordoen. De vervoermarkt wordt steeds meer een internationale, in de zin dat
buitenlandse vervoerders hier hun diensten aanbieden en Nederlandse vervoerders i n het buitenland opereren. Het beroepsvervoer vervult een essentiële complementaire functie voor het nationale cn grensoverschrijdende
goederenverkeer.
Knelpunten aan de aanbodzijde zullen dan ook onmiddellijk leiden tot meer
vervoer in eigen beheer door de grotere verladers.
De toetreding tot het wegvervoer is eenvoudig, omdat de daarvoor nodige
investeringen relatief gering zijn. Maar eenmaal actief in deze bedrijfstak,
zuUen de - vaak kleine - ondernemingen hem niet makkelijk verlaten. I n
perioden van stagnerende economische groei zal er op de wegvervoermarkt
onvermijdelijke overcapaciteit ontstaan, met het grote risico van ruïneuze
concurrentie. Het tegengaan van dat gevaar was i n het begin van de jaren
vijftig het op zichzelf respectabele motief voor de instelhng van een wettelijk
geregelde capaciteitsbeheersing [16]. Z o ' n stelsel zou een kans hebben gehad
in een statische en tamelijk homogene markt. Echter de wegvervoermarkt
heeft zich sinds de jaren vijftig i n een diametraal andere richting bewogen.
Z i j bleek sterk te fluctueren en steeds verscheidener te worden. D e grote
schommehngen i n de vraag leidden tot een asymmetrische capaciteitsontwikkeling. Immers in een opgaande markt moet een soepel vergunningenbeleid
worden gevoerd, terwijl i n een neergaande markt de dan t i j d e h j k bestaande
overcapaciteit alleen uit de markt kan worden genomen met draconische
administratieve ingrepen, zoals het op grote schaal intrekken van lopende
vergunningen. Echter, zelfs als de wetgever bereid was geweest het bestuur
de bevoegdheid daartoe te verlenen, zou de hantering ervan op het onoverkomelijke struikelblok van de groeiende heterogeniteit van de markt zijn
gestuit. Deze noopt tot individualisering van het vergunningenbeleid, hoe
dat verder ook wordt uitgewerkt. Welnu, een globale capaciteitsbeheersing
met een geïndividualiseerd vergunningenstelsel is een technische onmoge352

lijkheid. Gesteld al dat de capaciteit van het uitvoerend apparaat tegen zo'n
taak opgewassen zou zijn, is het vinden en de toepassing van voldoende
geobjectiveerde criteria - de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid eisen dat een bijna onmogelijke opgave. Daarbij komt nog dat de procedurele en
organisatorische traagheid van een op de beïnvloeding van macro-grootheden gericht gein divi duahseerd vergunningenstelsel zodanig is, dat het beleid
nimmer de globale schommelingen van de vraag naar vervoer zal kunnen
volgen. Een beleid dat, voorts, nog uiterst kwetsbaar is voor verschuivingen
op de wegvervoermarkt, bij voorbeeld in de richting van meer eigen vervoer.
De conclusie ligt yoor^deiiand: b i j de gegeven ontwikkehngen op de wegvervoermarkt is het risico van ruïneuze concurrentie niet met het bestaande
capacii^citsregime te voorkomen, terwijl de intrinsieke tekortkomingen van
zo'n stelsel niet worden verbeterd, doch veeleer worden verergerd wanneer
het ingewikkelder wordt gemaakt. Het bovenstaande illustreert duidelijk
weike gevaren de wetgever loopt, wanneer hij zonder een behoorhjke analyse van de marktöntwikkelihgën als 1?eleidsomgeving voortborduurt op het
bestaande stramien.
De werkiiig yan de Wet (joedexerive^
al geruime t i j d reden tot zorg. I n de economische crisis van de jaren dertig
dreigde de schaarste aan vraag naar vervoer tot ernstig marktbederf en tot
het wegvallen van de bestaansbasis voor de in de binnenscheepvaart werkzame gezinnen te leiden. Het stelsel van de W G B voorzag i n een tweetal
maatregelen die in de toen heersende noodsituatie aUeszins verantwoord
waren, n l . een minimumprijsregeling (om het vervoer economisch verantwoord te houden) èn een bemsdwang (om de schaarse vraag naar vervoer
evenredig over het aanbod te verdelen) [17]. Achteraf bezien, heeft de wetgever de fout begaan om de werkingsduur van de wej: niet teiep^erJtenlot
buitengewone economische^ omstandigheden waarvoor het bedoeld was.
D ó b r d a t het wettelijk stelsel permanent^werd, heeït het ertoe bijgedragen
dat aan de aanbodzijde van de markt verouderde en economisch marginale
capaciteit (men kwam toch wel aan de beurt, tegen een redelijke vergoeding)
i n b e d r i j f kon blijven, en aldus eeiijblijvend aaiibqdqyersch^^ ontstond [18].
Voor de inlandse binnenscheepvaart in haar geheel heeft deze door toedoen
van de wetgever geschapen marktstructuur ernstige gevolgen gehad. A l afgeschreven en sterk verouderde capaciteit ging de introductie van nieuwe en
moderne capaciteit belemmeren en daardoor is deze technisch en economisch verouderde bedrijfstak steeds minder opgewassen tegen de concurrentie van andere vervoertakken. Voor de Nederlandse economie zijn de hieruit
voortvloeiende allocatieverliezen aanzienlijk. Een aanvankelijk in een zeer
uitzonderlijke économische situatie verantwoorde wetgeving, blijkt zo onder
andere omstandigheden een ernstig obstakel voor het herstel van economisch
verantwoorde verhoudingen l h de~bedrijfstak. De kernvraag waarvoor de
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wetgever zich hier ziet gesteld is deze: kunnen op de binnenvaartmarkt condities worden geschapen, waaronder de vervoertechnisch superieure nieuwe
capaciteit ook een bedrijfseconomisch superieure prestatie kan leveren [19]?
De herijking van doeleinden en middelen
Veranderde omstandigheden kunnen tot bijstelling van bestaande wetgeving
leiden. Het optreden van de overheid kan dan minder nodig of zelfs overbodig worden. Z o leidt de economische schaarstewetgeving uit de Tweede
Wereldoorlog en de jaren onmiddellijk daarna thans een slapend bestaan.
Veranderde omstandigheden kunnen ook tot een bijstelling van de doeleinden van het overheidsbeleid nopen. Er bestaat een rechtstreeks verband
tussen de ecnomische groei van na de Tweede Wereldoorlog en de behoefte
aan strengere milieu- en veiligheidsvoorschriften. B i j een wijziging van de
omstandigheden kunnen de doeleinden van het overheidsbeleid i n beginsel
dezelfde blijven, maar zullen de middelen waarmee de overheid beleid voert,
moeten worden aangepast. Over de wenselijkheid van een niet-inflatoire
loonontwikkeling i n de marktsector bestaat nog steeds weinig verschil van
mening, maar het l i j k t uitgesloten dat deze nu met het instrumentarium van
de jaren vijftig kan worden gewaarborgd [20]. Een verandering van omstandigheden hoeft op zichzelf niet een heroverweging van beleidsdoeleinden
mee te brengen, maar kan daartoe wel nopen omdat het beleidsinstrumentarium dat de overheid ten dienste staat grotendeels onhanteerbaar wordt. Een
voorbeeld hiervan is in de prijzenwetgeving te vinden. Over de algemene
doelstelhng ervan bestaat weinig verschil van mening, maar een actieve prijsbeheersing door middel van maximumprijsmaatregelen is in een aan de voorschriften van het EEG-Verdrag gebonden open volkshuishouding niet goed
meer mogelijk [21]. Veranderde omstandigheden kunnen, ten slotte, ook
geen merkbare gevolgen hebben voor de bestaande, voor een geheel andere
situatie bedoelde wetgeving. Meestal overleven dergelijke wettelijke regels
zichzelf, doordat i n de beleidspraktijk dan bijna tersluiks andere dan de
oorspronkelijke doeleinden daaronder worden geschoven. Voorbeelden
van dergelijke z.g. stilzwijgende beleidsverschuivingen treffen we te kust en
te keur aan. E é n ervan is te vinden in de W G B waar het behoud van de
beursdwang met evenredige vrachtverdeling voor de belanghebbenden een
doel op zichzelf is geworden. Daar is het economisch belang van het behoud
van een belangrijke bedrijfstak in moeilijke omstandigheden als beleidsdoel,
tersluiks vervangen door het sociale belang van het behoud van de - partiële
- bestaanszekerheid uit een economisch niet meer verantwoorde activiteit [22].

Naar hierboven al bleek, dwingen de veranderde omstandigheden ook de
wegvervoerwetgever tot een heroverweging van de doeleinden en middelen
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van het beleid. D e zvi'akke schakel zit hier b i j het beleidsinstrumentarium.
N u een 'zware' kwantitatieve capaciteitsbeheersing thans niet meer zonder
grote bezwaren voor de bedrijfstak als geheel en voor de overheid uitvoerbaar is, moeten beide erin berusten dat plaatselijk en tijdelijk overcapaciteiten kunnen ontstaan. Betekent dat meteen ook dat ruïneuze concurrentie i n
al haar verschijningsvormen in het vervoer moet worden toegelaten? I k denk
dat we hier moeten gaan onderscheiden.
I n de eerste plaats zullen vervoerders, hun organisaties èn de overheid moeten onderkennen dat de structuur van de wegvervoermarkt altijd het bestaan
van een scherpe concurrentie zal meebrengen. Die concurrentie zal echter
steeds minder louter als prijsconcurrentie worden gevoerd. De voortschrijdende differentiatie van de vraag naar vervoer brengt mee dat kwaliteitsconcurrentie steeds belangrijker gaat worden. Het bestaan van een scherpe,
effectieve concurrentie binnen de bedrijfstak mag voor de zwakkere individuele ondernemingen bedreigend zijn, het is het niet voor de branche als
geheel. Deze wordt tot slagvaardigheid en agressief handelen gedwongen
tegenover de concurrentie van andere vervoertakken en tegenover buitenlandse wegvervoerders. Een onder competitieve omstandigheden opererend
wegvervoer is voorts een niet te onderschatten troef van de zo op het buitenland gerichte Nederlandse handel en industrie. Ten slotte, als zij die aan het
wegvervoer willen gaan deelnemen, bij voorbaat kunnen weten dat zij op een
moeilijke en wisselvalhge markt, die hoge eisen aan hun ondernemerschap
stelt, zullen gaan opereren, dan behoren zij daarvan ook de bedrijfseconomische risico's onder ogen te zien.
In de tweede plaats hoeft de erkenning dat de concurrentie i n het wegvervoer
scherp zal blijven niet noodzakelijkerwijs mee te brengen dat zij met onoirbare middelen mag worden gevoerd.
Effectieve mededinging en ordelijke mededinging zijn geen onverenigbare
grootheden [23]. Zeker wanneer het gebruik van onoirbare middelen, zoals
ontduiking van wettelijke veiligheidsvoorschriften, zo'n grote concurrentievoordelen kan meebrengen als in het wegvervoer het geval is, wordt het
gevaar van chaotisering van de marktverhoudingen en het marktgedrag
groot.
Echter dat risico bestaat, naar de ervaring heeft geleerd, ook op een door een
capaciteitsregime gebrekkig beheerste markt. De Nederlandse vervoerwetgever zal dus in het licht van de veranderende omstandigheden de doelstellingen van zijn ordening van het wegvervoer moeten gaan aanpassen. I n plaats
van een concurrentiebeperkende kwantitatieve marktbeheersing zal hij in de
komende marktverhoudingen moeten kiezen voor een concurrenderegulerende kwalitatieve marktregeling. B i j deze veranderde beleidsdoelstelling zal
hij - opnieuw - zijn beleidsinstrumentarium moeten bezien. Het ligt daarbij
voor de hand om m é é r dan voorheen de nadruk te leggen op de kwalitatieve
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inzicht kunnen delen dat men met de bestaande wetgeving en het op grond
daarvan gevoerde beleid vastloopt. De uitkomsten van het onderzoek van de
beleidsomgeving en de daaruit te trekken conclusies over wat de wetgever
kan en niet kan en over de voordelen en bezwaren van de verschillende
mogelijke beleidsinstrumenten zullen ook in die kringen gemeengoed moeten zijn. De meningsvorming over de richting die de wetgever in de toekomst
zal moeten inslaan, vereist een intensieve dialoog tussen de betrokken overheid en de belanghebbende kringen. Z o ' n dialoog hoeft niet uit te lopen op
een volstrekte consensus over de toekomstige wetgeving. Dat is, gelet op de
veelal uiteenlopende belangen die b i j een ingrijpende herwaardering van
wetgeving op het spel staan, niet goed mogelijk. Veel is al bereikt, indien
men het erover eens wordt wat de zakelijke marges voor de wetgever en de
beleidsvoerende overheid zijn. Dan kan binnen die marges alsnog een gedegen politieke en maatschappelijke discussie plaatsvinden over de wijze waarop de bestaande ruimte door de wetgever en uitvoerende instanties moet
worden ingevuld.
Tot dusver is de dereguleringsoperatie - en dat geldt ook voor de andere
grote operaties - te eenzijdig gepresenteerd als een operatie ter oplossing van
problemen waarmee i n het bijzonder de overheid worstelt [27]. Daarmee
worden niet alleen de zakelijke achtergronden van deze operatie miskend,
maar wordt ook het welslagen ervan bij voorbaat bemoeilijkt. I n de sfeer van
het wegvervoer is een voorbeeld te vinden van hoe het anders kan en moet.
De op 30 september 1985 ondertekende Overeenkomst Toekomstig Wegvervoerbeleid tussen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de belangrijkste beroepsorganisaties legt de marges voor en, ten dele, de inhoud
van een toekomstige Wet Goederenvervoer over weg vast. Zie ik het goed,
dan hgt in dit convenant, terecht, het zwaartepunt van de ontwikkelingsrichting op het kwalitatieve vergunningenstelsel en het concurrentievoorwaardenbeleid. De derde poot, het stimulerings- en ontwikkelingsbeleid heeft een
meer flankerend karakter. De uitwerking daarvan, met name de respectievelijke rollen van de overheid, het georganiseerde bedrijfsleven en de individuele ondernemingen, zal, naar ik vermoed, niet eenvoudig blijken.
Ofschoon bij verschillende elementen van het convenant kanttekeningen zijn
te plaatsen, is het wat prematuur dat nu te doen. Te zijner t i j d zal dat het best
aan de hand van het aangekondigde ontwerp van de Wet goederenvervoer
over de weg kunnen gebeuren.
Overigens is die nieuwe wet voor het wegvervoer urgent. Het overgangsregime van de gewijzigde W A G is uit een oogpunt van wetgevingsstrategie zo
onbevredigend dat het, i n het belang van de bedrijfstak, zo kort mogelijk
gehandhaafd moet bhjven. De onzin van de optuiging van een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de tijdehjke handhaving van een vleugellam capaciteitsregime is door de Raad van State en i n de literatuur voldoende aan de kaak
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gesteld [28]. Afgezien nog van de zakelijke bezwaren daartegen in de huidige
wetgevingscontext, dient ook het belang van een goede toekomstige wetgeving hier scherp in het oog te worden gehouden. De thans voor de W A G
ingevoerde uitvoeringsstructuur, die aan ambtelijke bemoeienis en detail
met het wegvervoer mogelijk maakt, staat haaks op de verhoudingen tussen
overheid en bedrijfsleven zoals die in het nieuwe wettelijke regiem moeten
worden geregeld. Het b l i j f t daarom te betreuren dat het belanghebbende
bedrijfsleven bij het sluiten van het convenant niet de intrekking van het
wetsontwerp tot wijziging van de W A G heeft weten af te dwingen. De toekomst zal moeten uitwijzen of hiermee niet een te zware hypotheek op het
convenant is gelegd.

EEN PERSPECTIEF TER AFSLUITING
De vervoerwetgever is in zijn herijking van doeleinden en middelen van het
vervoerbeleid niet - meer - autonoom. H i j moet steeds meer rekening houden met de juridische en feitelijke beperkingen waarvoor het communautaire
vervoerbeleid en de toekomstige gemeenschappelijke vervoermarkt hem zullen plaatsen. I n de hteratuur ligt tot dusver het accent vooral op de inkrimpende juridische marges voor de nationale vervoerwetgevers, die hun appreciatieruimte steeds verder ingeperkt zien door de algemene bepahngen van
het EEG-Verdrag en de voorschriften van de communautaire wetgever.
Het l i j k t er inderdaad op dat, als de communautaire wetgever verder i n
gebreke b l i j f t met de uitwerking van een communautair vervoerbeleid, de
algemene bepalingen van het EEG-Verdrag over de vrijheid van dienstverlening striktere juridische grenzen zullen gaan stellen aan de nationale vervoerwetgevers [29]. Naar m i j n indruk zullen echter de feitelijke gevolgen van de
- verdere - vergemeenschappelijking van de vervoermarkt veel belangrijker
bhjken. Immers, iedere ingreep van de nationale vervoerwetgever zal dan de
relatieve mededingingspositie van het nationale vervoer op die gemeenschappelijke markt sterker dan nu kunnen beïnvloeden [30]. Daarmee worden ook de toekomstmogelijkheden van het nationale, i.e. Nederlandse,
vervoer ten goede of ten kwade bepaald.
Los dus van de vraag of de Nederlandse wetgever in de toekomst bevoegd zal
blijven om eenzijdig de toetredingsvoorwaarden tot het vervoerbedrijf en de
randvoorwaarden voor de uitoefening van dat bedrijf vast te stellen, zal h i j
zich steeds moeten blijven afvragen welke de feitelijke gevolgen van zijn
optreden zijn voor de positie van het Nederlandse vervoer op de gemeenschappelijke markt. Het is de vraag of de partijen bij het hierbovengenoemde convenant wel voldoende de dilemma's die dan, vooral ten aanzien van de
publiekrechtelijk te handhaven concurrentievoorwaarden, zullen rijzen, heb359

ben onderkend. Immers binnen een strikt nationaal kader aanvaardbare
kwalitatieve randvoorwaarden ten aanzien van arbeidsomstandigheden, belading en verkeersveiligheid kunnen, als ze naar verhouding strikt z i j n , i n een
communautair kader grote handicaps opleveren [31]. W i l men die voorkomen, dan zal de Nederlandse wetgever zich öf wel aan de i n buitenland
geldende niveaus moeten aanpassen, öf wel zich sterk moen maken voor
communautaire normen ter zake. I n het laatste geval doet h i j afstand van zijn
bevoegdheden ten aanzien van het kernstuk van een nieuwe wettelijke ordening van het vervoer over de weg en, te zijner t i j d , van het vervoer te water.
De nu lopende herregulering van de Nederlandse vervoerwetgeving zal dan
ook mede in het perspectief van de komende communautaire vervoermarkt
moeten plaatsvinden. Het zal de moeite waard zijn te volgen hoe de wetgever
en het belanghebbende bedrijfsleven dat vooruitzicht i n de uitwerking van
het convenant tot uiting zullen brengen.
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het H . v . J . der E G , i n SEW U/12 (1985), blz. 800-806.
Z i e voor de problematiek die voor de Nederlandse sociaal-economische wetgever van groot belang is:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, De onvoltooide
Europese integratie, rapporten aan de
Regering, nr. 28, Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1986, blz. 34-38.
D i t w o r d t in het Convenant van 30 september 1985 onder punt 6 onvoldoende onderkend.
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HOE MINDER OOK TOT B E T E R ZOU KUNNEN
LEIDEN

Over geloof, hoop en Uefde bij de vermindering van het
personeelsvolume in de rijksoverheid
Mr. F . E . SCHAAKE *

Abstract
How less could also lead to better
On faith, hope and love at downsizing the organization of Dutch central government
In 1982 the Dutch Cabinet (Lubbers I) started a program to work out the idea of a
'retreating government'. These so called "seven big operations' are: decentralization,
deregulation, reconsidering, minus 2% operation, privatization, reorganization of central government, and sanitation of specific payments.
In 1986 the new Dutch Cabinet (Lubbers II) announced the start of another big operation
aiming at downsizing the organization of central government with 20.000 labour years to
be reached in 1990.
Insight is given in the way the government approached the minus 2% operation: a smaller
downsizing operation from 1983 till 1987. In these five years about 8.4% improvement of
productivity was reached in about half of the total organization. The other half was
politically excluded from the operation: being Defence, Police and Tax Office.
The way the Cabinet approaches the downsizing operation of 20.000 is being criticized.
Starting as an operation in which quality improvement should also be an important issue,
it is now being reduced to an operation of simply cutting down expenses.
This approach is built on illusions. Decreasing the volume of staff does not immediately
pay off. Neither is there a one to one relationship to improved quality of output.
The issue of cutting down expenses is more built on faith than on consideration, the
expected effects of downsizing are mainly built on hope, and quality improvement is only
possible when there is room for love and caring.
How then should be proceeded? By putting more energy into showing the new perspective, the challenges. Instead of only telling what has to be demohshed. There is too much
negative speach and writing in this field by the politicians and top managers themselves.
Changes built on mutual mistrust will not last long. This attitude forms a severe blockade
against searching together for creative solutions to the problems the government
organization faces.
Ways are shown to cope more systematically with the three main purposes of the
announced operation: cutting down expenses, decreasing the volume of staff, and quaUty
improvement. In some instances they can support each other, in other situations they
have to be protected against each other.
There is a necessity to support such an approach at the different management levels
because there is only small chance that clear choices can be made on the Cabinet level.

* M r . F . E . Schaake is D i r e k t e u r Organisatie cn Automatisering bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
D i t artikel is op persoonlijke titel geschreven.
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INLEIDING
Tijdens het eerste kabinet Lubbers zijn de zogenaamde zeven 'grote operaties' van start gegaan: decentralisatie, deregulering, heroverwegingen, min
2% operatie, privatisering, reorganisatie rijksdienst en sanering specifieke
uitkeringen. Doel: vorm geven aan het concept van de 'terugtredende overheid'.
D i t artikel gaat over de min 2% operatie van het kabinet Lubbers I , en over
de voorgenomen afslankings-operatie van het kabinet Lubbers I L Beide operaties hebben primair (kostenbesparing door) een vermindering van het personeelsvolume van de rijksoverheid ten doel.
De min 2% operatie heeft plaatsgevonden i n de periode 1983-1986, met een
extra voortzetting tot in 1987.
De afslankingsoperatie is voorgenomen voor de periode 1987-1990. De besluitvorming i n het kabinet over de wijze van invulhng van deze operatie is
op het moment van schrijven van dit artikel (begin november 1986) nog niet
afgerond. Zie ook het naschrift.
Hoe is de min 2% operatie aangepakt en wat heeft zij in concreto opgeleverd? Hoe wordt aan een afslanking van in totaal 20.000 plaatsen tot en met
1990 als veranderingsproces inhoud gegeven en wat kan er aan effecten van
worden verwacht? Gaat het vooral om een intern besturings- en management-vraagstuk binnen de overheid of merkt de samenleving er, nu al of
straks, iets van?
Deze en andere invalshoeken worden hieronder besproken.
De ervaringen van de auteur liggen bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het verzorgingsgebied van dit ministerie.
Het artikel is een weergave van zijn persoonlijke opvattingen en ideeën met
betrekking tot het onderwerp.
Betoogd wordt dat de min 2% operatie ten dele het effect heeft gehad dat
ermee beoogd werd. I n dat deel van de rijksoverheidsorganisatie waarop zij
is toegepast, heeft zij geleid tot een daadwerkelijke afname van overbodige
ruimte die van nature in iedere grote organisatie ontstaat als er niet gericht
aan gewerkt wordt om die binnen functionele grenzen te houden.
De min 2% operatie is echter maar op iets meer dan de helft van de rijksoverheid van toepassing geweest.
De doelstellingen en de wijze van aanpak (voorzover bekend) van de afslankingsoperatie met 20.000 plaatsen hinken op drie gedachten: gaat het nu om
bezuiniging,
gaat het nu om personeelsreductie,
of gaat het ook nog om
Icwaliteitsverbeteringi
Helderheid daarover ontbreekt. Aanvankelijk werden alle drie de doelen
beoogd. Naarmate het kabinet dichter bij de concrete invulhng komt, klinkt
vooral het bezuinigingsmotief nog door. Dat is niet verrassend, en het geeft
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duidelijkheid. Maar er moet een groot vraagteken bij worden gezet voor wat
betreft realiteitsgehalte en haalbaarheid.
Omvangrijke personeelsreducties leiden inderdaad op termijn tot bezuinigingen, maar zij kosten eerst geld. Dat is er niet, althans het is er niet voor
uitgetrokken. E n nog veel minder voor die eventuele derde doelstelling:
kwaliteitsverbetering.
Het artikel eindigt met een overzicht van acties die desondanks op het niveau
van departementen c.q. diensten ingezet zouden kunnen worden om de operatie een ruimere optiek dan alleen die van een bezuinigingsoperatie mee te
geven.
Het slagen daarvan vergt een uitdrukkelijk andere oriëntatie ten aanzien van
het onderwerp dan tot dusver, zowel van de politiek als van het management
en de medewerkers op diverse niveaus i n de overheidsorganisatie. Een oriëntatie namelijk die veel meer gericht is op de nieuwe mogehjkheden en uitdagingen die ons de komende jaren geboden worden als Nederland B V en dus
ook als overheidsorganisatie daarin, en veel minder op het afbreken van wat
kennelijk uit de hand is gelopen.
Zonder een perspectief met aantrekkingskracht zal de operatie hooguit kunnen leiden tot personeelsreductie, maar niet tot bezuiniging en zeker niet tot
kwahteitsverbetering. E n om dat laatste zou het maatschappelijk gezien bedoeld moeten zijn.

D E M I N 2% O P E R A T I E ( 1 9 8 3 - 1 9 8 7 )

De periode 1983-1987 kan het best worden gesplitst i n de jaren 1983-1986
vaUend onder het regeerakkoord van het kabinet Lubbers I en het jaar 1987,
waarvoor de begroting is ingediend onder het regiem van het regeerakkoord
voor het kabinet Lubbers I I .
Personeelsvolume onder het Kabinet Lubbers I
Het personeelsvolume van de rijksoverheid is i n de periode 1983-1986 beïnvloed door mutaties ten gevolge van:
• de (jaarlijkse) min 2% operatie;
• de herbezetting samenhangend met arbeidstijdverkorting;
• taakveranderingen en/of begrotingstechnische bijstellingen.
Ten gevolge van de min 2% operatie bedroeg de vermindering van het personeelsvolume i n de jaren 1983 t/m 1986 (afgerond) 6100 begrotingsplaatsen op
een totaal van 163.000. Dat is b i j elkaar ongeveer 3,5%.
Vier-maal-twee-procent is 8%. Dat dit percentage niet werd gehaald hgt
grotendeels aan de uitzonderingen die het toenmahge kabinet zelf in het
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regeerakkoord had vastgelegd. Belastingdienst, Politie en Defensie bleven
buiten de operatie, waardoor bijna de helft van de rijksoverheid al meteen
werd uitgezonderd.
De arbeidstijd van het overheidspersoneel werd i n de periode 1983-1986
teruggebracht met i n totaal 5% tot een 38-urige werkweek. Daarvan is bij de
rijksoverheid ongeveer 52% weer herbezet, zodat per saldo door arbeidstijdverkorting over de gehele periode sprake is van een reductie van ongeveer
2,5% in arbeidsjaren.
Taakwijzigingen hebben in de periode 1983-1986 zowel geleid tot stijgingen
als tot dahngen i n het personeelsvolume. Per saldo is i n deze kategorie
sprake van een stijging van het volume met 3%.
Optellend en aftrekkend (3,5% -I- 2,5% - 3%) leidt dit ertoe dat in de periode
1983-1986 een volumevermindering moet hebben plaats gevonden van ongeveer 3%, ahhans bij die onderdelen die betrokken zijn geweest in de min 2 %
operatie. Door het uitzonderen van bijna de helft van de rijksoverheidsorganisatie, een aantal begrotingstechnische bijstellingen en vertekeningen ten
gevolge van de overgang naar een 38-urige werkweek blijkt het exacte totaalbeeld echter bijzonder moeilijk te reconstrueren. De lezer kan zich er zelf
een beeld van proberen te vormen aan de hand van bijgaand overzicht (zie
tabel 1) dat deel uitmaakte van het materiaal ten behoeve van de kabinetsinformateur b i j de voorbereiding van het kabinet Lubbers I L
U i t tabel 1 valt ondermeer ook te destilleren dat door de departementen c.q.
departements-onderdelen die wel aan de min 2 % operatie onderworpen waren gemiddeld 6,6% werd 'ingeleverd', met een spreiding tussen de 4,2% en
8,6%.
Tabel 2 geeft een en ander wat duidelijker weer, omdat daaruit de drie grote
onderdelen zijn weggelaten die niet aan de operatie meededen: Rijkspolitie,
Belastingdienst en Defensie.
Overgangsbeleid voor 1987
Het volumebeleid voor 1987 draagt de sporen van voorbereiding in een
overgangsjaar waarin verkiezingen en een kabinetswisseling hebben plaats
gevonden.
Enerzijds werd, al onder Lubbers I , besloten om i n het kader van de Ombuigingen 1987 de m i n 2% operatie nog een jaar voort te zetten. Met dien
verstande dat (het burgerlijk personeel van) Defensie wel b i j deze laatste
ronde van de min 2 % operatie werd betrokken, terwijl de RijkspoHtie en de
Belastingdienst nog uitgezonderd bleven.
Trekt men deze laatste twee onderdelen van het totaal af, dan blijkt de 2%
voor 1987 gemiddeld neer te komen op een vermindering met 1,3% (1.637
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Tabel 1 - Overzicht van de omvang van de rijksoverheid 1983-1986 (afgerond op heie plaatsen) "
Bijlage 1
Onderdeel

Begrotings- -2% tranche Herbezetting Saldo overige
sterkte per 1983/1986
1983/1986
mutaties-*
31-12-1986'

plaatsen
38 uur

plaatsen
40 uur
Hoge colleges
1.256
Algemene Zaken
370
Kab. N e d . A n t . Z a k e n
56
Buitenlandse Zaken
3.889
Justitie (excl. Politie)
14.415
RijkspoUtie
14.395
Binnenlandse Z a k e n
3.713
Onderwijs en
Wetenschappen
3.412
F i n a n c i ë n (excl. B e l . dienst)
2.699
Belastingdienst
29.049
Defensie *
27.196
Verkeer en Waterstaat
20.620
Economische Z a k e n
6.967
Landbouw en Visserij
12.345
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
6.721
VROM
8.675 ^
WVC
7.619 2
TOTAAL

163.397

Begrotingssterkte per
31-12-1986 '

-

52
32
4
245
- 1.142

+ 32
+
9
+
2
-F 68
+ 490

-

155
18
9
22
-F 2.600

+
+
+

-

-

-

156

+

95

-

317

-

281
123

+
+

78
60

+

272
38

-

-

-

-

-

1.400
532
490

+ 482
+ 147
+ 325

-

545
661
470

+ 154
+ 181
+ 153

-

-

13
16
-F 1.899

+

+

-F

637
123
86

plaatsen
40 uur

1.391
365
63
3.734
16.363
15.505
3.335

1.321
347
60
3.547
15.545

3.481
2.674
32.146
28.213
19.689
6.598
14.079

3.307
2.540

18.705
6.268
13.375

6.967
8.072
7.388

6.619
7.668
7.019

3.168

-

170.063 '

1. De begrotingssterkte 1986 is een raming van de omvang van de rijksoverheid per 31-12-1986, afgezien van in de loop van 1986 aan
te brengen mutaties. Deze begrotingssterkte is zowel in plaatsen van 38 uur aangegeven (de huidige omvang) als tn (imaginaire)
plaatsen van 40 uur om de vergeUjking met de begrotingssterkte per 31-12-1982 mogelijk te maken.
2. De begrotingssterkte van WVC en VROM is aangevuld met het gedeelte van het ministene van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
dat na de splitsingsoperatie aan deze departementen is toegevoegd. Hierbij is een schatting gemaakt van de verdeling van de
centrale diensten van VoMit over VROM en WVC. Overigens zijn ook in de jaren na 1983 departementale herindelingen tot stand
gekomen, die het beeld enigszins kunnen verstoren.
3. Wanneer rekening wordt gehouden met de vertekening als gevolg van de arbeidstijdverkorting en van de begrotingstechnische
bijstellingen, is ersprake van een reële volume-daling van ± 3,5%.
4. Per saldo is een toename van ± 3.600 plaatsen hel gevolg van begrotingstechnische bijstellingen, zodat de werkelijke toename van
de omvang van de personeelsbegroting als gevolg van de overige mutaties ± 5.700 plaatsen bedraagt. In tabel 2 wordt een
toelichting per departement gegeven op de overige mutaties.
* In tabel 3 zijn de gevolgen van het in de periode gevoerde beleid weergegeven voor de omvang van het bij de burgerlijke rijksdienst
werkzame personeel, dat betaald wordt uit de (departementale) personeelsbegroting. Van de onderdelen die van de min 2%
operatie zijn uitgezonderd is slechts de begrotingssterkte 1982-1986 aangegeven. Bij Defensie betreft dit cijfer alleen het burgerpersoneel; dit geeft geen volledig beeld van omvang van de totale organisatie.
Bron: Brief mei 1986 Binnenlandse

Zaken.

plaatsen op een totaal van 125.540). Tabel 3 laat het totaalbeeld zien, zoals
weergegeven i n bijlage 9 van de Miljoenennota 1987.
Anderzijds laat deze tabel, i n kolom 3 ook zien dat i n 1987 alvast een voorschot werd genomen op de afslankingsoperatie van 20.000 plaatsen waartoe
in het regeerakkoord voor Lubbers I I werd besloten.
Hierin doet nu, naast Defensie, voor het eerst ook de Belastingdienst mee,
en de Rijkspolitie (althans voor 1987). B i j elkaar is deze eerste aanzet i n de
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Tabel 2 - bewerking van een deei van een tabel 1

Onderdeel

Begrotingssterkte
per 31-12-1982

min 2% tranche
1983/1986

Hoge Colleges
Algemene Zaken
Kab. N e d . A n t . Zaken
Buitenlandse Zaken
Justitie (excl. Politie)
Binnenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
F i n a n c i ë n (excl. B e l . dienst)
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Landbouw en Visserij
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
VROM
WVC

1.256
370
56
3.889
14.415
3.713
3.412
2.699
20.620
6.967
12.345
6.721
8.675
7.619

-

52
32
4
245
-1.142
156
281
123
- 1.400
532
490
545
661
470

(4,1%)
(8,6%)
(7,1%,)
(6,3%)
(7,9%)
(4,2%)
(8,2%)
(4,6%)
(6,8%)
(7,6%,)
(4,0%o)
(5,1%)
(7,6%)
(6,2%o)

TOTAAL

92.757

-6.133

(6,6%o)

hele rijksdienst goed voor 2.113 plaatsen, ofwel 1,2% van het totaal. Deze
vermindering moet beschouwd worden als de eerste ronde 'efficiency-korting'. Waarover later meer.
Aanpak op departementaal niveau
B i j Verkeer en Waterstaat is de min 2% operatie benut om in het gehele
ministerie een bescheiden begin te maken met jaarlijkse beleidsplanning per
dienst, ter voorbereiding op de begroting. Vanaf de begrotingsvoorbereiding
voor 1983 tot en met 1987 is hiertoe jaarlijks door iedere V&W-dienst een
zogenaamd 'mini-dienstplan' opgesteld.
Deze minidienstplannen gaven per dienst een gecomprimeerd overzicht van
respectievehjk:
• de belangrijkste taken en activiteiten;
® relevante ontwikkelingen in de jaren tot en met 1986/87;
® voorgenomen beleidskeuzen in die periode;
• benodigde financiële en personele middelen;
• een opgave van de functies die voor inlevering in het kader van de min 2%
operatie werden aangemeld.
Mede op basis van deze plannen, werden jaarhjks met iedere V&W-dienst
bilaterale 'onderhandelingen' gevoerd over de omvang van de personele begroting. Dat gebeurde door de zogenaamde Commissie Personeelsomvang,
bestaande uit de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, en de drie stafdirecteuren voor Financiën, Personeel, Organisatie en Automatisering.
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Tabel 3 - Overzicht burgerlijk rijkspersoneel per begrotingshoofdstuk
1
Hoofdstuk

II
III
IV

v
VI
VII
VIII

IX-B

X
XI
XII

xm
XIV

xv
XVI

Hoge Colleges van Staat en
Kabinet der Koningin
Algemene Zaken
Kabinet voor NederlandsAntilliaanse Zaken
Buitenlandse Zaken (excl.
Ontwikkelingssamenwerking)
Ontwikkelingssamenwerking
Justitie (excl. politie)
Rijkspolitie
Binnenlandse Zaken
Onderwijs en Wetenschappen
(excl. wetenschappelijke
instellingen)
Wetensciiappelijke^
instellingen
Financiën {excl. belastingdienst)
Belastingdienst
Defensie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening ene Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Economische Zaken
Landbouw en Visserij^
Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur
Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds
Totaal

2

1.391
365

11
8

-

14
4

62,5

-

-

1

2.298
1.435,5
16.363
15.505
3.334,5

- 46
- 28
- 55

3.481

-

-

48

- 23
- 14
-164
- 155
- 40

-

70

-

35

-

-

-

45

-

291

4

3

Voortzetting Personeelssterkte 1986 -2% operatie
reductie
cf. Miljoeregeernennota
akkoord
1986
BegrotingS'

+
+

20
1

-39,5
+ 39,5
+ 275
+ 22,5
+ 33

+

96

3

+ 158
+ 61

-280

- 27
-321
-566

8.072
19.689
6.597,5
13.010

- 161
-324
- 132
- 152

- 81
- 197
- 66
-141

+

6.966,5

- 141

-

70

7.378,8

-136

-

74

2.674
32.145,5
28.213

3,909
173,190,8

-

- 1,637

- 117
-2,113''

6

5

7

Overige Begrotings- Werkelijke Werkelijke
mutaties
sterkte bezetting bezetting
per
1987
per
30-6-1985^ 30-6-1986^

1,386
354

1,212
372

1,311
360

61.5

45,5

55

2,189.5
1,433
16,419
15,372,5
3,279,5

2,273
1,505
15,140,5
14,691.5
3,173.5

2,258
1,478
15,676
14,643
3,078

3,472

3,525

3,513

315

291

2,760
31,885,5
27,367

2,531
30,985
27,232

2,515
31,657
27,807

7,883
19,168
6,442.5
12,733

8,043
19,514
6,600
12,456,5

7,936
19,492
6,534
12,624

+ 393.5

7,149

6,715.1

6,692

+

55,6

7,233,4

6,418,6

7,254

+

32.5

3,824,5

3,590

53
-

+
+

43
16

+ 1,260.1

288

170,700,9 166,338,2=

3.714
168,888

1. Van de ovenge mutaties betreffen circa 575 plaatsen uitbreiding waartoe in het kader van de heg.roling 1987 is besloten.
Daarnaast hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op reeds in eerdere begrotingen verwerkte, meerjarige afspraken en
begrotingstechnische bijstellingen (zie toelichting).
2. Inclusief servicekrachten op formatieplaatsen.
3. Exclusief rijksscholen. In afwijking van de presentatie in de Miljoenennota 1986 zijn de rijksscholen niet meer in het
overzicht opgenomen. Het betreft voor O&W3.796 plaatsen en voor L&V 1.068,5 plaatsen (begrotingssterkte 1986).
4. Tevens wordt het aantal plaatsen bij de gemeentepolitie verminderd met 250.
5. In verband met arbeidstijdverkorting is de arbeidsduur per week verlaagd van gemiddeld 39.08 uur in 1985 tot 38.00 uur in 1986.
Omgerekend in plaatsen van 38 uur resulteert per 30-6-1985 een werkelijke bezetting van 171.117.
Bron: Miljoenennota 1987.

Door deze aanpak zijn de min 2% verminderingen i n de periode 1983-1986
met een betrekkelijk grote differentiatie verdeeld over de diensten van
V & W , al naar gelang de ontwikkelingen i n het takenpakket. Meer dan gemiddelde verminderingen vonden bijvoorbeeld plaats b i j de Rijksdienst IJsselmeerpolders en de Rijkswaterstaat, gerelateerd aan aflopende taken en
projecten. Nauwelijks vermindring en zelfs uitbreiding was bijvoorbeeld aan
de orde i n de sector van het verkeersveiligheidsbeleid.
De spreiding van uitbreidingen en verminderingen over de diensten lag (ex368

clusief herbezettingen) i n de periode 1983-1986 tussen de plus 12% en min
15% met een totaal gemiddelde van min 6,8%, zoals te zien was in tabel 2.
De spreiding over de salarisgroepen vertoont een ander beeld. I n 1983-1984
was sprake van een gelijkmatige verdehng over lager, middelbaar en hoger
personeel. I n 1985-86 ontstaat meer differentiatie en komt een relatief groter
deel van de verminderingen terecht bij de categorie lagere uitvoerende functies, i n verband met aflopende projecten.
De totale reductie met 1400 plaatsen i n de periode 1983-1986 kon voor het
grootste deel worden opgevangen door i n te spelen op natuurlijke ontwikkelingen i n de organisatie: efficiencyverbetering i n combinatie met taakvermindering, inleveren van vacatures en interne taakverschuivingen. De afnemers
van V&W-produkten en -diensten hebben daarvan nog geen directe invloed
hoeven te ondervinden.
Ook de invulling van de min 2% operatie i n 1987 zal ongeveer langs dezelfde
lijnen kunnen plaats vinden, zij het duidelijk met meer moeite. I n combinatie met de extra 1 % vermindering i n 1987, als voorschot op de grote afslankingsoperatie, begint zich onmiskenbaar de noodzaak af te tekenen van expliciete politieke keuzen voor taakafstotingen die niet meer in de natuurlijke
ontwikkeling van het V&W-takenpakket zijn i n te passen.
De globale en voorlopige opzet van de mini-dienstplannen is i n 1986 vervangen door de invoering van beleidsplannen per dienst die veel substantieier
van inhoud zijn, en jaarlijks zullen worden bijgesteld i n het kader van een
gerichte systematisering van de planprocedures rondom het begrotingsproces.
Naar aanleiding van de eerste ronde beleidsplannen i n 1986 hebben inmiddels tussen departementsleiding en de leiding van aUe diensten gesprekken
plaats gevonden over de belangrijkste lange termijn ontwikkelingen bij iedere dienst. Hoewel deze gespreksronde niet primair gericht was op de naderende afslankings-operatie, vormen de inzichten naar aanleiding ervan een
belangrijke bijdrage aan de oordeelsvorming die in dat kader de komende
jaren nodig zal zijn.

AMBTENAREN-CULTUUR, TAALGEBRUIK E N MAAGKRAMP

Een structureel gebrek aan fut, laksheid en neiging tot leegloop zouden diep
ingeslepen karakteristieken zijn van het ambtenarencorps. Die opvatting
heerst niet alleen i n de publieke opinie, zij heerst evenzeer onder de politici
die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de organisatie die hen
bedient.
Pubheke uitlatingen van ministers, die de kwaliteit en inzet van hun mensen
uitdrukkelijk prijzen, komen voor, maar bhjven uitzonderingen.
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Het algemene beeld, dat vanuit de politiek wordt opgeroepen, is dat van een
sombere noodzaak ten strijde te moeten trekken tegen uit de hand gelopen
uitwassen en vergroeiingen in de ambtehjke organisatie, in het bijzonder op
rijksoverheidsniveau.
De geruchtmakende uitlatingen van minister van D i j k als hoogste ambtehjke
werkgever kunnen hiervoor model staan. Letteriijk citaat uit zijn toespraak
voor topambtenaren (9 september 1986):
'Er is - allereerst - gerede twijfel met betrekking tot de produktiviteit en
doelmatigheid van op zichzelf nuttige arbeid zoals die momenteel wordt
verricht. Naast de buitengewoon grote inzet van velen die het beste geven
van wat ze hebben - en daar dikwijls de beste jaren van hun leven voor geven
- zijn er de zeer velen die dat kennelijk niet doen. Het h j k t soms of er een
soort taboe op dit soort zaken rust - maar overdrijf i k als i k zeg dat de
werkehjke arbeidsinzet, gemeten in effectief gewerkte uren, dikwijls aanmerkelijk ligt beneden hetgeen redelijkerwijs van een mens mag worden
verwacht? E n is het beslist ondenkbaar dat door verbeterd toezicht en k r i tisch overleg met betrokkenen een situatie zou kunnen worden bereikt waarin 9 mensen dezelfde taak verrichten waarvoor er nu 10 nodig zijn?
Belangrijker wellicht dan de produktiviteit en inzet is nog de kwestie van de
doelmatigheid van het werk, i n het bijzonder het probleemoplossend vermogen van degenen die zijn ingehuurd om geconstateerde problemen op te
lossen. Soms l i j k t het erop dat de kunst niet is om de bal langs de kortste weg
in het doel te trappen, maar om die bal op kunstige wijze zo lang mogelijk
heen en weer te spelen - zaken een intrigerende weg langs commissies en
adviesorganen, in de vorm van nota's en discussiestukken, te doen doorlopen
zonder dat de onderiiggende problemen wezenhjk worden opgelost. Tot
grote frustratie van hen die op een oplossing wachten, en wachten en wachten. GevaUen van evasief denken, van t i j d winnen, van op safe spelen, 'passing the buck', zijn ons allen bekend. Grijpen we snel genoeg in waar zulke
processen van stagnatie en machteloosheid zich onder onze ogen voltrekken?'
Of dit nu allemaal zo is of niet, of je zoiets als primair verantwoordehjk
minister wel of niet mag zeggen, of je dan niet met harde bewijzen zou
moeten komen, of de oorzaak niet mede in het politieke besluitvormingscircuit ligt, het is in pers en parlement uitvoerig aan de orde geweest, maar het
is tegelijkertijd eigenlijk het minst interessant.
Veel belangrijker is de vraag wat het helpt om er zo over te praten.
Want de minister van Binnenlandse Zaken staat daarin niet alleen. I n het
algemeen uiten politici en ambtelijk topmanagement zich over de noodzakehjke veranderingen in neo-logismen die veel zeggen over de houding vanwaaruit kennelijk naar het probleem gekeken wordt.
Operaties, saneren, afslanken, opschonen, afbouwen, dor hout kappen, uit370

kwamen, inkrimpen, ombuigen. . . Het zijn bewoordingen die beelden oproepen horend b i j voortwoekerende ziektes, afbraak en sloop, het met
dwang uitoefenen van grote kracht op een weerbarstige massa.
Het zijn, en dat is een wezenlijk effect, bewoordingen die op onbewust
niveau b i j iedereen de b i j deze situaties behorende maagkramp genereren.
Niet in de laatste plaats ook b i j het management dat de 'operatie' op de
verschillende niveaus moet uitvoeren. Het zijn beelden, waarbij iedereen die
zelfwerkzaam is in de overheidsorganisatie aanvankelijk denkt: 'Ja, daar zit
wel iets i n , die voorbeelden ken i k ook, maar het geldt niet voor m i j ' , om zich
vervolgens af te vragen: ' O f zouden ze m i j en m i j n club toch ook bedoelen?'
Onzekerheid, vertwijfeling en angst als draaggolf voor verandering. Het kan,
maar waar leidt het toe?
Waar klinkt iets door van inspiratie, van een perspectief, van elan, van de
nieuwe uitdagingen die nodig zijn om zoveel mensen in een zo grote organisatie in beweging te krijgen?
Eigenlijk geldt dat voor het merendeel van de 'grote operaties' die de laatste
jaren zijn ingezet, en nog maar met betrekkelijk weinig succes zijn afgerond.
Z i j verwijzen vooral naar het wat-niet of wat-niet-meer, hooguit naar het
proces van verandering, maar nauwelijks naar het wat-wel. Vergelijk de
zeven grote operaties er maar op.
® Wat-niet of wat-niet-meer bewoordingen:
decentrahsatie, deregulering, sanering specifieke uitkeringen, min 2% operatie.
• Proces-bewoordingen:
heroverwegingen, reorganisatie rijksdienst.
• Wat-wel bewoording:
privatiseren.
Dat is de context waarin de nieuwe vier-maal-drie-procent operatie, ofwel de
grote afslankings-operatie van 20.000 arbeidsplaatsen tot en met 1990, geplaatst moet worden.

DE AFSLANKINGSOPERATIE (1987-1990)
Het regeerakkoord zegt over de voorgenomen afslankingsoperatie b i j de
rijksoverheid het volgende (citaat):
'd. Afslanking
rijksoverheid
1 De rijksoverheid zal de komende 4 jaar afslanken met pim. 20.000 arbeidsjaren. Hiervoor is 1 mld. lagere uitgaven ingeboekt. De meeropbrengst van
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dit volumebeleid is in deze kabinetsperiode nodig ter financiering van de met
deze afslanking verbonden reorganisatie.
2 Binnen de rijksdienst zal elke sector per jaar 1 % efficiency moeten realiseren; daarnaast zal gemiddeld een 2% 'bureaucratiekorting' worden opgelegd, gedifferentieerd naar departement. U i t e r l i j k 3 maanden na aantreden
van het nieuwe kabinet zal een concreet voorstel per departement, inclusief
de uitvoeringscriteria, aan de ministerraad worden voorgelegd.'
Met het indienen van die aangekondigde concrete voorstellen per departement is het kabinet inmiddels al enigszins over t i j d . E n dat is niet verwonderl i j k . Want aan bovenstaande, ogenschijnlijk simpele, paragrafen uit het regeerakkoord zitten tenminste de volgende comphcaties vast.
Gaat het nu primair om bezuinigingen, of gaat het primair om een vermindering met 20.000 plaatsen? Onduidelijk is wat uiteindelijk de overhand heeft,
hoewel als het er op aan komt het bezuinigingsmotief l i j k t te prevaleren.
Dat wordt zichtbaar b i j de wijze waarop de samenloop met andere grote
operaties gehanteerd wordt, zoals met privatisering en decentrahsatie. Wie
langs deze weg aanzienlijke personeelsreducties weet te realiseren mag die
alleen als afslanking meetellen, voorzover sprake is van directe netto besparingen voor de overheid als geheel.
B i j dergehjke veranderingen die wel tot personeelsreductie maar niet tot
directe netto-besparingen leiden, doet zich vervolgens de vraag voor of die
personeelsreducties dan afgetrokken mogen worden van de berekeningsgrondslag, waarop de vier maal drie procent gebaseerd zal zijn. Ook daarover heerst onduidelijkheid, hoewel zich aftekent dat dit 'bespreekbaar' zou
zijn.
Van essentieel belang is daarnaast of de reducties, en de daarvoor al ingeboekte bezuinigingen, in jaarhjkse porties over de departementen verdeeld
zullen worden, of dat ruimte bestaat voor een rustige aanloop met een concrete toetsing i n het laatste jaar, 1990. Er is weinig fantasie voor nodig om te
voorspellen, dat in de overheidsverhoudingen het eerste het geval zal zijn.
En dat dat niet zal blijken te werken.
Personeelsreductie leidt immers niet een-op-een tot bezuiniging. Er zijn talloze kosten-factoren die maken dat een bepaalde vermindering zeker gerealiseerd zal kunnen worden, maar alleen tegen tijdelijke hogere kosten (wachtgeld, omscholing, outplacement, investeringen in automatisering, doorlichtingen door adviesbureaus, e.d.).
Die les is in het bedrijfsleven al geruime t i j d geleerd.
Afslanken is een investering, die na een of enkele jaren geld gaat opleveren.
Maar niet onmiddeUijk.
Wie een omvangrijke personeelsreductie bovendien op sociaal verantwoorde
wijze wil reahseren heeft substantiële budgetten nodig voor 'flankerend be372

leid'. Het bedrag van 150 miljoen dat tot nog toe door het kabinet is uitgetrokken is daarvoor b i j lange na niet toereikend. Het is, gedeeld op de
20.000, net genoeg om iedereen b i j zijn afscheid een extra bloemetje mee te
geven, zoals een cynicus het uitdrukte.
Een voorbeeld: I B M heeft het afgelopen jaar in de Verenigde Staten te
kampen gehad met teruglopende verkoopcijfers en moet aanzienlijk afslanken. Genomen maatregel: betaalde vervroegde uittreding voor alle zevenenvijftig-en-een-half jarigen. Z o ' n maatregel toegepast op het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat alleen zou al meer dan het gehele bedrag opsouperen
dat het kabinet voor het flankerend beleid van de totale operatie heeft uitgetrokken!
Tenslotte iets over de berekeningsgrondslag voor afslanking. M e n wordt
aangeslagen voor twee soorten 'korting' (weer zo'n positieve formulering).
In de eerste plaats een 'efficiency-korting' voor iedereen vast te stellen op
1% per jaar, vergelijkbaar met de 'normale' jaarlijkse produktiviteits-stijging i n het bedrijfsleven. Waar die overigens gemiddeld hoger ligt, omdat er
jaarlijks gerichte investeringen aan vooraf gaan.
In de tweede plaats de zogenaamde 'bureaucratie-korting', te differentiëren
naar departement, eventueel departementsonderdeel, al naar gelang er sprake zou zijn van een relatief sterke groei van 'intermediaire diensten' ten
opzichte van 'finale diensten'. Deze begrippen zijn ontleend aan een studie
van het Sociaal Cultureel Planbureau naar aanleiding van ontwikkelingen i n
de kwartaire sector. De mate van concreetheid en hanteerbaarheid ervan is
echter nog zeer beperkt, en dus zonder nadere analyses niet zonder meer
bruikbaar als basis voor gedifferentieerde taakstellingen voor alle departementen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aangekondigde concrete voorstellen
voor een gedifferentieerde taakstelling per departement al enige t i j d op zich
laten wachten.
Aanpak op departementaal niveau
B i j Verkeer en Waterstaat is tot dusver voor de volgende aanpak gekozen.
Sedert april 1986 heeft een reeks oriënterende brainstormingsbij eenkomsten
plaatsgevonden in de departementstop, deels met deels zonder de minister.
Belangrijkste doelen: welke invulhngsmogehjkheden tekenen zich af ingeval
van verregaande afslanking, hoe verhoudt een en ander zich tot andere veranderingsprojecten bij het ministerie, en is er voldoende commitment voor
een gezamenlijke aanpak.
Gezamenlijk commitment blijkt duidelijk aanwezig. Er ontstaan echter complicaties b i j de concrete invulling.
En dat komt omdat b i j V & W sprake is van een aanzienlijke samenloop van
de afslankingsoperatie met een aantal andere grote veranderingsprocessen in
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de sfeer van privatisering en decentralisatie. I n het bijzonder omdat personeelsreducties ten gevolge van deze processen niet mee mogen tellen in de
afslankingsoperatie tenzij sprake is van directe nettobezuinigingseffecten.
Ter toelichting het volgende.
Naast de voorbereiding van de verzelfstandiging van de PTT, wat een verhaal
apart is, lopen b i j het ministerie nogal wat onderzoeksprojecten i n verband
met mogelijke verzelfstandiging, privatisering en/of overdracht van V & W taken naar lagere overheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

privatisering loodsdienst en ondersteunende diensten
overdracht nautisch beheer
privatisering Staatsvissershavenbedrijf
decentrahsatie van wegenbeheer
overdracht taken Rijksdienst IJsselmeerpolders
verzelfstandiging Luchtverkeersbegeleiding
privatisering Rijksluchtvaartschool
privatisering ingenieursdiensten Rijkswaterstaat
privatisering werktuigbouwkundige/electrotechnische diensten

Tot realisatie van de eerste drie is i n principe al besloten, voor de overige
terreinen verkeren de onderzoeken i n uiteenlopende stadia. A f h a n k e l i j k van
daadwerkehjke haalbaarheid, realisatie w i j ze en -tempo kunnen ten gevolge
van deze projecten de komende jaren b i j elkaar 2.000-4.000 functies uit de
V&W-organisatie verdwijnen.
Daarnaast wacht het ministerie een afslankings-aanslag van ruwweg 4 maal
2% 'bureaucratiekorting' plus 4 maal 1 % 'efficiencykorting'. I n aantallen
plaatsen zou dit neerkomen op een afslanking met ongeveer 2.000 plaatsen,
bovenop de aantallen die de komende jaren ten gevolge van privatisering en
overdrachten eveneens uit de V&W-organisatie verdwijnen.
Het tegelijkertijd succesvol en sociaal verantwoord afleggen van beide sporen l i j k t vooralsnog als mission impossible te moeten worden beschouwd.
Verklaring: omvang en reikwijdte van de te verwachten sociale, organisatorische en management-implicaties van een proces waarbij - op een totaal van
ongeveer 19.000 - tenminste 4.000-6.000 functies direct betrokken z i j n , en
indirect een nog groter aantal. Tenzij, en dat is nog afhankelijk van politieke
besluitvorming, beide sporen elkaar op enigerlei wijze zouden kunnen ondersteunen.
Zo niet, dan tekent zich voor de minister van Verkeer en Waterstaat de
volgende politieke paradox af:
Maatschappelijk zinvol geachte en op zich ook te reahseren privatisering of
decentralisatie van taken zal moeten worden afgewogen tegen maatschappel i j k onaantrekkelijk voUedige taakaf stotingen. Ratio: met deze laatste vorm
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van afstoting kan wel en met de eerste niet aan de afslankingstaakstelling
worden voldaan!
Vandaar dat het i n de situatie van V & W essentieel is dat snel duidehjkheid
ontstaat i n hoeverre verzelfstandiging, privatisering en decentralisatie doorwerken in de berekeningsgrondslag voor het uiteindelijke aantal in te leveren
plaatsen. E n (nog belangrijker) i n hoeverre een deel van de personeelsreducties ten gevolge van deze processen als bijdrage aan de afslanking mag meetellen.
Inmiddels is binnen het ministerie als tussenstap besloten tot een snelle verkennende inventarisatie van 20% reductiemogelijkheden door het management van iedere dienst, i n afwachting van definitieve besluitvorming i n de
ministerraad. De opgaven dienen voor iedere dienst op hoofdlijnen vergezeld te gaan van een toelichting op de beleidsmatige consequenties, eventuele budgettaire gevolgen, organisatorische consequenties, personele consequenties, en het noodzakelijk geachte flankerend beleid om de laatstgenoemde consequenties op te kunnen vangen. Het is de bedoeling dat aan de
hand van deze verkennende inventarisatie rond de jaarwisseling binnen het
ministerie politieke keuzes worden voorbereid, op basis waarvan aan de
respectievelijke V&W-diensten i n 1987 gedifferentieerde onderzoekstaaksteUingen voor concrete afslankings-varianten kunnen worden meegegeven.
De ruimte voor nieuwe taken en kwaliteitsverbetering zullen daarbij om
bijzondere aandacht vragen.

GELOOF, H O O P E N L I E F D E
Tot hoever je moet bezuinigen om een organisatie of een economie weer
gezond te krijgen is meer een geloof dan een wetenschap. Dat personeelsvermindering b i j de overheid zowel zal leiden tot bezuiniging als tot kwaliteitsverbetering is een hoop van dit kabinet.
E n dat kwaliteit eigenlijk alles te maken heeft met aandacht en liefde weten
we van binnen allemaal. Quahty in work is love made visible, aldus zelfs
recente stromingen in de hteratuur over kwaliteits-management.
Geloof, hoop en hefde; en deze laatste het meest.
Maar de kabinets-aanpak van de afslankingsoperatie l i j k t eerder het omgekeerde beeld te zien te geven.
B i j de voorbereiding begonnen als een operatie waarin naast personeelsvermindering ook kwaliteitsverbetering uitdrukkelijk centraal zou staan, glijdt
de operatie steeds meer af naar een en-op-een bezuiningsbenadering.
Twintigduizend plaatsen, waarvoor 1 miljard lagere uitgaven zijn ingeboekt.
Daar gaat het nog om.
Dat de operatie echter juist als enkelvoudige bezuinigingsoperatie uiterst
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kwetsbaar is, valt gemakkelijk te illustreren. Door de inmiddels vijf-maaltwee-procent operatie is, zonder structurele ingrepen of noemenswaardige
investeringen, gemiddeld 8,4% 'produktiviteitsverbetering' opgetreden i n
die onderdelen van de rijksoverheidsorganisatie die aan de min 2% operatie
onderworpen waren (zie de tabellen 1 en 3). Daarmee is i n de loop van 1987
de belangrijkste rek die in dat deel van de organisatie zat er wel ongeveer uit
verdwenen. Verdere produktiviteits-verbeteringen zijn zeker mogelijk, maar
niet zonder voorafgaande investeringen: voornamelijk i n automatisering
en/of andere vormen van werkstructurering, die i n de praktijk veelal (mede)
met behulp van externe know how gerealiseerd blijken te worden. De daarmee te bereiken personeelsverminderingen zuUen a) niet met onmiddeUijke
ingang optreden, en b) niet direct zichtbaar worden i n 'ingeboekte lagere
uitgaven', maar mogelijk zelfs i n tijdelijke 'hogere uitgaven'; zeker wanneer
niet aheen naar het personele, maar ook naar het materiële budget wordt
gekeken.
Daarnaast staat de weg open van taakafstoting en/of taakvermindering. Ook
daarbij hgt nauwelijks voor de hand dat sprake zal z i j n van bezuinigingseffecten, die onmiddelhjk zichtbaar worden i n lagere uitgaven.
Gerichte taakafstoting, anders dan via decentralisatie en/of privatisering,
heeft tot dusver niet tot nauwelijks plaats gevonden.
Er zal nu tot vormen van volledige taakafstoting en -vermindering gekomen
moeten worden i n de zin van gewoon-niet-meer of minder doen. Het personeel dat deze taken verricht zal hetzij moeten afvloeien hetzij binnen de
overheidsorganisatie herplaatst moeten worden, al dan niet na om- her- en
bijscholing.
Afvloeien geeft, tenminste tijdehjk, aanleiding tot kosten van wachtgeld.
Herplaatsing betekent gewoon op de payroll houden, en i n geval van extra
scholing of andere maatregelen, met tijdelijk hogere kosten. De mogelijkheden tot herplaatsing binnen een afslankende overheid zullen bovendien snel
afnemen. Niet alleen uit sociale overwegingen, maar ook om de kosten van
wachtgeld te drukken, zal de overheid - evenals i n het bedrijfsleven gebeurt
- een gericht outplacement-beleid moeten gaan voeren, dat wil zeggen actief
hulp bieden bij het vinden van een andere baan. Ook hier op termijn baten,
maar aheen na voorafgaande kosten.
Waar komen dat geloof en die hoop dan vandaan? V a n een algemeen pohtiek gevoelen dat er nog steeds voldoende rek i n de organisatie zit om die
20.000 plaatsen de komende jaren geleidelijk te laten verdwijnen, ook zonder uitdrukkelijke pohtieke keuzen en zonder gedwongen ontslagen? Dat
vermoeden dringt zich op, want duidehjke pohtieke keuzen ten aanzien van
'dat doen we nog wel en dat doen we niet meer' blijven uit.
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Ook deze operatie zal dus naar alle waarschijnlijkheid het niveau van de
veredelde kaasschaaf niet ontstijgen.
En paradoxaal genoeg biedt eigenlijk aheen die veredelde kaasschaaf-benadering ook nog enige kans dat de operatie op de korte termijn iets van de
bezuinigingseffecten met zich mee brengt, zoals die al zijn 'ingeboekt'. Want
vermoedelijk zal dan nogmaals de weg gevolgd worden van het inleveren van
vacatures en het benutten van ruimte via natuurlijk verloop, en vergelijkbare
niet-hoeven-kiezen oplossingen.
Als de departementen verstandig zijn dan volgen zij die weg echter niet,
want die leidt tot een zekere en verdere afbraak van de kwaliteit van de eigen
organisatie. En voor het herstel daarvan zal dan binnen enkele jaren echt
geld uitgetrokken moeten worden.
Niettemin zal de verleiding bijzonder groot zijn om op alle niveaus de weg
van de (voorlopig) minste weerstand te blijven volgen. Want waarom zou
een afzonderlijke minister of het ambtelijk top-management eigener beweging in eigen huis een aantal sociaal zeer onaangename keuzes te maken,
terwijl op algemeen politiek niveau wordt nagelaten daarbij een duidelijke
richting aan te geven, of althans minimale condities te creëren waaronder die
keuzes ook zijn uit te voeren?

K A N HET

ANDERS?

De sleutel voor een verantwoorde invulhng van de afslankingsoperatie - ook
binnen de gebrekkige algemene kaders die nu beschikbaar zijn - ligt geheel
in de kracht van de keuze die ieder bereid is op zijn eigen niveau te maken.
Want wat op algemeen rijksoverheidsniveau niet gebeurt, zou op departements- en dienstniveau zoveel mogehjk toch geprobeerd moeten worden.
Daarbij hgt de oplossing niet, en zeker niet in eerste instantie, bij de keuze
van de methodieken of diagnose-instrumenten die het best gehanteerd kunnen worden. Ieder zichzelf respecterend adviesbureau heeft een of meer van
deze methoden i n de aanbieding. Sommige zijn beter dan andere, afhankel i j k van de situatie waarin zij moeten worden toegepast, maar ze leiden
uiteindelijk allemaal wel tot hun doel.
De kern van de oplossing ligt veeleer in een aantal start-condities waaraan
eigenlijk eerst gewerkt zou moeten worden, voordat welke methode dan ook
daadwerkelijk effectief gehanteerd kan worden.
En die condities beginnen b i j een noodzakehjke verandering van de basisoriëntatie waarmee naar de problematiek gekeken wordt, zowel vanuit de
pohtiek als vanuit ambtelijk topmanagement.
Startpunt van denken over de afslankingsoperatie is tot dusver:
waar kan wat af?
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Dat startpunt hoort precies aan de andere kant te liggen, waardoor het
keuze-traject als volgt afgelopen wordt:
1 Welke essentiële (nieuwe) taken heeft de rijksoverheid c.q. het departement c.q. de dienst de komende jaren te vervullen en welke capaciteit moet
daarvoor dus in elk geval veilig worden gesteld? Waar liggen essentiële opgaven, waar liggen nieuwe uitdagingen? Wat is in elk geval onze 'core business'?
2 Welke taken kunnen langzamerhand geheel of gedeeltehjk gestopt worden? Dus: waar liggen mogehjkheden voor gewoon-niet-meer-doen?
3 Welke taken kunnen beter door anderen dan de rijksoverheid worden
uitgevoerd? Dus: waar liggen mogelijkheden voor privatisering en/of decentralisatie?
4 Hoe kunnen de effectiviteit en kwaliteit en efficiency worden verbeterd
van die taken die als 'core business' zijn aangemerkt, en welke overgangsruimte is daarbij nodig zolang 2 en 3 nog niet zijn afgewikkeld?
De grote operaties tot dusver hebben zich nooh op dit hele traject, maar
aheen op een of enkele deelvragen gericht. Reorganisatie rijksdienst, min
2%-operatie en deregulering spelen grotendeels op het niveau van vraag 4;
decentralisatie en privatisering op het niveau van vraag 3; de heroverwegingen en het project sanering specifieke uitkeringen brengen in principe de
vragen 2 tot en met 4 in beeld, maar hebben nog weinig tastbare resultaten
opgeleverd. Vraag 1 zou b i j de afslankingsoperatie i n beeld moeten komen,
maar. . . zie hierboven.
De keuzen onder 1, 2 en 3 horen i n ons bestel uitdrukkelijk politieke keuzen
te zijn. De keuzen onder 4 kunnen grotendeels op management-niveau gemaakt worden.
Waarom worden de keuzen niet langs deze weg gemaakt? Niet op kabinetsniveau, maar ook niet - althans nog niet - op het niveau van de meeste
departementen c.q. diensten?
De belangrijkste oorzaak ligt naar m i j n inzicht i n een structureel wantrouwen dat de laatste jaren tussen verschillende niveaus i n de overheidsorganisatie aan het groeien is, en vooral tussen de 'middelenbeheerders' en de
'produkt-managers'. Dat speelt zich zowel af binnen het pohtieke en binnen
het ambtehjke circuit, als tussen beide circuits.
Gezond wantrouwen is functioneel, i n de zin van niet alles zomaar geloven
en dus kritisch doorvragen. Maar de laatste jaren is onder de toenemende
bezuinigingsdruk een stijl van met elkaar omgaan gegroeid, die het best kan
worden getypeerd met: 'wat je zichtbaar maakt dat ben je k w i j t ' .
En zo'n cultuur is bijzonder disfunctioneel. Omdat zij het gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen in de kiem smoort. Wat de een i n een open
discussie als mogelijkheid ter overdenking op tafel zou willen legen, dreigt
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door de ander al onmiddellijk als bezuiniging of reductie te worden ingeboekt.
Zwart-wit: over je prioriteiten kun je nog ongestraft praten, alleen helpt het
niet veel, wat je over mogelijke posterioriteiten zegt wordt bijna zeker tegen
je gebruikt.
D i t leidt tot een subtiel 'hide-and-seek' spel waarin steeds meer energie en
intelligentie gestoken moet worden om er nog tastbare resuhaten uit te laten
komen. Een vicieuze cirkel vol met 'self fuUfilling prophecies'. E n uiteindel i j k sfeer- en klimaatbedervend.
Het enige middel dat in zo'n situatie overbhjft zijn dan inderdaad de beleidsarme en kale taakstelhngen aan departementen zoals die nu plaats vinden: er
moet zoveel procent of zoveel honderd miljoen af, en je ziet maar waar je het
vandaan haalt.
B i j uitstek op dit punt zou dus een houding van 'here stops the buck' op zijn
plaats zijn eerder dan het 'passing the buck' dat de minister van Binnenlandse Zaken in zijn toespraak ten tonele voerde. Wie begint ermee?
Naast een oriëntatie-verandering van 'individueel afschermen' naar 'gezamenlijke oplossen' is - daarmee samenhangend - ook een oriëntatie-verandering nodig van 'binnen-gericht' naar 'buiten-gericht'.
Door de grote operaties en de manier waarop daarmee om wordt gegaan,
zijn grote delen van de rijksoverheidsorganisatie de laatste jaren sterk op het
eigen interne functioneren georiënteerd geraakt. Iedereen is nogal met zich
zelf of met elkaar bezig. E n dat hgt niet aan een ingebakken karaktertrek b i j
ambtenaren, dat hgt aan de stijl van het politiek besturen en het ambtelijk
managen van deze processen.
De motiverende uitdagingen en het perspectief liggen voor iedere organisatie
uiteindelijk altijd buiten die eigen organisatie. En er komen gelukkig steeds
meer voorbeelden van onderdelen in de rijksoverheid waar die oriëntatie
weer terugkomt, en waar ook concreet blijkt dat alleen die oriëntatie werkt.
Na een periode van interne herbezinning treden steeds meer onderdelen met
een nieuwe en meestal pragmatischer opstelhng naar buiten; en zij zoeken
ook verbinding met elkaar.
De aanpak van de afslankingsoperatie zou deze beweging moeten versterken
in plaats van haar weer af te remmen.
Dat kan eigenlijk alleen zolang b i j de aanpak van de afslankingen de drie
doelstellingen, die er aanvankelijk mee beoogd werden, consequent uit elkaar worden gehouden:
• bezuiniging
• personeelsreductie
® kwaliteitsverbetering
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Personeelsreductie leidt niet een-op-een tot bezuiniging, en een kleinere
overheid wordt niet vanzelf een betere.
Bezuiniging, personeelsreductie, en kwaliteitsverbetering zijn verschiUende
doelen, elk met hun eigen weg om er te komen.
Die wegen kunnen elkaar ten dele ondersteunen, ten dele zijn zij per definitie strijdig.
Eerst dient daarom voor elk doel afzonderhjk te worden nagegaan: wat wil je
daarin bereiken, met welke maatregelen, welk ondersteunend beleid is eventueel nodig, en hoe werkt optimalisatie van dit doel uit op de andere twee?
Na deze excercitie hgt een zo voUedig mogelijk beeld op tafel van:
• elk van de drie trajecten afzonderhjk;
• waar zij elkaar versterken c.q. tegenwerken.
Waar dat laatste het geval is moet per situatie bepaald worden welk doel dan
het primaat heeft; op die punten zullen de drie trajecten tegen elkaar beschermd moeten worden. Een voorbeeld: als bezuiniging in een bepaalde
context het primaat heeft dan moet niet ook de volledige personeelsreductietaakstelling gehaald hoeven te worden; wanneer kwaliteitsverbetering is een
bepaalde context het primaat heeft dan moet dat traject beschermd worden
tegen bezuinigings-aanslagen c.q. personeelsreducties die dat doel zouden
frustreren.
Alledrie tegelijk kan niet. W^ie dat toch w i l schuift een rekening door, en
krijgt die later onherroepelijk gepresenteerd.
Afslanken is geen vraagstuk van kwantiteiten maar van kwaliteiten.
De kwantiteiten komen na afloop in de overzichten terecht, maar de succesen faalfactoren hggen in de manier waarop je het proces inricht, en vooral in
de manier waarop je omgaat met de kwaliteit die van hoog tot laag in de
organisatie verankerd hgt in de mensen die er werken.
De motivatie van mensen die b i j de overheid werken ligt niet in veel geld
verdienen. Z i j ligt in hun werk, dat vaak over hele concrete en maatschappeh j k relevante activiteiten gaat, en waarvoor zij zich verantwoordelijk voelen.
Wie een appel doet op die basis-motivatie merkt dat er ineens veel meer kan
dan aanvankelijk mogelijk leek. Iedereen kent daar in zijn eigen omgeving
voorbeelden van. Iedereen weet dus ook dat het zo werkt. Maar het wordt
coUectief niet beleden binnen de overheidsorganisatie. Integendeel.
Het is dus eigenlijk heel simpel. Biedt een perspectief waardoor mensen de
ruimte in hun concrete werk weer kunnen ervaren, i n plaats van ze alsmaar te
confronteren met de leegte van de totale organisatie er om heen. Er moet
kortom weer met hefde gewerkt (kunnen) worden b i j de rijksoverheid.
'From Onno and Cees with love'. Dat zou zeker helpen. Maar daar moeten
we dus vooral niet op bhjven wachten.
380

Naschrift:
Op 22 november 1986 publiceerde NRC-Handelsblad een vrij nauwkeurige
samenvatting van het afslankings-voorstel zoals dat eind november door de
bewindslieden in de ministerraad zou worden besproken. D i t voorstel w i j k t
voor wat betreft de hoofdlijnen van aanpak van de operatie niet af van het
beeld dat daarover i n bovenstaand artikel geschetst wordt.
De meeste departementen krijgen i n het voorstel voor 1988-1990 taakstellingen opgelegd variërend van 10% (pim. 3 keer 3%) tot 12% (3 keer 4 % ) .
Alleen voor de Hoge Colleges van Staat, Pohtie (zowel van R i j k als gemeente). Rechtspraak, Gevangeniswezen, en de Belastingdienst wordt gedacht
aan een lichtere taakstelling. Inmiddels is door verschillende bewindslieden,
ook publiekelijk, bezwaar aangetekend tegen deze voorstellen.
B i j het ter perse gaan van dit themanummer (medio december) had i n de
ministerraad nog geen afrondende besluitvorming over de aanpak en de
departementale taakstelhngen van de afslankingsoperatie plaats gevonden.
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PRIVATISERING: PERSPECTIEVEN VOOR HET
VERVOERBELEID

Mr. H.J.
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Abstract
Privatization and its impact on Dutch government transport policies
In the Netherlands privatization hardly refers to selling off government property. Public
enterprises never played an important role in the Dutch economic system, as economic
policies of the Dutch government tended to be attuned to market developments. Since
public enterprises are of minor importance as an instrument of public policies, divesture
of government shareholdings in most cases will not even promote market forces.
Privatization policies of the present Dutch government, which can be summarized as
"less government, more market" are intended to reduce government responsibilities and
government services. The government either aims to restructure bureaucracy according
to principles of business administration, or seeks to reduce civil service in favor of the
market sector. As a result any task which does not imply the exercise of typical pubhc
authority could be considered for privatization. On the long run this may even eliminate
any government production of goods and services but typical pubhc goods (in terms of
public finance theories).
As far as transportation is concerned, most transport companies owned by the government (i.e. the pubhc transport system) already function at an arm's length distance of
pubhc authorities. Selling these companies to the public is hardly feasible.
The largest privatization project in progress concerns the postal service and telecommunications (PTT). It came about as a result of developments in the international telecommunications market and it will result in remodelling a public law civil servant hierarchy into a state owned private law company, still a pubhc enterprise but far more market
oriented and independent than its predecessor.
Apart from this rather unique event privatization in the transport sector means a redefinition of both government and business responsibihties. For several years already the
governments transportation policies and its privatization program share the aim for "less
government, more market". In the near future this may lead to contracting out of a large
portion of the work traditionally done by the Department of Transportation. Neatly
tailored regulation of private sector activities might replace less differentiated public
sector services. More in general modern technologies tend to reduce the budget mechanism and public choice in favor of the market mechanism and private choice. From this
point of view privatization is in for a bright future.

INLEIDING

De uitdrukking 'geen geld, geen Zwitsers' stamt uit de t i j d dat militaire
apparaten nog niet tot de standaarduitrusting van overheden behoorden.
Inmiddels zijn overheidsapparaten tot een, i n de ogen van regeringen vaak
hinderlijke omvang gegroeid. Privatisering moet nu soulaas bieden.
* M r . H . J . de R u is hoofddocent, valigroep staats- en bestuursrecht. V r i j e Universiteit te A m s t e r d a m .
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Gebruikelijk is, dat privatisering zich eerst richt tot min of meer bedrijfsmatige activiteiten binnen de ambtelijke dienst. Daarna blijkt al gauw, dat ook
andere werkzaamheden vatbaar zijn voor privatisering, zelfs werkzaamheden die tot voor kort zonder meer tot het terrein van de overheid werden
gerekend, zoals rechtshandhaving en het gevangeniswezen.
Met privatisering slaat de t w i j f e l toe: wat hoort nu nog tot de overheidssfeer?
I n deze bijdrage wordt eerst uiteengezet hoe het privatiseringsbeleid zich in
Nederland heeft ontwikkeld. Het is vooralsnog minder geruchtmakend dan
de grootschalige eigendomsoverdrachten naar de particuliere sector die in
Engeland en sinds kort ook in Frankrijk plaatsvinden, maar bij nadere analyse blijkt dat het niet minder ingrijpend is. Vervolgens wordt nagegaan, hoe
privatisering zich verhoudt tot het vervoerbeleid. De ontwikkelingen blijken
al enige t i j d synchroon te lopen. Niet zozeer de ideologische opvattingen als
wel de technologische mogelijkheden om processen in de samenleving te
beheersen lijken de omvang van de collectieve sector te gaan bepalen. Dat
betekent dat privatisering wel eens een onomkeerbaar proces zou kunnen
blijken te zijn.

DE NEDERLANDSE PRIVATISERINGSVARIANT
Vormen van privatisering
I n een tijdsbestek van vier jaar heeft privatisering een belangrijke plaats
verworven in het kabinetsbeleid. I n het regeerakkoord van het tweede kabinet-Lubbers werd het belang van privatisering aldus onderstreept: 'De privatisering van overheidsdiensten zal krachtdadig worden aangepakt. Richtsnoer hierbij zal zijn, dat alle diensten, welke niet noodzakelijk door de
overheid behoeven te worden uitgevoerd, in beginsel voor privatisering in
aanmerking komen" [1]. Vier jaar eerder had het eerste kabinet-Lubbers
een primeur in de Nederlandse parlementaire geschiedenis met privatisering
als programmapunt. Privatisering werd ten genoemd als instrument tot het
bereiken van budgettaire besparingen, tot verbetering van bestuurlijke beheersing en tot het versterken van de marktsector [2].
De aanvankelijke werkdefinitie van privatisering luidde als volgt: 'al die
vormen van verzelfstandiging waarbij door de overheid verrichte taken hetzij
onder een minder directe vorm van overheidsinvloed worden gesteld, hetzij
geheel aan die overheidsinvloed worden onttrokken' [3]. I n de stukken over
privatisering worden steeds drie hoofdvormen genoemd: afstoten, uitbesteden en verzelfstandigen. Als meest vergaande vorm van privatiseren wordt
beschouwd het zonder meer afstoten van overheidsvoorzieningen. Dat kan
betekenen dat de voorziening verdwijnt [4] of dat zij wordt opgepakt door de
particuliere sector. Minder bedreigend voor het voortbestaan van de voorzie383

ning is de tweede vorm, de uitbesteding van werkzaamheden aan de particuhere sector, waarbij de overheid de mogelijkheid behoudt om de voorziening
te beïnvloeden, bijvoorbeeld langs contractuele weg [5]. Als minst ingrijpende vorm van privatisering geldt de verzelfstandiging van ambtelijke diensten,
door deze van eigen bevoegdheden te voorzien of door deze om te zetten i n
een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een vennootschap. Vooral door
de vennootschapsrechtehjke structuur neemt de eigen verantwoordehjkheid
van de organisatie voor de bedrijfsvoering juridisch gezien hanteerbare vormen aan terwijl de overheid dientengevolge nog slechts op een afstand kan
besturen, zij het dat zij langs verschillende andere wegen, zoals wetgeving,
concessievoorwaarden, overeenkomsten, meer invloed kan verwerven dan
op grond van haar vennootschapsrechtelijke positie als aandeelhouder denkbaar zou zijn [6].
De hier genoemde drie hoofdvormen van privatisering (afstoten, uitbesteden, verzelfstandigen) bieden niet meer dan een oriëntatie i n een zeer gevarieerde werkelijkheid. Tussen de twee uitersten van een direct aan de minister
ondergeschikte ambtehjke dienst (in het openbaar bestuur overheerst de
figuur van de lijnorganisatie) enerzijds en het voUedig van overheidsregulering vrije particuliere initiatief anderzijds is een groot aantal varianten denkbaar. Privatisering duidt dan ook niet per definitie op het intreden van een
van de drie genoemde hoofdvormen, als wel op het afnemen van de invloed
van het (centrale) pohtieke gezag ten gunste van het particuliere initiatief.
Privatisering kan dan ook begrepen worden als het tegendeel van politisering.
Verschil met verkoop van deelnemingen
Het Nederlandse privatiseringsbeleid heeft een eigen gezicht. Het onderscheidt zich i n de eerste plaats van dat in het buitenland omdat het niet
primair betrekking heeft op de verkoop van overheidsondernemingen (hetzij
staatsbedrijven, hetzij vennootschappen waarin de overheid alle of een deel
van de aandelen bezit). Opmerkehjk is, dat het kabinet de verkoop van
staatsdeelnemingen i n vennootschappen zelfs uitdrukkelijk niet als privatisering wil beschouwen [7]. De verklaring die het kabinet daarvoor geeft, is dat
het bij de meeste staatsdeelnemingen gaat om bedrijven, die i n alle opzichten
al te maken hebben met de krachten van de markt en de daarin werkzame
concurrentie.
Wanneer de overheid haar eigendom inderdaad niet gebruikt om de ondernemingen te dwingen tot het voeren van zogenaamd bedrijfsvreemd beleid
maakt het eigenlijk niet uit wie de eigenaar van de onderneming is. De
overheid gedraagt zich dan als iedere willekeurige aandeelhouder-belegger
die een redehjk rendement wenst, zodat verkoop van het overheidsaandeel
niet beschouwd kan worden als een overheveling van overheidsactiviteiten
384

naar de particuliere sector. De opvatting van het kabinet strookt met de
geschiedenis van veel overheidsdeelnemingen van de Nederlandse staat. Het
paste niet b i j de aard van de Nederlandse economie om overheidsondernemingen op grotere schaal, zoals i n Engeland of Frankrijk, i n te zetten als
instrument van overheidsbeleid [8].
Privatisering is i n Nederland dus niet de enkele verkoop van overheidseigendom, maar een meer inhoudelijke terugtred van de overheid i n haar typische
overheidsfunctie. Toch is de verkoop van aandelen door de overheid niet
helemaal zonder betekenis. Ook de enkele verkoop van overheidseigendom
kan een symptoom zijn van veranderende opvattingen over de rol van de
overheid. I n Engeland waar privatisering meer dan elders het karakter heeft
van een uitverkoop ('seUing the family silver') wordt dat geïllustreerd met de
verkoop van overheidseigendom in British Telecom aan het publiek. De
aandelenemissie ter waarde van £ 3.9 m l d . , aan 1,66 mln. nieuwe aandeelhouders (waaronder 96% van de werknemers van B T zelf; hierdoor verdubbelde het aantal particuliere aandeelhouders i n Engeland) was een essentiële
schakel i n een cultuurverandering binnen en buiten de onderneming, die
ertoe moest bijdragen dat B T als een slagvaardig, winstgevend en concurrerend bedrijf werd opgestuwd i n de vaart der volkeren [9] (naar het zich laat
aanzien met succes). Deze verkoop was een stap i n de richting van een meer
marktgericht telecommunicatiebeleid van de Engelse regering, zij sloot een
proces af waarin overheidsregulering op basis van overheidseigendom en monopolie plaats maakte voor afstandelijke overheidsbemoeienis in een
markt die ook voor anderen toegankelijk werd.
Niet alle Engelse privatiseringsgevaOen hebben echter dergelijke ingrijpende
gevolgen voor de bedrijfscultuur van de betrokken organisatie. De verkoop
van Jaguar bijvoorbeeld heeft weinig te maken met verandering van de overheidstaak. D e Nederlandse regering zou deze verkoop niet van het etiket
privatisering hebben willen voorzien, omdat de onderneming al deel uitmaakte van de marktsector. Het deelnemen van de overheid i n het kapitaal
van vennootschappen als doel i n zichzelf wordt hier te lande afgewezen.
Waar een zakelijke en marktconforme benadering vooropstaat, is het risico
immers niet denkbeeldig, dat ondernemingen met een staatsdeelneming bevoordeeld worden of onvoldoende aanpassingsvermogen ontwikkelen, omdat de onderneming er onwillekeurig van uit gaat dat de continuïteit gewaarborgd is door het aandeelhouderschap van de overheid. Ook hgt het gevaar
van een onzuivere vermenging van overheidswensen en een bedrijfseconomisch verantwoord ondernemingsbeleid op de loer. Het kabinet heeft dan
ook besloten om binnen de randvoorwaarden van een goed beleggersbeleid
waar mogelijk tot verkoop over te gaan van die deelnemingen die geen
typische doeleinden van overheidsbeleid meer dienen [10].
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Veel verzelfstandiging
Nog op een ander punt verschilt privatisering in Nederland van haar buitenlandse equivalent. Verzelfstandiging (die zich voordoet wanneer binnen de
ambtelij k-hiërarchische organisatie een tak van dienst wordt ingesteld die
eigen bevoegdheden krijgt toegekend en wanneer een ambtehjke dienst
wordt omgezet in een rechtspersoon naar burgerlijk recht die geheel of grotendeels in handen is van de staat) wordt buiten onze grenzen niet als privatisering herkend. W i j noemen de omzeting van de PTT in een naamloze vennootschap privatisering, terwijl daarvan in Engelse ogen pas sprake zou zijn
in een volgend stadium, als een substantieel deel van de PTT-aandelen aan
het publiek zou worden aangeboden. Privatisering i n Nederland heeft daarmee meer het karakter van een reorganisatie, gericht op verzelfstandiging
van onderdelen van het overheidsapparaat ter verhoging van de 'responsiveness' van de overheid. Deze karakteristiek van Nederlands privatiseringsbeleid is te meer van belang, daar de hoofdvormen afstoten en uitbesteden een
bescheiden rol blijken te spelen vergeleken met verzelfstandiging [11] (zie de
hieronder opgenomen tabel 1 van privatiseringsprojecten van het kabinetLubbers I I ) en de enkele verkoop van aandelen niet als privatisering wordt
beschouwd.

Tabel 1 - Stand van zaken met betrekking tot privatisering
1. (Principe)besluiten
over
privatisering
zijn reeds door de
ministerraad genomen t.a. v.:
- Politietechnische dienst (Ju)
- Accountantscontrole
(Algemeen)
- Huisdmiilcerijen en Staatsdrulckerij en Uitgeverij
(Algemeen/BiZa)
- Algemeen verzorgende
functies (Algemeen)
- Ingenieursdiensten
Rijkswaterstaat ( V W )
- IJkwezen ( E Z )
- Loodsdienst ( V W )
- P J T (Commissie-Steenbergen)
(VW)
- Organisatie-advieswerk b i j het
r i j k (Algemeen)
- Werktuigkundige en
electrotechnische diensten
lUjkswaterstaat ( V W )
- Rijksautomobielcentrale ( V W )
- Dienst voor de Waarborg (Fi)
- Kadaster ( V R O M )
- Waterleidingsbedrijf Flevoland
(VW)

- Herstructurering Computer
Centrum L i m b u r g ( B i Z a )
- Tentoonstellingsnieuwbouw
(AZ)
- Postbank ( V W )
- Staatsvissershavenbedrijf
(VW)

2. Een onderzoek
naar de
mogelijkheden
van
privatisering
is gestart
t.a.v.:

- Defensiebedrijven ( D e f . )
- Centraal Filmbureau
Krijgsmacht ( D e f . )
- Woningverwerving ( D e f . )
- Sociaal Wetenschappelijk
Onderzoek ( D e f . )
- Stoomwezen (SoZa)
- Juridische functie
departementen (Algemeen/lu)
- R i j k s en departementale
rekencentra (Algemeen/BiZa)
- Interne opleidingen
rijksoverheid (Algemeen/BiZa)
- Werving en selectie personeel
(BiZa)

- Waarborgfonds Motorverkeer
(Fi)
- Staatsloterij (Fi)
- Beheerstaak D o m e i n e n (Fi)
- Vertaalbureau ( B u Z a )
- Centraal Diergeneeskundig
Instituut ( L en V )
- Staatsbosbeheer ( L en V )
- Rijksluchtvaartschool ( V W )
- Luchtverkeersbeveiliging
(VW)
- Rijksopleidingen voor
Verloskundigen ( W V C )
- Podiumkunsten en rijksmusea
(WVC)
- Dienst Informatievoorziening
RPD (VROM)
- Secretariaten Huurcommissies
(VROM)
- A f d e h n g Bouw R G D ( V R O M )
3. Bijzondere
afspraken
gemaakt
over:

~ de nieuwe tripartite structuur
van de Arbeidsvoorziening
- de verzelfstandiging van het
facilitaire b e d r i j f van de N O S

Bron: Regeerakkoord Kabinet Lubbers II, Nederlandse Staatscourant, 1986. 131, blz, 9,
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zijn

Voor verzelfstandiging van bedrijfsmatige activiteiten (vgl. Postbank, PTT
en de toekomst van andere staatsbedrijven) ligt het gebruik van de N V of
BV-vorm voor de hand. D i t is niet nieuw: al eerder in de Nederlandse
geschiedenis werden staatsbedrijven omgezet in vennootschappen (vgl. o.a.
Gasunie en D S M ) . I n de jaren vijftig en zestig waarin dergelijke privatisering
avant la lettre betrekkelijk veel voorkwam, nam de overheid ook op andere
terreinen veel nieuwe verantwoordelijkheden op zich, zoals cultuur, volksverzekeiingen, maatschappelijk werk en uitbreiding van dienstverlening
door de PTT-gelddiensten. Dergelijke uitbreidingen van de overheidstaak
werden vrijwel steeds opgevangen door uitbreiding van het ambtelijk apparaat. Z o was het de Staatsmijnen een halve eeuw eerder al vergaan: voordat
zij verzelfstandigden in de vorm van een tak van dienst werden zij beheerd
vanuit een ambtelijk bureau in de lijnorganisatie van het toenmalige departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
De harde kern van de overheid
Kenmerkend voor de uitoefening van overheidstaken in de ambtelijke sfeer
is, dat de besluitvorming over de betrokken voorziening steeds via het budgetbeginsel plaatsvindt, dat w i l zeggen dat er over wordt beslist bij de vaststeUing van de rijksbegroting. De voorziening wordt dan niet verstrekt tegen
een daarvoor door de genieter te betalen prijs (vastgesteld in de confrontatie
tussen vraag naar en aanbod van de voorziening), maar als een resultaat van
politieke besluitvorming. Een dergelijke wijze van verstrekking van goederen en diensten, buiten het marktmechanisme om, is onvermijdelijk b i j zogenaamde echte collectieve goederen, zoals dijken en defensie. Mede onder
invloed van de welvaartstheorie is het budgetmechanisme echter ook voor tal
van andere voorzieningen geaccepteerd. Dat bracht mee dat voor de organisatie van dergelijke collectieve voorzieningen een publiekrechtelijke rechtsvorm werd geëist (vgl. art. 228 j o . art. 234 Gemeentewet), terwijl het gebruik
van privaatrechtelijke vormen, als strijdig met eisen van democratie en publieke verantwoording, werd geweerd.
Het budgetmechanisme blijkt niet voor alle voorzieningen geschikt te zijn en
aan de voorkeur voor publiekrechtelijke organisatievormen l i j k t een einde te
zijn gekomen, in het bijzonder waar het bedrijfsmatige activiteiten betreft.
Z o is in de Memorie van Toehchting van de nieuwe Wet gemeenschappelijke
regelingen b i j herhahng van regeringszijde gesteld, dat publiekrechtelijke
gemeenschappelijke regehngen slechts bestemd zijn voor de uitoefening van
publiekrechtelijke taken, terwijl 'voor het gebruikmaken van aan de gemeentebesturen toekomende privaatrechtelijke bevoegdheden (. . .) de gemeenschappelijke regeling een oneigenlijke weg en ook een overbodige tussenschakel (is)' [12]. De Wet gemeenschappelijke regelingen schrijft daarmee impliciet een privaatrechtelijk regime voor, terwijl de oude Wet ge387

meenschappelijke regelingen nog een afkeer daarvan liet blijken. Deze omkering van de bewijslast, ten gunste van de privaatrechtelijke vorm, markeert een trendbreuk i n het overheidsorganisatierecht. Deze komt ook tot
uitdrukking i n de recente ontwikkelingen b i j de P T T ; de NV-status, waarvoor i n PTT-kringen al bijna een eeuw is gepleit [13] b l i j k t ineens zonder slag
of stoot, onder de druk van internationale marktontwikkelingen, politiek
haalbaar te zijn. Deze kentering, waarmee duidelijk wordt dat het opvangvermogen van de coUectieve sector en van de ambtelijke dienst zijn grenzen
heeft bereikt, hangt samen met de i n de jaren tachtig hand over hand toegenomen scepsis over coUectieve arrangementen als instrumenten van welvaartsbeleid. Goedbedoelde overheidssturing bleek averechtse effecten te
hebben [14]. De tegenbeweging, gericht op reductie van sturing won snel aan
belang [15]. D i t proces is bevorderd door recente blijken van wanbeheer en
gebrekkige boekhouding in de coUectieve sector. Tanend vertrouwen i n het
budgetmechanisme ( A B P , RSV, Defensieuitgaven, Oosterscheldeproject),
ondergraaft de vanzelfsprekendheid van collectieve arrangementen.
Kort samengevat komen de ontwikkelingen i n het Nederlandse privatiseringsbeleid neer op het volgende:
a Privatisering krijgt steeds meer het karakter van een heroverweging van de
overheidstaak.
b Vergeleken met het buitenland omvat privatisering niet de verkoop van
overheidseigendom terwijl het, eveneens anders dan i n het buitenland juist
tot bloei komt i n verzelfstandigingsoperaties,
c Het kabinet hanteert enkele vuistregels:
• voor de uitoefening van typisch publiekrechtelijke bevoegdheden is de
ambtehjke lijnorganisatie (publiekrechtelijke organisatievorm) i n principe
de meest aangewezen organisatievorm;
• overheidsbeleid dat bestaat uit feitelijk of privaatrechtelijk handelen leent
zich i n beginsel voor verzelfstandiging, waarbij het gebruik van privaatrechtelijke rechtsvormen ( N . V . , B . V . , stichting, coöperatieve vereniging) voor
de hand ligt;
• wanneer deze handelingen geen uitdrukking meer geven aan het reahseren
van overheidsdoeleinden en er slechts activiteiten i n de marktsector worden
verricht, verdient afstoting aanbevehng.
I n alle situaties geldt, dat naast de aard van de activiteit en de organisatievorm die daarvoor geschikt is, ook de omgeving een r o l speelt. Z i j zal bepalen welke vorm van regulering de overheid zal moeten toepassen om haar
beleid te reahseren. Privatisering zal immers vaak betekenen, dat het grove,
alomvattende sturingsmechanisme van de ambtehjk-hiërarchische l i j n plaats
maakt voor een op de omstandigheden afgestemde methode van regulering.
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Het voorgaande leidt tot het hieronder opgenomen overzicht in tabel 2.

Tabel 2 - Privatisering:
sameniiang aard activiteit type organisatie en aard regulering.
type privatisering

aard regulering

l a . ~ Typisch pubhel^rechtelijke
bevoegdheden met veel
beleidsruimte

geen privatisering; behoud
zeggenschap minister via
ambtehjke l i j n

zeggenschap van politiek gezag
via ambtelijke h i ë r a r c h i e

I b . - Typisch publiekrechtelijke
bevoegdheden met weinig
beleidsruimte voor
technische uitvoering

geen privatisering; eventueel
wel zelfstandige bestuursorganen

p u b ü e k r e c h t e l i j k e overdracht
van bevoegdheden; eventueel
aanwijzingsbevoegdheden

verzelfstandiging; privaatrechtelijke rechtsvorm met
overheidsdeolneming ( N V , B V ,
Stichting, C V )

overheidsregulering op onderdelen, afhankelijk van mate van
binding en derdenwerking i n
publiekrechtelijke o f
privaatrechtelijke vorm

3a. - A c t i v i t e i t e n die slechts i n
de marktsector worden
verricht en waarvan de prijs
door vraag en aanbod w o r d t
bepaald

afstoten, verkopen naar
particuhere sector

globale, algemene regulering
die voor ieder i n gelijke
omstandigheden geldt

3b. - I d e m , maar dan van overheidswege gereguleerd

uitbesteden

idem plus gerichte en op het
geval afgestemde regulering

aard activiteit

- F e i t e l i j k handelen en
privaatrechtelijk optreden
ter realisering van doeleinden van overheidsbeleid

PRIVATISERING E N VERVOERBELEID
De markt
Vervoer heeft in Nederland vanouds te maken met een grote mate van
overheidsbemoeienis. Zelfs i n een t i j d waarin het liberahsme hoogtij vierde
trad de staat actief op om het vervoerwezen te bevorderen (spoorwegen,
posterijen en zeescheepvaart zijn daar voorbeelden van).
De vervoerordening voor zover die van de overheid uitgaat is, gegeven het
kader van een georiënteerde markteconomie, afgestemd op de marktstructuur. De overheidsbemoeienis met één spoorwegmaatschappij (tarieven, f i nanciering, dienstregeling) en met de monopoloïde markt van het geregeld
personenvervoer heeft een ander karakter dan de bemoeienis met de gefragmentariseerde, door mededinging beheerste markt van het goederenvervoer
over de weg (randvoorwaarden). Weer anders is de overheidsbemoeienis
met post- en telecommunicatieverkeer (voorlopig nog zeggenschap tot in de
details van de bedrijfsvoering), met het taxivervoer (capaciteit), het buisleidingenvervoer, de binnenvaart, het internationale luchtvervoer etc. Voor
alle sectoren geldt dus dat de overheidsbemoeienis mede bepaald wordt door
de marktverhoudingen. Het laatste decennium is de marktoriëntatie in het
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overheidsbeleid eerder toegenomen dan afgenomen. Hoe verhoudt dat zich
tot privatisering en welke ruimte is er in de praktijk nog over voor verzelfstandiging, uitbesteden en afstoten van taken in het vervoerbeleid? Hieronder zal ik enkele onderwerpen bespreken.
Post en telecommunicatie: gordiaanse knoop
I n de sfeer van het postvervoer en de telecommunicatie heeft het kabinetLubbers I , mede door de ontwikkelingen op de internationale telecommunicatiemarkt, zich gedwongen gezien om op zeer korte termijn een gigantische
privatiseringsoperatie te realiseren. De werking van het marktmechanisme
kon niet meer buiten de deur gehouden worden. Omzetting van het staatsbedrijf in een N V bleek gewenst om de bevoegdheidsverdehng tussen overheid
en bedrijf opnieuw te definiëren.
Vanuit de juridische invalshoek lag privatisering van het staatsbedrijf al langer voor de hand, omdat de rechtsvorm van staatsbedrijf bekend staat als een
schoolvoorbeeld van een versluierende vermenging van overheidsbeleid en
ondernemingsactiviteiten, in een mate waardoor zowel de overheid als het
bedrijf op den duur tot frustratie gedoemd zijn. Opmerkelijk is evenwel
hoeveel moeite het kost om een effectieve scheiding van overheidsverantwoordelijkheden en ondernemingstaak te bewerkstelligen. Zelfs de Commissie-Steenbergen, die de verzelfstandiging over de streep haalde slaagde er
niet in de knoop te ontwarren: in haar voorstellen was regulering als typische
overheidstaak aan de PTT onttrokken en aan het ministerie toegedacht, zij
het dat een overheersende inbreng van de PTT was voorzien, met uitsluiting
van andere marktdeelnemers, zodat zich toch weer een vermenging van verantwoordelijkheden zou voordoen [16]. Voorlopig is een duidehjke wederzijdse bevoegdheidstoedeling nog niet gerealiseerd.
Overheidsondernemingen in de vervoersector
Meer dan in andere sectoren zijn in het vervoer vennootschappen te vinden
waarin de centrale overheid deelneemt ( K L M , luchthavens, NS, ondernemingen werkzaam in het personenvervoer) [17]. Het merendeel van deze
vennootschappen is met overheidsfinanciering tot stand gekomen, omdat de
voorziening wenselijk werd geacht en particulieren onvoldoende geïnteresseerd waren om haar tot stand te brengen. I n theorie is er, nu de voorziening
eenmaal bestaat, voldoende reden om waar mogelijk het overheidsaandeel te
verkopen. B i j de regionale luchthavens Eelde, Z u i d Limburg en Texel zou
dat echter niet reahstisch zijn, wegens de verhezen die deze luchthavens
maken. B i j Schiphol acht het kabinet verkoop niet uitgesloten. Voor het
behoud van de overheidsdeelneming in de Stoomvaart Maatschappij Zeeland ontbreekt ieder argument, kopers z i j n waarschijnhjk voorhanden. Voor
streekvervoerbedrijven ligt dat moeilijker, daar komt bij dat het kabinet
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verkoop hier niet opportuun acht omdat deelnemingen hier vooralsnog een
instrument zijn van reorganisatie en landelijke coördinatie. Voor de NS en
het streekvervoer geldt, dat verkoop ondenkbaar is wegens de structurele
verliessituatie en de daarbij horende overwegende overheidsfinanciering.
Het overheidsaandeel in de NS wordt bovendien geacht een goede openbare
vervoervoorziening te dienen. Tenslotte de K L M . Het kabinet heeft reeds
verschillende malen besloten tot vermindering van het overheidsaandeel in
de vennootschap, maar tegelijkertijd is duidelijk gemaakt dat een substantieel aandeel behouden zal blijven [18], omdat het nationale karakter van de
luchtvaartmaatschappij i n internationale (luchtvaart-)betrekkingen ook voor
de onderneming nog een belangrijke r o l schijnt te spelen. De conclusie voor
de vervoersector is hiermee, dat van een grootschalige verkoop van overheidsdeelnemingen voorlopig geen sprake zal zijn.
De constatering van het Kabinet, dat het bij de huidige staatsdeelnemingen
vooral gaat om ondernemingen die in alle opzichten te maken hebben met de
krachten van de markt en de daarbij horende concurrentieverhoudingen [7],
vindt juist m.b.t. overheidsondernemingen in de vervoersector haar belangrijkste uitzondering.
U i t het feit dat de verkoop van een aantal deelnemingen door het kabinet
niet wenselijk wordt geacht, blijkt zelfs dat een aantal vennootschappen hier,
in afwijking van het normale patroon, uit een oogpunt van overheidsbeleid
begerenswaardig bezit is voor de staat ( K L M , NS, PTT). De vennootschapsrechtelijke structuur biedt de overheid daar kennelijk beïnvloedingsmogelijkheden, die zij anders zou moeten ontberen. Het vennootschapsrecht verbiedt een aandeelhouder immers niet om invloed op de gang van zaken
binnen de vennootschap uit te oefenen, tenzij dat zou strijden met het belang
van de vennootschap en dat is vaak te ondervangen met compensatie van
bedrijfsvreemde lasten. Een principieel verkoopstreven voor alle overheidsdeelnemingen is dus niet noodzakelijk, zolang de overheid de vennootschap
niet voor oneigenhjke doeleinden of i n strijd met het recht gebruikt [19]. Het
vennootschapsrecht biedt het bestuur van de vennootschap mogelijkheden
tot verzet tegen onrechtmatig gedrag van aandeelhouders.
U i t de situade zoals die zich in de loop van de t i j d b i j de NS heeft ontwikkeld, zou echter afgeleid kunnen worden dat de vennootschapsrechtelijke
verhouding met de overheid niet een afdoende waarborg is tegen een al te
opdringerige overheid, vooral wanneer die overheid macht kan mtoefenen
op grond van financiering. De ontwikkehngen bij de NS illustreren dat verzelfstandiging (het gebruik van de NV-vorm) niet vanzelfsprekend garandeert dat de overheid op afstand b l i j f t , zelfs al bood EEG-regulering de
onderneming een zekere onderhandelingspositie. Een nieuwe regehng van
de verhouding tusen de overheid en de NS bleek noodzakelijk om de afstand
te herstehen [20]. I n deze nieuwe regeling (die het karakter heeft van een
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overeenkomst) zijn de verantwoordelijkheden van de minister van V & W
voor het algemeen en maatschappelijk belang enerzijds en die van de NS
voor 'een doelmatige bedrijfsvoering van het rijksoverheidsbeleid met betrekking tot de spoorwegen' anderzijds in onderdelen gedefinieerd. Naast
bedrijfseconomisch rendement dienen bijzondere, daartoe ontwikkelde kengetaUen als maatstaf voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering.
Terugtred van de overheid
Op een aantal terreinen treedt de overheid terug zonder dat in strikte zin
sprake is van privatisering. Toch houdt dit verband met privatisering.
Een dergelijke terugtred is gesymboliseerd i n de geleidelijke uitholling van
de Commissie Vervoervergunningen, een van de meest karakteristieke zelfstandige bestuursorganen die Nederland kent. Een belangrijk deel van de
taak van de C V V zal binnen afzienbare t i j d komen te vervallen en de resterende boedel zal verdeeld worden tussen het ministerie van V & W en het
bedrijfsleven.
Tot voor kort werd de verantwoordelijkheid van de overheid, te dezen in
belangrijke mate belichaamd in de C V V , voor gedetailleerde regulering van
de capaciteit van het goederenvervoer over de weg nog als vanzelfsprekend
aanvaard. I n het beleid dat de C V V terzake voerde werd de levensvatbaarheid van ondernemingen, gemeten met behulp van een daartoe ontwikkeld
normkostensysteem met kengetallen, i n toenemende mate doorslaggevend
geacht voor het verkrijgen van toegang tot de markt. Sterker nog, het lag in
de bedoeling om kennelijk ongezonde ondernemingen uit de markt te verwijderen. D i t CVV-beleid raakte geïsoleerd van het kabinetsbeleid, dat meer
ruimte beoogde te geven aan de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers. Het kabinet wenste geen gevolgen te verbinden aan de overheidstoetsing van bedrijfsresultaten. Het ontnam, voor een belangrijk deel, de ratio
aan een dergelijke toetsing, door afschaffing van de tonnagestop, met zelfs in
het verschiet de afschaffing van het vergunningenstelsel als instrument tot
regulering van de vervoermarkt zelf. Het overheidsbeleid terzake van goederenvervoer over de weg verplaatste zich in de visie van het kabinet naar het
scheppen van gunstige voorwaarden voor een eerlijke concurrentie. Het vergunningenstelsel heeft daarbij nog slechts betrekking op randvoorwaarden
voor een effectieve vervoermarkt, beperkt als het is tot vestigings- en concurrentievoorwaarden en tot het bieden van sancties tegen oneerhjke concurrentie in de vorm van het overtreden van voorschriften met betrekking tot
rijtijden, maten en gewichten en arbeidsvoorwaarden [21].
Deze voor het vervoer typerende terugtred van de overheid ten behoeve van
het marktmechanisme binnen gestelde randvoorwaarden heeft consequenties
voor de organisatie van de besluitvorming. De rol van de C V V zal grotendeels overgenomen worden door de Raad voor het Vergunningenbeleid in
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het Wegvervoer ( R V W ) waarin het bedrijfsleven, anders dan in de onafhankelijke C V V , uitdrukkelijk vertegenwoordigd zal zijn. Ook in de nieuwe
Wet Personenvervoer zal geen plaats meer zijn voor de C V V , terwijl naar
het zich laat aanzien de Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart - het
kader waarbinnen de C V V vooralsnog intact b l i j f t - eveneens op de helling
zal gaan.
Per saldo zal het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers in het goederenvervoer alsmede de E V O ) meer bij de beleidsvoorbereiding, -vaststelling en
-uitvoering betrokken zijn, dan voorheen het geval was.
Ondanks dat zal het nieuwe patroon in de verhouding tussen overheid en
bedrijfsleven in het goederenvervoer een scherper onderscheid tussen overheidsverantwoordelijkheden en verantwoordelijkheden van het bedrijfsleven bewerkstelhgen. Deze ontwikkehng, in combinatie met het versterkte
marktmechanisme, loopt synchroon met privatisering.

PERSPECTIEF: A F S L A N K I N G DEPARTEMENT
Voor zover privatisering het ontrafelen van bevoegdheden en verantwoordehjkheden tussen bedrijfsleven en overheid beoogt, is daaraan, in de ontwikkeling van het vervoerbeleid zelf, al in toenemende mate voldaan. D i t geldt
ook voor de ondernemingen waarin de overheid deelneemt, in het bijzonder
in de sfeer van het personenvervoer. Voor deze ondernemingen zijn in de
loop van de tijd meer verfijnde methoden ontwikkeld ter bepaling van de
omvang van door de overheid opgelegde bedrijfsvreemde lasten. De zelfstandigheid van deze ondernemingen is daardoor geaccentueerd. Minder
overheid hangt hier evenwel meer af van verandering in regulering dan van
privatisering.
Voor zover met privatisering beoogd wordt om de overheid in eigen beheer
slechts die taken te laten verrichten die tot de typische overheidstaken en tot
de publiekrechtelijke sfeer behoren, is nog wel veel van privatisering te
verwachten. Waar feitelijk handelen of privaatrechtehjk handelen overheerst, of waar privaatrechtehjk en feitelijk handelen denkbaar zijn als een
alternatief van publiekrechtelijke besluitvorming, publiekrechtelijke beheersvormen of pubhekrechtelijke regulering, biedt privatisering een ruim
perspectief. Wat niet tot de uitoefening van de typische overheidstaak behoort, kan dan uit de ambtelijke portefeuille verdwijnen.
Een voorbeeld daarvan biedt privatisering van de loodsdienst. Andere voorbeelden zijn postvervoer, onderhoud van automobielen, vaarwegmarkering,
luchtvaartonderwijs en andere opleidingen, luchtverkeersbeveiliging enz.
Dit is dan nog maar een begin, want ook activiteiten buiten het eigenlijke
vervoer, die binnen het departement van V & W worden uitgeoefend, komen
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dan voor privatisering in aanmerking, zoals accountantswerk, juridisch werk,
ingenieurswerk, wetenschappelijk onderzoek en dergehjke. I n principe is de
overheid aldus af te slanken tot de kern van de ambtelijke en pohtieke top,
waar de keuzes tussen elders ontwikkelde beleidsalternatieven moeten worden gemaakt. De overheid wordt dan gereduceerd tot overlegforum, tot
regelgever (waar zelfregulering, privaatrecht en markt tekortschieten), tot
scheidsrechter en tot handhaver, hoewel ook in de sfeer van de handhaving
nog uitbesteding mogelijk is.
D i t perspectief, dat wordt geopend door de ontwikkelingen die tot nu toe in
het vervoerbeleid plaatsvonden, past in de ontwikkehng naar een meerkeuze-maatschappij, die haar intrede doet door ontwikkelingen in de informatietechnologie. Deze ontwikkehngen maken het mogelijk kosten en prijzen
steeds verder uit te splitsen en te differentiëren. Dergelijke berekeningen
hebben onvermijdelijk consequenties voor de allocatie van kosten en opbrengsten en voor de besluitvorming daarover. Z o is het denkbaar dat besluiten over voorzieningen die nu nog als vanzelfsprekend in de collectieve sector worden genomen, worden overgenomen door de markt en de particuliere
sector. Of daadwerkehjk tot privatisering zal worden overgegaan en welke
vorm daarvoor moet worden gekozen, zal dan uitsluitend nog afhangen van
overwegingen met betrekking tot de kosten, de kwaliteit en de continuïteit.
Grote, hiërarchisch georganiseerde ambtelijke apparaten ter verwezenlijking
van cohectieve voorzieningen zuhen daarmee geleidelijk overbodig worden.
Het huren van Zwitsers wordt misschien weer gemeengoed.
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GEMEENTELIJKE ERVARINGEN MET DE
D E C E N T R A L I S A T I E VAN H E T V E R V O E R B E L E I D
De wet personenvervoer

als

voorbeeld

Mr. H . SCHOUTEN*

Abstract
Decentralization and transport policy, seen by the municipal authorities
The Raad voor het binnenlands bestuur (Council for Domestic Administration), an independent advisory committee of the Dutch government, published in 1982 a report on
decentralization ofthe traffic- and transport policy. Now, some 5 years later, the balance
can be drawn of what the government has done with the recommendations. This is done
from the point of view of the municipal authorities.
Two important developments were already in progress as the report came out: the
revision of the Wet Uitkeringen Wegen (Road Contribution Act) and the administrative
and financial reorganization of Public Transport. On the revision of the Road Construction Act the Dutch government and the other authorities involved could not come to an
agreement in the past years. In all probability this matter will be settled during the reign
of the present government.
The reorganization of Public Transport has for the greater part been finished. A bill, the
Wet personenvervoer (People's Transport Act), is now in discussion with Parliament. The
new act will probably become law in 1988. One important achievement of this act is the
fact that there will now be a legal base for the subsidization of Public Transport. Another
achievement is that the municipal authorities will get the freedom to spend the contributions for Local Public Transport according to their own views. A t this moment the
minister of transport and public works, who is responsible for the subsidization of Public
Transport, acts as a 'super-alderman'. In exchange for this freedom the municipal authorities will also get the financial responsibility for Local Transport. This is a matter of
course: if one can make all the decisions, one also has to be responsible for ones deeds.
The municipal authorities agree on this point of view.
In spite of that they have some objections against the new act. The minister of transport
and public works has the authority to reduce the contribution. It is also the minister who
estabhshes the national fares. So the municipal authorities still depend on the national
government.
Five years of decentralization in the field of transport has shown that national government is wilhng to give the municipal authorities more authority. But on the other hand
there is fear to give full responsibility to the local governments. And it seems that they
use decentralization to reduce their own expenses at the cost of the municipal authorities.

INLEIDING

De Raad voor het binnenlands bestuur pubhceerde i n 1982 zijn decentrahsatie-advies verkeer en vervoer [1]. D i t rapport is er é é n i n een reeks over de
decentralisatie van rijkstaken.
* Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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In het rapport worden door de raad voorsteUen gedaan voor decentrahsatie
op een viertal terreinen:
1 wegenzorg;
2 openbaar vervoer;
3 algemeen verkeers- en vervoerbeleid;
4 Rijksverkeersinspectie.
Het is aardig om nu, bijna v i j f jaar later, eens na te gaan op welke van de
genoemde terreinen er daadwerkelijk door het R i j k in de richting van de
gemeenten is gedecentrahseerd. De reorganisatie van de Rijksverkeersinspectie valt dan direct af, omdat deze operatie voor de lokale overheden niet
echt interessant is.
Een inventarisatie leert dat er alleen op het gebied van het openbaar vervoer
en het algemeen verkeers- en vervoerbeleid (planningwet) belangrijke ontwikkelingen te constateren zijn. Ten tijde van het verschijnen van het rapport was het R i j k met de direct betrokkenen al in overleg over de herziening
van de Wet Uitkeringen Wegen. Die discussie heeft tot nu toe nog geen
concrete wijzigingen opgeleverd. De hoop bestaat dat deze operatie in de
komende kabinetsperiode eindelijk afgerond kan worden.
De twee eerder gesignaleerde ontwikkelingen hebben beide hun beslag gevonden in de (toekomstige) Wet personenvervoer (WPV). I n het vervolg van
dit artikel wordt uitgebreider op de W P V ingegaan. Enerzijds omdat dit een
zeer belangrijke ontwikkeling is, maar anderzijds ook omdat ook deze wet
weer het vooroordeel van de gemeenten bevestigt dat decentrahsatie niet
altijd een consequente overheveling van bevoegdheden inhoudt. D i t vooroordeel is een gevolg van enkele slechte ervaringen die het lokale bestuur in
het verleden met decentrahsatie heeft opgedaan.

D E W E T PERSONENVERVOER
De doelstellingen van de wet personenvervoer
Tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement voor 1982
kondigde de toenmalige minister van verkeer en waterstaat, Zeevalking aan,
dat h i j voornemens was de bestuurlijke organisatie van het bedrijfsmatig
personenvervoer drastisch te herzien. Een vereenvoudiging van de thans nog
geldende regels, vastgelegd in de uit 1939 daterende Wet autovervoer personen ( W A P ) , stond daarbij voorop.
Een tweede belangrijke reden voor de herziening vormde de omstandigheid
dat de W A P niet voorzag in de subsidiëring van het openbaar vervoer door
de rijksoverheid. B i j gebrek aan een wettelijke basis sloot het R i j k met de
gemeenten die lokaal openbaar vervoer verzorgen [2] afzonderlijke contracten af. Die contracten vormen, samen met de betreffende post op de begro397

ting van Verkeer en Waterstaat, de huidige grondslag voor de subsidiëring.
Als gevolg van deze constructie is de detailbemoeienis van de minister met
het lokale openbaar vervoer groot. De minister speelt, zoals Zeevalking het
destijds uitdrukte, voor 'superwethouder'. Deze situatie wordt door geen van
de betrokken partijen als wenselijk ervaren.
De nieuwe bestuurhjke verhoudingen, vastgelegd in het ontwerp wet personenvervoer, z i j n op 14 oktober 1986 met algemene stemmen door de Tweede
Kamer aanvaard [3]. De reorganisatie van het bedrijfsmatig personenvervoer is daarmee voor een belangrijk deel voltooid.
De Wet personenvervoer in hoofdlijnen
De wet personenvervoer (WPV) regelt meer dan alleen de financiële verhouding tussen het R i j k en de instanties die verantwoordelijkheid dragen voor
het openbaar vervoer. De W P V geeft de diverse overheden ook de bevoegdheid om zich te mengen in de gang van zaken op de markt voor het bedrijfsmatig personenvervoer (stad- en streekvervoer, spoorwegen, besloten busvervoer en taxivervoer). Daarnaast worden in de memorie van toelichting
uitspraken gedaan over de wenselijkheid van planstructuren op het terrein
van verkeer en vervoer.
De belangrijkste onderdelen van de W P V worden in het onderstaande kort
uiteengezet.
Decentralisatiegedachte
De W P V legt de bestuurhjke en financiële verantwoordelijkheid voor het
openbaar vervoer zo veel mogelijk i n één hand. Gekozen is steeds voor die
bestuurslaag die ook het beste deze verantwoordelijkheden kan dragen.
Voor wat betreft het lokale transport zijn dit de gemeenten. Het streekvervoer wordt een verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en Waterstaat.
Onder de nieuwe wet b l i j f t de gemeente vergunningverlenende instantie
voor het lokale openbaar vervoer. Voorts wordt het vaststehen van de dienstregeling een gemeentelijke zaak. Beide bevoegdheden komen b i j Burgemeester en Wethouders te liggen.
De minister van Verkeer en Waterstaat kan voor het verzorgen van het
lokale openbaar vervoer aan een gemeente een bijdrage verstrekken, wanneer uit de exploitatie tekorten voortvloeien en het bieden van die voorziening naar zijn oordeel doelmatig is. Onder de nieuwe wettelijke structuur
wordt het gemeenten weer toegestaan uit eigen middelen b i j te dragen aan
het openbaar vervoer. Het thans nog geldende contract, de afdekkingsregeling, verbiedt dit.
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Rijksbijdrage
De bijdrage voor het lokale openbaar vervoer zal worden verstrekt in de
vorm van een lump sum [4]. D i t houdt in dat de gemeente voor het verzorgen
van het lokale openbaar vervoer jaarlijks een vooraf vast te stellen bedrag zal
ontvangen. Daaruit moet de exploitatie van het lokale openbaar vervoer in
dat jaar gefinancierd worden. Indien het bedrag niet toereikend mocht bhjken, moet het verschil uit eigen middelen worden aangevuld. Tijdens een
jaar vindt uitsluitend een aanpassing van de lump sum plaats voor externe
kostencomponenten (lonen en prijzen).
Elk jaar opnieuw zal de uitkering, behalve voor prijsontwikkehngen, worden
aangepast aan de actuele vervoervraag. Zo zal, grof gezegd, een daling van
de vraag leiden tot een verlaging van de bijdrage en omgekeerd. Om de
vervoeromvang zo nauwkeurig mogelijk te kunnen meten is een vervoerinformatiesysteem in ontwikkeling.
De lump sum is een doeluitkering. Dat heeft tot gevolg dat het gehele bedrag
aan het openbaar vervoer besteed moet worden. De gemeenten hoeven niet
het gehele bedrag aan de exploitatie van het openbaar vervoer te besteden.
Het is mogelijk bedragen met een bijzonder doel te reserveren. Bijvoorbeeld
voor het onderhoud van infrastructuur, de aanleg van kleine infrastructuur of
het opvangen van een verlaging van de lump sum als gevolg van een daling in
het passagiersaanbod (egalisatiereserve).
Tarieven en verdeling
kaartopbrengsten
Nederland kent momenteel een systeem van landelijk bruikbare kaarten
voor het stads- en streekvervoer. Deze uniformiteit verlaagt de toegangsdrempel en bevordert daarmee het openbaar-vervoergebruik aanzienlijk.
Onder de W P V b l i j f t dit systeem dan ook gehandhaafd.
De bevoegdheid tot vaststelling van de hoogte van de openbaar vervoertarieven (inclusief de zonegrenzen) b l i j f t ook onder de nieuwe wettelijke structuur bij de minister van Verkeer en Waterstaat berusten. De hoogte van die
tarieven bepaalt voor een belangrijk deel het gebruik dat van het openbaar
vervoer wordt gemaakt en ook de hoogte van de opbrengsten. De verantwoordelijkheid voor de kaartopbrengsten komt onder de W P V bij de gemeenten te liggen. Wanneer de door het ministerie voor een bepaald jaar
geraamde opbrengsten niet wordt gehaald, betekent dit een verhes voor de
gemeenten.
Wel krijgen de gemeenten de bevoegdheid om eigen tarieven vast te stellen,
die alleen voor hun grondgebied gelden. Omdat het landelijke systeem van
kracht b l i j f t , zal een gemeentelijk tarief alleen aantrekkehjk zijn als dit lager
is. Wanneer gemeenten hiertoe wensen over te gaan, wordt de lump sum in
negatieve richting gecorrigeerd. De reden hiervoor is dat Verkeer en Waterstaat het niet juist acht om aan de te verwachten toename in het aantal
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reizigers, die een gevolg is van het lagere gemeentelijke tarief, via de lump
sum b i j te dragen.
Taxivervoer
De W P V hevelt de vergunningverlenende bevoegdheid voor het taxivervoer
over van de gemeente naar de provincie. Wanneer gemeenten de wens te
kennen geven dat zij deze bevoegdheid via een gemeenschappelijke regeling
willen uitoefenen, kan de provincie haar bevoegdheden aan die gemeenschappelijke regeling overdragen.
Besloten busvervoer en spoorwegen
I n de W A P worden verschillende soorten besloten busvervoer onderscheiden. Die verschillende categorieën komen in de toekomst te vervallen. Ook
wordt de thans nog geldende competentieverdeling tussen gemeente (binnen
de grenzen) en de Commissie Vervoervergunningen (gemeentegrensoverschrijdend) opgeheven. I n de toekomst zullen alle vergunningen door de
minister van Verkeer en Waterstaat worden verleend. Hiervoor is, aldus de
memorie van toelichting, gekozen om de toegang tot de markt te vereenvoudigen.
Hoewel de W P V ook betrekking heeft op het treinvervoer, blijven de spoorwegen in de wet verder nagenoeg buiten beschouwing. D i t vindt zijn oorzaak
in de specifieke wetgeving en de internationale regelingen die betrekking
hebben op de spoorwegen. Wel spreekt de minister in de memorie van
toelichting de intentie uit om, in overleg met NS, te onderzoeken welke
mogelijkheden er zijn om ook hier de detailbemoeienis met de bedrijfsvoering terug te dringen.
Planning verkeers- en vervoerbeleid
I n de memorie van toehchting schrijft de minister dat zij er van af heeft
gezien om in de W P V regels op te nemen voor het opstellen van gemeentelijke beleidsplannen op het gebied van verkeer en vervoer. Een dergelijke
bepahng kan, aldus de minister, uitnodigen tot het opstehen van minimumeisen voor dergelijke plannen. D i t is in strijd met het streven naar decentrahsatie en deregulering. Het wordt aan de gemeenten overgelaten op welke
wijze zij hun toekomstig verkeers- en vervoerbeleid willen vastleggen.

DE WET PERSONENVERVOER KRITISCH BESCHOUWD

De inhoudelijke kant van het wetsontwerp is in het vorige hoofdstuk besproken. I n dit hoofdstuk worden de gemaakte keuzes bekeken in het hcht van de
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uitgangspunten die de minister in de memorie van toeliciiting heeft geformuleerd. Voorts wordt aandacht besteed aan de gemeentelijke k i j k op de W P V .
De gemaakte keuzes
B i j het opstellen van de wet is, zo schrijft de minister, gestreefd naar decentralisatie, doelmatigheid en doorzichtigheid van bestuur. Daarbij moet soms
gezocht worden naar het midden tussen decentralisatie en doelmatigheid van
bestuur.
Openbaar vervoer
Het leggen van de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid voor het
lokale openbaar vervoer bij de gemeenten past precies in opgesomde uitgangspunten. Stadsvervoer is een puur lokale zaak en moet daarom een
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur zijn. Deze keuze zal dan ook
nauwelijks door iemand bekritiseerd worden. Dat overigens de uitwerking
nog het een en ander te wensen overlaat, zal in de paragraaf over de gemeentehjke k i j k blijken.
Minder eenvoudig ligt het b i j de verantwoordelijkheid voor het streekvervoer. Dat wordt een verantwoordelijkheid van de minister van Verkeer en
Waterstaat. U i t een oogpunt van decentralisatie had een keuze voor de
provincies meer voor de hand gelegen. De uiteindelijke keuze is ingegeven
uit overwegingen van doelmatigheid en doorzichtigheid. De vervoergebieden
van de streekvervoerondernemingen vallen niet samen met de provinciegrenzen. Voorts zijn de provincies, naar het oordeel van de minister niet in staat
budgettair gestalte te geven aan de financiële verantwoordelijkheid die samenhangt met de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het streekvervoer.
Een herindeling van de vervoergebieden van de streekvervoeronderneming
zou een te erge aantasting van de bedrijfstructuur van de ondernemingen
hebben betekend. Bovendien houdt de vervoervraag niet bij de provinciegrens op. D i t was dus duidelijk een van de situaties waar een spanningsveld
zit tussen decentralisatie enerzijds en doorzichtigheid en doelmatigheid anderzijds. Dat de provincies wel wilden en de streekvervoerbedrijven huiverig
waren, zal niemand verbazen.
I n dit verband is het wellicht aardig om een korte zijsprong naar Engeland te
maken. Daar is het busvervoer de afgelopen jaren vergaand gedereguleerd
en geprivatiseerd. Doel van deze operatie is busondernemingen zoveel mogelijk diensten op commerciële basis te laten uitvoeren. Bedrijven hadden
tot 26 oktober 1986 de mogelijkheid om zich voor de commerciële exploitatie
van lijnen te laten registreren. De belangstelling daarvoor is echter sterk
tegengevallen. I n de stedelijke agglomeratie rond Londen zal slechts 25%
van de huidige lijnen op commerciële basis gereden worden. De lokale overheden hebben de mogelijkheid om door middel van subsidies op de (schijn401

baar) niet rendabele lijnen een voorziening in het leven te roepen. Naar
verwachting zal het animo hiervoor wat groter zijn. Pohtiek wordt in Engeland over het nieuwe systeem verschillend gedacht. De Labour-oppositie ziet
het als een afbraak van het openbaar-Vervoersysteem. Hoe het in de praktijk
zal uitpakken moet de t i j d leren. Door de ingevoerde tweedeling wordt het
opheffen van niet-rendabele hjnen uit een oogpunt van bezuinigingen erg
makkelijk verdedigbaar.
Taxivervoer
I n de memorie van toelichting schrijft de minister dat voor decentralisatie
van de vergunningverlening van taxi's is gekozen, omdat daarmee grotere
vervoergebieden dan één enkele gemeente ontstaan. D e eenheid van het
taxibeleid wordt zo bevorderd. De minister volgt hiermee het advies van de
meerderheid van de Commissie Taxivervoer. O m toch aan de wensen van de
gemeenten tegemoet te komen is de mogelijkheid van de gemeenschappelijke regeling opgenomen.
Ook hier heeft de decentrahsatie het moeten afleggen tegen de doelmatigheid. De taxiondernemingen hebben deze keuze toegejuicht. Voor hen betekent het een uitbreiding van hun werkterrein. Of de burger met deze keuze
gebaat is, kan betwijfeld worden. Taxivervoer is over het algemeen sterk
gebonden aan een stad of een streek. Dat b l i j f t ook onder de nieuwe wet zo.
Het zal buitengewoon moeihjk zijn om vanuit de provincie-hoofdstad greep
te krijgen op plaatselijke gebeurtenissen.
Besloten busvervoer en spoorwegen
D e keuzen die voor deze twee vormen van vervoer zijn gemaakt beantwoorden aan de criteria van decentrahsatie. De toegang tot de markt voor het
besloten busvervoer wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Voor de Nederlandse Spoorwegen wordt gezocht naar een beheersstructuur die zo veel
mogelijk vrijheid laat.
Een gemeentelijke kijk
De gemeenten zijn verheugd dat er een goede wettelijke regehng voor het
personenvervoer komt. De verdeling van de bestuurlijke bevoegdheden voor
het openbaar vervoer wordt door hen onderschreven. A l zal van de mogelijkheid om nu uit eigen middelen aan het openbaar vervoer b i j te dragen in de
praktijk weinig gebruik worden gemaakt. De huidige budgettaire situatie laat
dat op geen enkele wijze toe.
Verheugd zijn zij over het besluit van de minister in de wet geen voorschriften op te nemen over het opstehen van gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen. Terecht wordt dit aan de gemeenten overgelaten. De ervaringen
met de ministeriële richtlijnen voor het opstellen van verkeerscirculatieplan402

nen leerden dat de voorschriften een onevenredig beslag op de personele en
financiële capaciteit van de gemeenten legden. Bovendien passen dergehjke
voorschriften niet in het streven naar deregulering en decentralisatie.
Ondanks de positieve punten leven er bij gemeenten over de uitwerking van
de decentrahsatie nog enkele aanzienlijke bezwaren.
Een belangrijk bezwaar van de gemeenten tegen de uitkeringsmethodiek is
dat de minister geen meerjarenafspraken met hen wil maken. Ieder jaar
opnieuw wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld, afhankelijk van de
budgettaire situatie van het R i j k . Financiële verantwoordelijkheid voor het
openbaar vervoer betekent, ook voor de gemeenten zonder eigen vervoerbedrijf, dat er voor een lange periode verplichtingen aangegaan moeten worden. Het grootste deel van de kosten bestaat uit personeelslasten en rente en
afschrijving van in het verleden gedane investeringen. De continuïteit kan
hierdoor ernstig in gevaar komen.
Een tweede belangrijk bezwaar dat bij de gemeenten leeft, is de omstandigheid dat zij financieel verantwoordehjk worden gesteld voor de kaartopbrengsten. De W P V bepaalt dat de minister met betrokkenen overleg moet
voeren over tariefverhogingen en de gevolgen daarvan voor de opbrengsten,
zodat het l i j k t dat gemeenten medeverantwoordelijkheid voor het beleid
dragen. Het is echter de minister die uiteindehjk de hoogte van de tarieven
vaststelt. Bovendien heeft het verleden geleerd hoe moeilijk de gevolgen van
een tariefverhoging te voorspellen zijn. Er is hier dan ook sprake van het
afschuiven van financiële risico's. Wanneer de minister de hoogte van de
tarieven vaststelt, moet h i j ook de verantwoordelijkheid dragen voor tegenvahende opbrengsten.
Verder bestaan aan gemeentelijke zijde tegen de overheveling van de vergunningverlenende bevoegdheid voor het taxivervoer van de gemeente naar
de provincie grote bezwaren. De mogelijkheden van gemeenten voor het
voeren van een integraal verkeers- en vervoerbeleid worden hierdoor ten
zeerste beperkt. Taxivervoer is ook een vorm van openbaar vervoer. Daarom moet de gemeente ook hier sturend kunnen optreden. B i j voorbeeld om
te bewerkstelhgen dat de voorziening op minder rendabele uren wordt aangeboden.
De verhouding tussen gemeenten en R i j k zal onder de Wet personenvervoer
wezenhjk veranderen ten opzichte van de huidige situatie. Op grond van de
afdekkingsregeling worden nu alle tekorten van het openbaar vervoer door
het R i j k vergoed. Eventuele verschihen tussen het ontvangen voorschot en
de werkelijk gemaakte kosten worden nacalculatorisch verrekend. Onder de
nieuwe bestuurlijke verhoudingen behoort dit tot het verleden. De gemeenten krijgen dan voor een bepaald jaar een uitkering die tijdens dat jaar nog
slechts voor een aantal kostenstijgingen aangepast wordt. Na dit jaar wordt
de hoogte van de uitkering opnieuw bepaald aan de hand van enkele facto403

ren. Verschillen tussen de door de gemeente gemaakte kosten en de uitkering komen ten laste van of ten goede aan de gemeente. Het laatste geval, dat
een deel van de lump sum gereserveerd kan worden voor volgende jaren
omdat de uitkering achteraf hoger b l i j k t te zijn dan de werkelijk gemaakte
kosten, zal meer theorie dan praktijk zijn.
De gemeenten zullen er op voorbereid moeten zijn dat de kaartopbrengsten
of het passagiersaanbod achterblijven bij de ramingen. O m financiële tegenvahers, en een daarmee gepaard gaand beslag op de algemene middelen, zo
veel mogelijk te vermijden, zullen gemeenten er verstandig aan doen een
deel van de rijksbijdrage te reserveren voor het opbouwen van een egahsatiereserve.
Ook de relaties tussen de gemeente en de burgerij op het gebied van verkeer
en vervoer zullen door de W P V aan verandering onderhevig zijn.
Nu het de gemeenten weer wordt toegestaan om uit eigen middelen aan het
openbaar vervoer b i j te dragen, wordt de grens van de mogelijkheden niet
meer bepaald door de hoogte van de rijksbijdrage. D h kan, veel meer dan
voorheen het geval was, leiden tot druk vanuit de burgerij om het voorzieningenniveau uit te breiden. D i t is overigens inherent aan het dragen van bestuurhjke verantwoordelijkheid.
Om extra voorzieningen te kunnen reahseren zuhen de benodigde middelen,
gezien de huidige financiële situatie van de gemeenten, elders vrijgemaakt
moeten worden. D i t zal zondermeer leiden tot uitvoerige discussies. Het is
de taak van het gemeentebestuur de verschillende belangen af te i^egen en
een keuze te maken.
Voor de gemeenten die hun lokale openbaar vervoer laten verzorgen door
een streekvervoeronderneming is er nog een bijkomend probleem. N u beide
financiële verantwoordelijkheid gaan dragen, is het noodzakelijk dat er een
goede scheiding wordt gemaakt tussen de kosten van lokaal- en interlokaal
vervoer. Voorkomen moet worden dat kosten gaan 'weglekken' van de ene
poot van het bedrijf naar de andere. D i t gevaar is levensgroot aanwezig
omdat het technisch vrijwel niet mogelijk is de bedrijfsvoering strikt te scheiden (werkplaatsen, overheadkosten en dergelijke zaken). Bovendien is ook
nog vaak, uit een oogpunt van efficiëncy, het stads- en streekvervoer vergaand geïntegreerd.
Omdat de W P V nauwelijks bepalingen bevat die zien op de relatie gemeente-streekvervoeronderneming, zullen dit soort zaken geregeld moeten worden in het contract dat de gemeente en de streekvervoeronderneming afsluiten voor de exploitatie van het lokale openbaar vervoer. Een gezamenhjke
werkgroep van deze subsidiërende gemeenten en het streekvervoer heeft een
model voor een dergelijk contract opgesteld.
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EEN BALANS
Wanneer vanuit het gemeentehjke veld wordt teruggebhkt op de afgelopen
vijf jaar kan de conclusie worden getrokken dat bij Verkeer en Waterstaat de
bereidheid leeft om in de richting van de gemeenten te decentrahseren.
Aheen laten tempo en uitwerking soms nog het nodige te wensen over. Hoe
lang er over zaken gepraat kan worden, toont de herziening van de Wet
uitkeringen wegen aan.
Dat goede voornemens niet altijd consequent worden uitgewerkt, kan met de
WPV geïllustreerd worden. Z o houdt de minister van Verkeer en Waterstaat
zich het recht voor om ieder jaar opnieuw te beoordelen of het doelmatig is
dat een gemeente verantwoordelijkheid draagt voor het openbaar vervoer.
Ook wil de minister niet uitdrukkehjk in de wet vastleggen dat er tussen hem
en de gemeenten meerjarenafspraken worden gemaakt. Door deze constructies krijgen de gemeenten nu net niet die armslag die zij nodig hebben om
volledig zelfstandig hun beleid te maken. Soms dringt zich weieens de gedachte op dat het R i j k bang is om die laatste, voor de gemeenten noodzakehjke, stap te zetten.
Er zou zich zelfs nog een tweede slechte gedachte kunnen opdringen. De
minister gaat ieder jaar opnieuw na of de benodigde middelen wel passen i n
het geheel van de rijksbegroting. Ook moeten de gemeenten financiële verantwoordelijkheid gaan dragen voor een beleid dat door een ander wordt
gemaakt (tarieven). Bijna bekruipt je dan de gedachte dat het R i j k de decentralisatie ook een klein beetje gebruikt om zelf te kunnen bezuinigen ten
koste van de gemeenten.
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us MISCONCEPTIONS IN I N T E R N A T I O N A L AIR
P O L I C Y A N D / O R M I S C O N C E P T I O N S O F US
INTERNATIONAL AIR P O L I C Y *

Prof. Dr. H . A . WASSENBERGH**

When one looks at US air policy, or US air pohcies as they have developed
over the years, and at the E E C and European air transport regulation, for
that matter, one should realize that as soon as the word 'freedom' or 'liberalization' enters the game, it becomes very difficult to understand the U S A
or its international air policy and for the US to understand the foreign i.e.
European states and their air policies.
The main and fundamental problem is the 'duplicity' inherent in the doctrines which are advocated to bring freedom of the air or free enterprise to
(or deregulation of) the airhne industry or the liber(alis)ation of international
air services.
The reason for this duplicity is that always and as a basic starting point the
quid-pro-quo principle is firmly upheld by those talking about a more hberal
exchange of operational and traffic rights for scheduled international air
transport services.
A t best, 'liberal' then means that foreign airhnes may derive revenues f r o m
the operation of international air transport services to/from and via the 'liberal' country up to the 'air transport value' which the country concerned
represents i.e. up to the amount of revenues which the airline(s) of that
liberal country can derive f r o m the operation of international air transport
services to/from and via the territory of the country concerned.
The value of the market of a country for operations by its airlines i n such case
is estimated, whether these airlines operate or not. Reciprocity in principle
suffices!
In this way a 'liberal' air pohcy discriminates against airlines for something
wholly outside and beyond the control of the carrier(s) concerned: they are
discriminated against for the (minor) value of their home market.
This is reprehensible on the same grounds that we f i n d pohcies which
discriminate against individuals because of their social, racial or religious
background condemnable.
* Rede gehouden i n Washington voor de U S A International A v i a t i o n Club op 16 september 1986.
** Prof. D r . H . A . Wassenbergh is Buitengewoon Hoogleraar aan de Rijlcsuniversiteit Leiden en
H o o f d Bureau Buitenlandse Betrekkingen en Samenwerking K L M .
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The principle of 'fair and equal opportunity', embedded in the international
law of the air, was meant to give airhnes equal possibilities to operate
international scheduled air transport services, regardless of the size of their
home market, the level of development of their country.
Also, and on the other hand, freedom should not lead to a situation in
practice in which an airline has no possibihty to operate international air
services with an equal chance of success, e.g. as a result of unfair competition, ('dumping' of capacity, predatory fares).
One does not expect that the only difference between a 'freedom' policy and
a 'quid-pro-quo' policy is in practice no more than an exchange of rights
based on the potential value of the other party's (smaher) national air traffic
market instead of an exchange of rights based on the reahzed value of the
rights which the less interested party wishes to actually exercise, i.e. 'real and
effective reciprocity' is required.
The compromise solution embodied in the so-caUed Bermuda-1 U S - U K
bilateral air transport agreement of 1946, in its capacity clauses, confirmed
the dependence of a carrier for its operating and transportation rights (the
right to 'schedule capacity') on its carriage of traffic to/from its home
country.
For this reason, dr. Albert Plesman, founder of K L M Royal Dutch Airhnes
and staunch defender of freedom of the air as the only sound environment for
air transport, being president of an airline with only a moderate home market, not by this company's doing for that matter, quahfied the Bermuda
agreement as an instrument of the devil, because of the built-in discrimination on the basis of a carrier's chance home market.
The U S A , on the strength of the Bermuda capacity clauses, obtained practically free capacity for its international air carriers to operate international
air services (because of its big home market).
In return the US did not have to give free access to the US air traffic market
to foreign airhnes: the 'value' of one or two US gateways easüy compensated,
under the US policy, the value of the access for US carriers to the more
limited air traffic markets of foreign countries. Thus the US only traded a few
US cities at the expense of direct international connections between other US
cities and points abroad, as always the same US cities were designated for
foreign service.
Jeff Shane, US State Department, in an excellent and frank speech at this
Club, recently pointed at and rejected the argument used by foreign governments that an air traffic market only exists by the grace of a destination, i.e.
the foreign destination they were prepared to offer in exchange for traffic
rights for their carriers in the U S A . Thus, according to these foreign governments, each route should be treated as a separate market to which both sides
should have equal access.
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The Netherlands have used this argument and they still do: it is called mirror
reciprocity (mentioning routes in the Annex to a bilateral air agreement and
for the other Party the same routes in reverse), route matching (the right to
operate the same routes as airlines of the other Party actually operate).
A route, however, it must be said, is not a simple point-to-point connection
between A and B , but a 'bridge' open to travellers and shippers of ah countries not only of the bilateral parties concerned.
This, by the way, is why really restrictive thinkers have invented the point-topoint fares, which then should be lower and as such be reserved for apphcation to the carriers of the bilateral parties only, thus giving these carriers an
advantage in the competition with carriers of third countries.
I n this way the character of a route is reduced f r o m being a 'bridge' in a
whole network of international air connections to a mere and separate pointto-point connection between A en B , fragmentizing the multilateral system
of integrated international air services by creating independent separate
büateral air connections.
It is true that the character of a 'bridge' which should be given to each route,
favours the countries with a central location. This value of geography was
first pointed out by the eminent American aviation expert Frank Loy.
A t the time (in the sixties) this served US interests under the policy of trying
to balance and measure the value of the US gateways and the national air
traffic markets, comparing them with each other, trying to eliminate the
natural advantages of e.g. geography.
I n Europe the US carriers were at a disadvantage on the North Atlantic,
because the European carriers had buüt a feeder net-work around their
homebase and turned it into a ' h u b ' !
Under a policy claiming to promote 'freedom of the air' and trying to truly
liberalize international air transport, both a small home-market and a favourable geographic location of the home-land should not enter into the bargain
when negotiating traffic rights for international air transport services:
The merits of the services offered or proposed for the international community of states and peoples and the rehabUity and financial soundness of the
airlines concerned should count.
A successful carrier like S.I.A. (Singapore Airhnes L t d . ) with a limited home
market but a very favourable geographic location proves the value of this
approach.
Under any air pohcy airhnes should be allowed to make optimum use of
favourable circumstances and they should not be punished for finding themselves in those circumstances nor for using them.
Neither should they be punished (discriminated against) for unfavourable
circumstances outside their control (a small home-market).
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Still, the quid-pro-quo elements in US air policy arouse doubts as to US'
intentions when promoting freedom!
It is a misconception to consider US air policy as a pohcy in favour of free
competition in the international arena. Consequently it is a misconception on
the part of the US to think that foreign governments can be persuaded to
believe that they would benefit f r o m a US freedom policy if they are competitive. Because 'freedom' with its built-in quid-pro-quo element benefits,
favours the big and strong!
Therefore, the advantages of that strength should be made available to all
competitors.
Even a 'true' freedom pohcy should provide for safety-nets to protect the
small aviation nations.
Where do we stand now?
The emergence of US n o n - I A T A carriers created the problem for the US to
avoid the rigidity of the l A T A - t a r i f f setting machinery and of the 'double
approval' system for tariffs, which they had to accept at Bermuda i n return
for the capacity regime which was favourable to the US. Now US carriers
should be allowed to become price-leaders in air transport in order to make
optimal use of the free capachy regime.
For US carriers this and other so-called 'soft' rights had to be secured f r o m
foreign governments. I n return the US would (have to) offer 'hard' rights
(new routes, gateways).
US-deregulation in the international sphere, therefore, concentrated on getting 'commercial' freedoms for US carriers.
Apart f r o m tariff freedom, this meant free handling facihties at foreign airports (own ground handling, check-in and ramp handling), favourable slots
at foreign airports, non-discriminatory access to computerized distribution
systems, free transfer facilities etc. These facilities should be obtained to
enhance the competitiveness of US carriers by ensuring 'fair competitive'
possibilities.
But foreign air carriers also became aware of the value of such 'soft' rights:
the access of foreign airhnes to the US market should not become limited to
only the gateway-markets as a result of non-availability of the US distribution
systems or US feeder services.
Code-sharing with US domestic carriers to reach markets in the US not
directly served under the bilateral rights (gateways), non-biased entry in
C.R.S. (Computerized Reservations Systems) of US domestic carriers, free
choice of slot times, competitive fare possibilities for interhne traffic, multimodal transportation facilities, customs facilities, part-charter possibilities
etc, ah have become new issues in bilateral dealings for aviation rights.
The regulatory picture became highly complex. But restrictive governments
found an easy solution.
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The overah remedy for unequal situations which soon became the new objective of restrictive national air pohcies in bilateral negotiations, was the 'translation' of the principle of 'fair and equal opportunity' into the new meaning
of 50%I50% capacity-, but better still revenue-division,
bilaterahy.
The reason for the U K to denounce the 30-year old Bermuda-1 agreement
was the imbalance between the U K carriers' and the US carriers' share of the
North Atlantic U S - U K air traffic market. The Bermuda-2 agreement ended
the free capacity and free designation regime and was decried in the US as a
surrender to protectionism!
Thus the (ab)use of a stronger home-market as an argument for free or at
least more capacity defeated the drive for more freedom for the airlines to
conduct their business on the basis of their own commercial judgement.
A US misconception proved to be that the reliance on i.e. the use of the
magnitude of the US air traffic market can ensure the introduction of UStype deregulation in the international arena. O n the contrary, it now
threatens to back-fire. The reason?
True freedom, actual liberalization, effective deregulation must eliminate
criteria for the operation of scheduled international air transport services
which are outside and beyond the control of the carrier, such as the size of its
home-market, the level of development, the geographic location or the size
of the home-country, etc.
This reasoning may sound as an 'oratio pro domo' coming f r o m a Dutchman,
but I hke to point out that I am only referring to the qualification of a policy
as 'hberal', as a 'policy of freedom of the air', of 'deregulation', etc., while in
fact I cannot see it as a true 'free enterprise policy', as it still is little more
than the application of the quid-pro-quo philosophy.
This leads to misconceptions both on the US side and on the foreign side and
as a result misunderstandings and even conflicts arise with respect to the
operation of international air services, which are wholy unnecessary.
The U S A , nor the E E C for that matter, can claim to embrace a policy of true
freedom.
True freedom abolishes 'national' markets, criteria based on nationality, to
govern the international exchange of traffic rights for international air services. This, however, is an illusion and probably will remain an illusion for
years to come.
So there is no freedom in international air transport in today's world.
We should, therefore, speak about air pohcies in terms of the measure of
protectionism it practices or the measure of regulatory control (government
intervention in the market process) it maintains.
Is there at least some freedom of flight?
Again, no! Also here the U S A is a protectionist country maintaining strict
control over international flights. Of course, being a big country the U S A can
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afford to be generous to some extent, looking more liberal than smaher
countries. For instance: the U S A in practice requires a permit for a foreign
airhne to f l y beyond the US gateway it serves, even if no traffic rights are
exercised between such point beyond and the US gateway concerned. Such
'commingling' is allowed on condition of a quid-pro-quo of equal value!
Other important aviation countries are equally restrictive:
« e.g. the U K does not grant 'beyond points' on routes to Hong Kong even
without the right to exercise local traffic rights, unless some valuable
reciprocity is granted if needed by British (or Hong Kong) carriers;
• the USSR does not grant (freedom of) overflight over Siberia for no transit
service is permitted without adequate 'payment' in one form or another;
• Japan does not grant free routing between Europe and Tokyo: the polar
route, the silk route, the trans-Siberia route are each subject to negotiations;
® many States do not grant free choice of intermediate points or points
beyond on routes to and via their country, even i f no traffic rights wül be
exercised vis-a-vis their country in such points. (Cf. the 'effect-doctrine' will
respect to extra-territorial application of national laws).
Notwithstanding ah the many variations in the developed world for pohcies
of deregulation, liberalization, freedom, etc. international air transport
remains a heavily regulated international activity.
Monsieur E s p é r o u of the French aeronautical authority, a true 'mercantüist',
once explained that freedom simply means getting something for nothing, at
least for the weaker parties. However, freedom can also mean that something is given for 'nothing', i.e. transportation facilities, be it at a price. This
is stih an advantage if no national carrier can meet that price without losing
money. Then the country concerned benefits f r o m the 'foreign' service. This
is certainly true i f no national carrier would have been able to offer the same
service anyhow.
Now let us look briefly at the European situation!
Europe is a region of independent states, 'l'Europe des nations'. International European civil aviation, therefore, is characterized by national airlines.
When six states estabhshed an European economic community by concluding the Rome Treaty of 1957, civil aviation (and ocean shipping) was kept
outside the treaty.
Only in 1974 did the ECJ (European Court of Justice) rule that the 'general'
Treaty provisions (except solely the transport title) were applicable to civil
aviation.
Most recently this was repeated in the court decision in the 'Nouvelles Frontières' case, stressing that the apphcation of the competition articles (anti-
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trust provisions) were applicable 'in principle', pending a Regulation of the
Council of Transport Ministers (of the now 12 Member States).
The European Commission can rule that i n its opinion the competition articles are violated (which it did with respect to agreements of ten airlines of
member states), but in the absence of a Council Regulation individual states
could declare such agreements exempt f r o m the competition articles.
Such conflict between a member state and the Commission can then only be
resolved by the Court.
Of course, the Counch of Ministers should finally adopt a Regulation (a
common air transport pohcy). However, this must be done by unanimity,
unless the changes to the Rome Treaty agreed upon in February 1986 by the
Euro-top become effective. Then a qualified majority suffices. I t should be
noted that the Treaty knows a system of weighted votes!
The Ministers decided that the common market should be in place by 1992
and the Transport Ministers agreed to work towards the establisment of a
common air transport market by that date.
A common European air transport policy should encompass: free routes,
free capacity, free market access, free entry, free capacity, free establishment, free employment without discrimination as to nationality of the member states.
The Commission is the watchdog to ensure the application o f t h e Treaty. The
member states (the Council of Ministers) decide upon the application of the
Treaty provisions i.e. to intra-EEC air transport and on the policy with
respect to the air relations with non-EEC states.
The Commission has now started an action to introduce free competition in
intra-EEC air transport. However, this can not be done in isolation as free
competition and the other aspects mentioned above should be deah as a
package.
This is the prerogative of the Council of (Transport) Ministers.
A Common air community transport market which reflects a much closer
political cooperation between member states by 1992 could well create a
'cabotage' area among the member states. That would mean that non-EECairlines are excluded f r o m infra-European air traffic (now carried in f i f t h
freedom).
The question would then be whether the US and Europe of the twelve would
face each other in the field of air transportation as they do to-day about all
sorts of agricultural or industrial products? Or whether i t is possible to head
off such regrettable developments by moving now towards a truly free air
transportation system.
The air relations, with non-EEC states w i h be handled by the Community.
Bilateral air agreements between member states and non-EEC states will
have to be brought in hne with the common E E C air transport pohcy.
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The European air traffic market wih become the 'reciprocity' to be offered by
each the member states of the E E C in return for access to non-EEC markets:
This will greatly strengthen the quid-pro-quo policy of the member states.
No longer will non-EEC states be able to 'divide and rule' by negotiating
bilateral air agreements with each of the E E C states, offering one ore two
and always the same entry-points in return (cf. U S A : New Y o r k and Chicago
or Los Angeles) to each of the bilateral partners.
A whole new negotiating game will ensue, unless states already now would
abandon their quid-pro-quo policies.

CONCLUSION
I come to some tentative conclusions.
The world and not even the U S A is ripe for true freedom (free enterprise) for
civh aviation, for the airhne industry.
'To each his own' is stih translated as to mean to each according to what he is
by birth, what he has 'inherited'. This interpretation of a valuable adage is no
longer of these times.
'To each his own' should only be interpreted to-day as to mean 'to each
according to (the value o f ) performance'.
I n present-day restrictive air policies it means, however, 'don't exceed your
predetermined national share, which is your own'.
Even the most 'liberal' international air pohcies of to-day, those which are
termed 'liberal' by the states concerned themselves (to make a good impression because protectionism is non-U) do not exceed the limits of the quidpro-quo based on nationality, on 'own' national markets.
This is true even between friendly states.

M Y RECOMMENDATION
Internationally operating airlines, at least those which have a satisfactory
record of performance, should be accepted as such regardless of their nationahty and should be allowed to operate where-ever they can be successful.
Why? Because human progress depends on those who are successful in their
own right, i.e. on the basis of their own performance.
The use of the air space, hke the use of outer space, should be free. The only
concern of governments should be to protect the safety of flight, to ensure
the security and to prevent an abuse of this freedom, an abuse of the air
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space. A distinction should be made between the right to fly and the right to
do (airhne) business (air transport as a trade).
Those in favour of free trade (cf. the GATT-members) should apply G A T T principles to international air transport.
Only then can states claim to adopt a liberal air pohcy.

POSTSCRIPT

US misconceptions of international air policy are that the US overrates the
persuasive power of its de-regulation pohcy in the international sphere.
Misconceptions with respect to US international air policy are that foreign
States under-estimate the power of the US in the market place.
I n other words: US air policy may be on the right track: 'forcing' states by
piecemeal concessions in the US air traffic market to adopt eventually a
private and more liberal approach to international air transport regulation.
But, both the U S A and foreign states must reahze that as far as civil aviation
is concerned, to divide the world air traffic market up into bilateral and
national segments, is bound to backfire on those who wish and are able to
expand international air transport to the benefit of all nations and the world
as a unity.
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REORGANISATIE RIJKSDIENST

Enkele kanttekeningen uit het bedrijfsleven
Ir. M . G . W . HALLMANS en
Drs. B . C . VAN OORT*

Abstract
Reorganisation of the ministries
To control the ministries a variety of programmes for reorganisation has been introduced. The authors consequently give a short history of the project of reorganisation.
Next the results are discussed whereby the authors also discuss the other so-called 'large
operations' being privatisation, decentrahsation and the 2% personnel reduction. As a
following step in the article the authors indulge in the reorganisation of the Ministry of
Transport and Public Works. They discuss the results of different reorganisations in the
past as weU as future plans.
They conclude that this ministry is in the process of reorientation. The objectives of the
ministry were based on social needs after the Second World War. These needs are mostly
fulfilled. There is a need for a thorough study within the department under discussion
and it is highly necessary that also the requirements of the industry are included in this
study.

Eigenlijk is het een half wereldwonder
komt als er op dit moment
uitkomt.

dat er zoveel uit het

overheidsapparaat

D r . P. WINSEMIUS

INLEIDING
Bovenstaand citaat is misschien wel illustrerend voor het ambtelijk apparaat
in Nederland.
Om met het positieve aspect te beginnen: met al de hindernissen en beperkingen van het pohtieke bedrijf; met de relatief lage salarissen van met name
topambtenaren, is het zonder meer een half wereldwonder dat het rijksapparaat presteert wat het presteert. I n dat halve wereldwonder schuih dan meteen de negatieve betekenis. Kennelijk kan er meer door het overheidsapparaat worden gepresteerd, kan er vooral ook efficiënter worden gewerkt en
dus hetzelfde met veel minder menskracht worden verricht. Voor de beheer-

'^ D e auteurs van dit artikel z i j n respectievelijk directeur en economiscii medewerker van de N O B Wegtransport,
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sing en een beter functioneren van de collectieve sector is in de afgelopen
jaren een breed programma van activiteiten opgezet. De achtergrond hierbij
is de gedachte dat een duurzame beheersing van de cohectieve sector gediend
is met een selectieve wijze van terugdringing van de overheidsuitgaven.
I n concreto is reeds een aantal jaren sprake van de volgende operaties:
• de reorganisatie rijksdienst, alsmede;
• de heroverwegingen;
• deregulering;
• privatisering;
• decentrahsatie;
• sanering specifieke uitgaven en
• de 2% personeelsreductie.
A l deze operaties zijn vanuit verschillende invalshoeken opgezet en hebben
hun eigen merites, maar hebben ook uiteenlopende raakvlakken met het
budgettaire beleid, waardoor het totale proces erg gecompliceerd is.
Het project reorganisatie rijksdienst richt zich, i n het verlengde van het
rapport Vonhoff uitsluitend op de bestuurhjke organisatie. I n directe zin
liggen er geen budgettaire motieven aan ten grondslag. Het streven van de
operatie is gericht op het verbeteren van de bestuurlijke organisatie van de
rijksdiensten. M e t name moet daarbij gedacht worden aan het wegnemen
van bureaucratiseringstendenzen, het doorbreken van het verkokerde ambtelijke handelen en aan niet optimale informatiestromen.
De directe band met het budgettaire gebeuren is er dus niet, maar op de
langere termijn hebben verbeteringen i n besluitvormingsstructuren belangrijke besparingen tot gevolg.
I n de volgende paragraaf zal een korte weergave worden gegeven van de
ontstaansgeschiedenis van het project reorganisatie rijksdienst, uitmondend
in het eindbericht 1986 van de regeringscommissaris rijksdienst, M r . H . D .
Tjeenk Willink.
I n de paragraaf over 'Aandachtspunten voor de komende periode' zullen de
resultaten van het project reorganisatie rijksdienst tot nu toe worden beschreven. Daarbij is het onvermijdehjk zich gedeeltelijk op het terrein van
andere 'grote' operaties te begeven, te weten privatisering, decentralisatie en
de 2% personeelsreductie.
I n de voorlaatste paragraaf zal de reorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat i n dit kader worden bezien. Er zal worden ingegaan op de
resultaten van reorganisaties i n het verleden alsmede op toekomstige
plannen.
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E E N K O R T E TERUGBLIK

Het project reorganisatie rijksdienst bevindt zich thans in een (voorlopige)
afronding.
Vanaf 1970 heeft zich een aantal commissies daarmee beziggehouden. I n het
optreden van die commissies is een doorlopende l i j n te onderkennen. Die
l i j n begint bij de Commissie Imerdepartementale
Taakverdeling en Coördinatie (de Commissie van Veen).
De Commissie van Veen kreeg de opdracht advies uit te brengen aan de
minister-president over de interdepartementale taakverdehng (het aantal departementen en de inhoud van de portefeuihes). Z i j diende i n dit advies
voorts te betrekken de wijze waarop de coördinatie tot stand moest komen
bij onderwerpen die meer dan een departement betreffen.
I n 1975 publiceerde de W R R een rapport 'De Organisatie van het Openbaar
Bestuur', waarin o.a. ook aanbevelingen werden gedaan over interdepartementale taakverdeling en coördinatie. Deze aanbevelingen hebben nog i n
datzelfde jaar geleid tot de instelling van de Ministeriële Commissie
Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie (MITACO).
Door de val van het
kabinet den U y l i n 1977 zijn de werkzaamheden van de M I T A C O beperkt
gebleven tot een inventarisatie van knelpunten.
Mede daardoor werd i n 1979 de Commissie Hoofdstructuur
Rijksdienst (de
Commissie Vonhoff) ingesteld.
De opdracht aan die commissie luidde: 'Voor de verkiezingen van de leden
van de Tweede Kamer der Staten Generaal advies uit te brengen aan de
Minister van Binnenlandse Zaken over de hoofdstructuur van de rijksdienst
en zijn feitelijke functioneren.'
Twee punten komen dus sterk naar voren:
1 interdepartementale coördinatie en taakverdehng als centraal probleem i n
de organisatie van de rijksdienst;
2 de kabinetsformatie als strategisch moment om over veranderingen i n die
organisatie te beslissen.
B i j nadere studie blijken de voornaamste aanbevelingen van de commissies
steeds i n dezelfde richting te wijzen: verbetering van de coördinatie op ministerieel en ambtelijk (top-) niveau en versterking van de toppen van de afzonderlijke departementen.
De Commissie Vonhoff is het gelukt de reorganisatie van de rijksdienst op de
pohtieke agenda te brengen. A l s geen andere commissie heeft zij de openbare meningsvorming uitgelokt en beïnvloed. Het merendeel van haar aanbevelingen werd i n het regeerakkoord van het kabinet van A g t - I I opgenomen.
I n haar eindavies van 1981 stelt de Commissie Vonhoff:
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'Aangezien de Minister van Binnenlandse Zaken i n ons staatsbestel verantwoordelijk is voor een evenwichtige en gezonde bestuurlijke organisatie,
denkt de commissie hem i n haar voorstellen voor de reorganisatie van de
rijksdienst een centrale rol toe [1]. De Minister van Binnenlandse Zaken zal,
teneinde de voortgang van het reorganisatieproces te verzekeren, een plan
gericht op het versterken van het reorganiserend vermogen van de rijksdienst
ontwerpen en ten uitvoer brengen. Voorts wordt h i j belast met de opstelling
van een departementaal herindehngsplan en een decentrahsatieplan alsmede
met de voorbereiding van een voorontwerp voor een organisatiewet rijksdienst.'
Teneinde de reorganisatie van de rijksdiensten daadwerkelijk op gang te
brengen, werd door het kabinet een regeringscommissaris benoemd. Deze
werd belast met de leiding van een onafhankelijke stuurgroep, welke onder
verantwoordehjkheid van het kabinet veranderingen in de rijksdienst moest
bevorderen.
Met ingang van 1 februari 1982 vervult M r . H . D . Tjeenk Willink die functie
van regeringscommissaris voor de reorganisatie van de rijksdienst. Z i j n taak
is 'het verlenen van de nodige bijstand aan de Minister van Binnenlandse
Zaken op het terrein van de reorganisatie van de rijksdienst '[2]. Officieel
werd M r . H . D . Tjeenk Willink benoemd tot 1 februari 1986.
De heer Tjeenk Willink heeft onlangs - in j u h 1986 - zijn eindbericht uitgebracht. H i j komt daarin tot de conclusie dat de resultaten teleurstehend zijn.
Letterhjk zegt h i j : 'De politieke aandacht voor de problemen van de overheid groeide wel. Ook werd er gewerkt aan talloze veranderingen in organisatie en functioneren van de departementen. Een verbinding tussen die politieke aandacht en concrete activiteiten kon echter niet bhjvend worden gelegd' [3].
Daarentegen is het eindverslag van de minister van Binnenlandse Zaken
(1985) inzake het project reorganisatie rijksdienst heel wat optimistischer
gestemd.
I n de komende periode zal het accent sterker op implementatie moeten
liggen. De minister stelt dan ook dat de reorganisatie van de rijksdienst nog
niet is afgerond [4]. De minister vervolgt: 'Het project reorganisatie rijksdienst had tot doel, als aanjager en katalysator te fungeren van een proces,
dat niet in een kabinetsperiode zijn beslag kan krijgen. Belangrijke structurele en culturele veranderingen zijn op gang gebracht. Veel veranderingsactiviteiten zijn verankerd binnen de organisatie zelf. De politieke aandacht
voor de verbetering van de organisatie en het functioneren van de rijksdienst
is, zoals de Commissie Vonhoff bepleitte, aanzienlijk versterkt. Het algemene beeld is dan ook positief [5].
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AANDACHTSPUNTEN VOOR DE K O M E N D E PERIODE
I n het eindverslag project reorganisatie rijksdienst stelt de Minister van Binnenlandse Zaken:
'Verbetering van de organisatie en het functioneren van de rijksdienst is geen
doel op zichzelf. D e uiteindelijke doelstelling is dat de overheid bij de uitoefening van haar taken optimaal aansluit b i j de maatschappelijke behoeften
en i n staat is, daaraan snel en adequaat tegemoet te komen [6].'
Dat een en ander toch niet zo snel en adequaat gaat als de minister zich
misschien wenst, l i j k t evident.
Vanaf 1970 heeft de reorganisatie van de rijksdienst de gemoederen beziggehouden maar tastbare resultaten heeft dit nauwelijks opgeleverd. I n deze
opvatting staan ondergetekenden niet alleen.
Tjeenk 'Willink stelt: 'De passages in het regeerakkoord over de reorganisatie van de rijksdienst doen willekeurig aan.
Het is een geschuif met onderdelen en diensten [7].'
Voor een buitenstaander is niet of nauwelijks waarneembaar waartoe ahe
reorganisaties van de rijksdiensten hebben geleid. Ook Minister van Binnenlandse Zaken verschaft wat dat betreft weinig inzicht. De minister spreekt i n
het Eindverslag over: informatietechnologie als onderdeel van organisatievernieuwing, verder vergroting van de personele dynamiek, managementontwikkeling en opleidingsbeleid, betere dienstverlening aan de burger. De
minister trapt hier open deuren mee i n en b l i j f t steken i n - wat wij zouden
willen noemen - verbaal geweld.
Het meest concreet is de minister nog daar waar h i j het heeft over kleinere
departementen en verzelfstandiging van dienstonderdelen i n relatie tot zelfbeheer alsmede over een systematische doorlichting van dienstonderdelen.
Het regeerakkoord stelt concreet voor de rijksoverheid in de komende vier
jaar met 20.000 ambtenaren af te slanken. Het betreft hier een voortzetting
overigens van de i n de vorige kabinetsperiode ingevoerde 2%-operatie. Over
de effecten zijn de meningen verdeeld: vrijwel tegelijkertijd laten de heren
De Korte (Minister van Binnenlandse Zaken) en Van Niekerk (directeur van
het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven) weten hoe zij denken
over de effecten van deze 2%-operatie.
De heer De Korte is van mening dat de 2%-operatie de afgelopen jaren
geheel geslaagd is [8], terwijl de heer Van Niekerk stelt dat het aantal ambtenaren juist is toegenomen [9]! H i j vindt het onjuist om bij de berekening met
de arbeidsduurverkorting rekening te houden. Als gevolg van de arbeidsduurverkorting mag dan misschien het aantal formatieplaatsen zijn teruggelopen, dit neemt niet weg dat het aantal personen i n overheidsdienst is toegenomen. Geen wonder dus dat een gewone sterveling er niets meer van be-
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grijpt. (Noot van de redactie: zie ook liet artikel van de heer Schaake die hier
uitsluitsel over geeft.)
De voortdurend uitgebreide bureaucratie is een gevolg van twee elkaar stimulerende tendenzen. De ambtelijke wereld toont de neiging zijn werkzaamheden uit te breiden; pohtici en belangengroepen ondersteunen dit proces. I n de ambtelijke wereld en ook in de gesubsidieerde sector wordt anders
gedacht en ook anders gehandeld met betrekking tot werk dan b i j het particuhere bedrijfsleven. De ambtelijke bureaucratie is een perpetuum mobile
geworden en tot vandaag gebleven.
Het huidige kabinet wü de rol van de overheid verder terugdringen. Het zal
in het algemeen weinig problemen opleveren om overheidsdiensten waarvan
de werkwijze duidelijk vergeleken kan worden met ondernemingen in de
particuliere sector af te stoten.
Volgens een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn de
beleidsmakers en controleurs echter de grote groeiers en juist deze groepen
worden niet of nauwelijks aangepakt [10].
Misschien kan aan deze problematiek tegemoet worden gekomen door de
suggestie van minister De Korte te volgen, dat een continue uitwisseling van
kaderpersoneel van overheid en bedrijfsleven wenselijk is: 'Een voortdurende uitwisseling van goede functionarissen tussen overheid en bedrijfsleven
kan leiden tot een efficiënter functioneren van zowel overheid als bedrijfsleven en tot een toename van het wederzijdse begrip [ U ] . '
Of het halve wereldwonder van de heer Winsemius dan toch nog eens een
heel wereldwonder zal worden, wagen w i j te betwijfelen.

REORGANISATIE(S) BIJ V E R K E E R E N WATERSTAAT

'Het is de bedoehng dat we aankoersen op een departement dat het uitvoerende werk zoveel mogehjk aan de private sector overlaat en zodoende in
hoofdzaak een beleidscentrum wordt' aldus minister Smit-Kroes in de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor 1987.
De minister wil in de komende jaren veel aandacht schenken aan de heroverweging van het takenpakket en het stroomlijnen van de organisatie. Dat een
en ander net zo vaag is als de reeds in het vorige hoofdstuk besproken
maatregelen moge blijken uit het volgende citaat uit de begroting voor
1987 [12].
Om b i j Verkeer en Waterstaat te komen tot een sturing op hoofdbeleidslijnen en binnen deze hoofdhjnen te komen tot een toenemend zelfbeheer b i j
de diensten van het ministerie, worden de gehanteerde planprocedures daarop afgestemd.
Een samenhangend kader van planprocedures is ontwikkeld. Hierin bestaat
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zowel aandacht voor een verbeterde afstemming tussen beleids- en middelenplanning als voor de relatie tussen planning en verantwoording. Beide zowel
op het niveau van de afzonderlijke diensten als op het niveau van het departement als geheel. De begrotingsprocedure neemt in het geheel een centrale
plaats i n . '
Het is inderdaad een goede zaak dat meer diensten en/of regionale directies
uitvoerende bevoegdheden krijgen op personeels- en financieel gebied. Dat
ook bij Verkeer en Waterstaat toch al wel het een en ander in gang is gezet,
moge blijken uit de onderstaande opsomming.
Rijksdienst voor het Wegverkeer
Als gevolg van het verdwijnen van de Staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat was een herbezinning nodig over taken en verantwoordelijkheden.
D i t alles heeft tot gevolg dat de Rijksdienst voor het Wegverkeer zeer waarschijnlijk zal worden opgenomen in de Rijkswaterstaat. Binnenkort begint er
een onderzoek naar mogelijkheden van een integratie in de Rijkswaterstaat
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de directie Verkeersveihgheid en
de Centrale Afdeling Wetgeving van het ministerie. Verwacht mag worden
dat deze integratie ook gevolgen heeft voor de personeelsbezetting. Op deze
problematiek zal nog nader worden ingegaan b i j de bespreking van de kritische opmerkingen, die geplaatst worden b i j de toekomstige reorganisaties
binnen Verkeer en Waterstaat.
if ijksverkeersinspectie
De minister heeft b i j de R V I een stafbureau ingesteld dat in eerste instantie
tot taak heeft de eenheid, de kwaliteit van optreden en de efficiency van de
R V I te bevorderen. Het stafbureau zal o.a. moeten zorgen voor een efficiënte wederzijdse informatievoorziening tussen het Directoraat-Generaal van
het Verkeer en de R V I enerzijds en de onderdelen van de R V I anderzijds,
kortom een goede coördinatie tussen aUe afdelingen. Bovendien gaat het
stafbureau zich voor de Beleidsgroep Controle bezighouden met het verzamelen en bewerken van gegevens.
De Raad van Verkeer en Waterstaat
De wijze waarop het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt geadviseerd is 'onnodig versnipperd en verbrokkeld'. Een vergroting van de samenhang is onontbeerlijk. Aldus oud-premier M r . B . W . Biesheuvel bij zijn installatie als voorzitter van de nieuw ingestelde Voorlopige Raad voor Verkeer en Waterstaat. D i t orgaan krijgt onder meer tot taak de huidige adviesstructuur, die wordt gekenmerkt door vele, op zichzelf opererende adviesorganen te saneren. Daartoe zuhen binnen twee jaar voorsteUen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat worden uitgebracht.
421

Toekomstige reorganisatie
Het van oudsher bestaande spanningsveld tussen Secretaris-Generaal en de
Directeuren-Generaal op de departementen (de gebezigde tegenstelhng is
niet persoonlijk bedoeld, maar duidt op de indeling van de topstructuur en
de daaraan verbonden zeggenschapsgebieden), is i n het verleden een belangr i j k struikelblok gebleken bij noodzakelijke reorganisaties. Wat dit betreft is
het komen en gaan van Directeuren-Generaal op het Ministerie van Economische Zaken symptomatisch voor het bestaan van dit spanningsveld. De
Secretaris-Generaal heeft in dit voorbeeld dan geregeld aan het langste eind
getrokken. Het departement van Verkeer en Waterstaat heeft een novum
sinds kort i.e. een centrale dienst die de reorganisatie en automatisering
binnen het ministerie i n gang gaat zetten c.q. begeleiden; de D O A (Dienst
Organisatie en Automatisering).
Zoals uit figuur 1 kan worden afgeleid is de D O A een van de drie stafafdelingen, die rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal resorteren. I n die opzet is
evenwel sprake van zowel een hiërarchische l i j n tussen de D O A en de Secretaris-Generaal en een functionele l i j n tussen de D O A en de DirecteurenGeneraal.
De diensten die ten behoeve van de Directoraten-Generaal worden vervuld
zijn diensten zoals deze ook door een particulier organisatie- en adviesbureau worden verricht.
Het Facüitair Bedrijf (FB) moet i n principe kostendekkend opereren. Het
FB heeft een aanzienlijk aantal medewerkers i n dienst, bestaande uit op
verandering afgestemde disciplines (veranderingsdeskundige, socioloog, psycholoog, bestuurskundige, jurist enz.). Met behulp van deze opzet wordt ons
inziens een duidelijke structuur opgezet die niet alleen de interne organisatie
van het departement ten goede komt.
Secretaris-Generaal drs. R. den Besten stelt in N R C Handelsblad van 30
september 1986: 'De structuur van Verkeer en Waterstaat is niet meer adequaat om het departement te besturen. Het kan allemaal efficiënter en klantvriendelijker [13].'
Uiteindelijk blijven er i n zijn opvatting op Verkeer en Waterstaat vier Directoraten-Generaal over met tezamen een tiental stafdirecties en het K N M I .
Het gaat bij de Directoraten-Generaal; naast Rijkswaterstaat om Scheepvaart
en Maritieme Zaken, Verkeer, (beroepsmatig personenvervoer en goederenvervoer) en de Rijksluchtvaartdienst.
De Secretaris-Generaal geeft hiermee overduidehjk aan dat een grondige
herstructurering binnen het departement op zijn plaats is.
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Enkele kritische opmerkingen
Ondanks het feh dat een onderscheid naar de bovengenoemde vier Directoraten-Generaal op het eerste gezicht weinig problemen l i j k t op te roepen, zijn
hier toch een aantal opmerkingen b i j te plaatsen.
I n de eerste plaats moet in het kader van voornoemde indeling worden
gewaakt voor het al te haastig sluiten van compromissen. Een en ander zal i n
het onderstaande worden verduidelijkt.
Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de consequenties van de
voorgenomen overheveling van de rijksdienst voor het Wegverkeer, de D i rectie Verkeersveiligheid alsmede de Centrale Stafafdehng Weg- en Verkeerswetgeving naar Rijkswaterstaat onvoldoende zijn doordacht.
Met deze overgang lijken wegenbouwtechnische argumenten de overhand te
krijgen en worden economische overwegingen, die voor het beroepsgoederenvervoer over de weg van evident belang zijn, naar de achtergrond verdrongen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de toegestane maximale
breedte van een voertuig. Vanuit economisch oogpunt kan het zeer zinvol
zijn tot verhoging van dit maximum te komen terwijl op grond van wegenbouwtechnische argumenten een dergelijke verhoging volstrekt ontoelaatbaar zou kunnen zijn. De economische ontwikkeling van het wegvervoer kan
hier evenwel door worden geremd.
Bovendien wordt i n de nieuwe opzet immers een Directoraat-Generaal voor
het verkeer genoemd. Wat ligt er in dat geval meer voor de hand dan een
Rijksdienst voor het Wegverkeer die ressorteert onder dit Directoraat-Generaal en niet onder Rijkswaterstaat.
Het kan toch niet zo zijn dat Rijkswaterstaat vanwege de beëindiging van een
aantal grote waterstaatkundige werken andere departementale taken krijgt
toebedeeld teneinde de werkgelegenheid van de dienst veihg te stehen.
Een betere oplossing ware de Rijksdienst voor het Wegverkeer, samen met
bijvoorbeeld de scheepvaartinspectie, de luchtvaartinspectie alsmede de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen onder te brengen in een aparte
dienst verkeers- en vervoerveiligheid. Daarmee wordt dan bereikt dat het
totale inspectiegebeuren in een hand wordt gebracht, hetgeen de effectiviteit
en doelmatigheid van optreden ten goede kan komen. Bovendien geeft een
dergelijke aanpak de mogehjkheid om op langere termijn eventueel tot privatisering te geraken. Een afzonderlijke dienst verkeers- en vervoerveiligheid kan dan een onderdeel gaan uitmaken van het Directoraat-Generaal voor
het Verkeer.
I n de tweede plaats moet worden benadrukt dat het wenselijk is het beroepsmatig personenvervoer en het goederenvervoer meer 'te ontkoppelen'. Beide vormen van vervoer hebben dusdanige, veelal tegengestelde, belangen
dat een gescheiden behandeling van groot belang is. Binnen de gekozen
structuur, met een Directoraat-Generaal voor het Verkeer, is het dan ook
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wenselijk dat zowel voor het goederenvervoer als voor het beroepsmatige
personenvervoer de omstandigheden worden geschapen, waaronder beide
zich kunnen ontplooien en de aandacht krijgen die ze maatschappelijk gezien
verdienen.
Met het i n een adem noemen van beide vormen van vervoer l i j k t het er sterk
op dat dit aspect te weinig wordt geaccentueerd.
Met betrekking tot de Rijksverkeersinspectie ( R V I ) kan nog het volgende
worden opgemerkt. Zoals reeds eerder vermeld, heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat bij de R V I een stafbureau, dat overigens al jaren bestaat,
de opdracht verstrekt de eenheid, de kwaliteit van optreden en de efficiency
van de R V I te bevorderen. Met name waar het de vergunningverlening
betreft, wordt het optreden van de R V I helaas gekenmerkt door een grote
mate van diversiteit. De verschillende districten van de R V I geven nog te
vaak hun eigen interpretatie aan de uitleg van regelgeving en de wijze waarop men door de R V I wordt behandeld, verschilt van district tot district.
Hierbij dient overigens onmiddellijk te worden opgemerkt dat een aantal
districten als zeer cliëntgericht te boek staan. Er hgt hier dus zonder meer
een taak voor het stafbureau.
Conclusie
De aangekondigde herstructurering binnen het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat biedt op een aantal punten handvatten om te komen tot een
goede interne structuur waarmee ook het bedrijfsleven gediend kan zijn.
Dat er desondanks toch nog enige rimpels moeten worden gladgestreken,
moge blijken uit de opmerkingen met betrekking tot de Rijksdienst voor het
Wegverkeer, de Rijksverkeersinspectie en de belangenafweging tussen beroepsmatig personenvervoer en goederenvervoer.
Het is duidehjk dat het Ministerie aan een heroverweging toe is. De taken
van het Ministerie zijn gebaseerd op de maatschappehjke behoeften van na
de Tweede Wereldoorlog, i.e. de beveiliging tegen het water, de wederopbouw, zeescheepvaart, de inpoldering van de IJsselmeerpolders, de Deltawerken etc. Een groot aantal van deze taken is inmiddels voltooid of bevindt
zich i n een afrondende fase. De bezinning op nieuwe aandachtsgebieden is
derhalve voor de hand liggend en zal zonder meer stimulerend werken op de
reorganisatie van het departement.
Nodig is dan wel dat b i j een grondige studie naar de juiste vorm van een
departementale indeling tevens wordt gekeken naar de b i j het bedrijfsleven
levende wensen.
Een aantal van de reeds aangekondigde reorganisaties doen toch nog te veel
denken aan oplossingen vanuh bestaande departementale invloeden.
Welhcht dat de dienst Organisatie en Automatisering een bijdrage kan leve-
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ren aan de totstandkoming van een departementale indeling waarmee de
toekomst met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.
De met betrekking tot deze dienst gekozen aanpak is zonder meer origineel,
wekt vertrouwen en is op nog geen ander departement op die manier in gang
gezet!
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EUROPARUBRIEK

De Europese verv oerintegr atie, in het bijzonder het voorstel voor
een vervoerinfrastructuurprogramma op middellange termijn
Dr. Mr. J . G . W . SIMONS

TEN

GELEIDE

Stilstand is achteruitgang!, ook voor deze Europarubriek! Vandaar dat i n
samenspraak met de redactiecommissie weer eens gekeken is naar verbetering van inhoud en leesbaarheid, zonder drastisch geweld te doen aan de
door te geven informatie. Hopelijk is dit gevonden in allereerst het loslaten
van een strikte termijn van verslagperiode; op deze manier kunnen de laatste
nieuwtjes, indien van belang, meegenomen worden ten tijde van het daadwerkelijk schrijven van deze rubriek. D i t zal uiteraard de actualiteit verhogen. Vervolgens zal ook het schematisch overzicht komen te vervahen. U i t
reacties kwam naar voren, dat zonder inhoudsbeschrijving van de diverse
punten, in het schema genoemd, er een droog en nagenoeg onleesbaar blok
ontstond. Daar stond weliswaar tegenover dat er een nagenoeg compleet
naslagwerk van vindplaatsen werd gepresenteerd, maar uiteindelijk gaf de
doorslag, dat de 'Publikatiebladen van de Europese Gemeenschappen' alsmede het 'Repertorium op de geldende Gemeenschapswetgeving en op andere besluiten van de insteUingen van de Gemeenschap' de desbetreffende
informatie ook, zij het niet gestructureerd, geven. Mag ik dit besluit wel met
een advies vergezeld laten gaan: vergeet daarbij niet de parlementaire vragen
en antwoorden. Ze leveren een schat aan informatie en gaan mijns inziens zeker naar de Raad toe - in de toekomst nog een grote r o l spelen.
Tenslotte zal b i j de paragraaf, die tot nu toe 'Beschouwing over de verslagperiode' heette, gestreefd worden naar uitdieping van een belangrijk thema;
vandaar ook de nieuwe toevoeging b i j de titel van deze rubriek, alsmede de
nieuwe benaming van de desbetreffende paragraaf.
Het oordeel over de nieuwe opzet van de rubriek, is weer geheel aan de
lezer.

B E S C H O U W I N G B I JH A N D E L I N G E N T O TM E D I O N O V E M B E R

1986

Door de gewijzigde opzet van deze rubriek kan direct al het - laten w i j
hopen, voorlopige - hoogtepunt van dit najaar op vervoergebied worden
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meegenomen; de Raadszitting van 10 en 11 november 1986. Voorlopig, want
te hopen is, dat zowel absoluut als relatief gezien, in de decembervergadering
een aantal besluiten van grotere draagwijdte zullen worden genomen. Want
er is wehswaar met name op bepaalde gebieden van het luchtvervoer vooruitgang geboekt in het bijzonder met betrekking tot de capaciteit, toegang tot
de markt en de toepassing van de mededingingsregels, maar de besluitvorming stokte vooral bij de tarie venkwestie.
Er werd ook gedebatteerd over de vergroting van het communautaire contingent in het wegvervoer voor 1987 en afgesproken zo waar, daarover in de
Raadszitting van 15 en 16 december te besluiten, indien de Commissie met
de desbetreffende voorstellen zal komen.
Zelfs de brand b i j de Zwitserse fabriek Sandoz met gifuitstroom in de R i j n
was - pohtiek gezien: uiteraard - gespreksthema. Z i j het niet meer dan dat.
Maar zo waar, er was zelfs een echt formeel besluit: de reeds eerder politiek
geaccepteerde wijziging van de richtlijn over het gecombineerd vervoer werd
aangenomen. Het is nu een richtlijn geworden die het gecombineerde wateren wegvervoer niet meer beperkt tot containers van 20 voet en meer, maar
uhbreidt tot vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers en afneembare laadbakken.
Het eveneens in de Raad besproken vervoerinfrastructuurprogramma op
middellange termijn - door de Europese Commissie in de vorm van een
mededehng (d.d. 23.9.1986, C O M (86) 340 def.) ingediend, met daarbij een
voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de toekenning van
financiële bijstand in dit kader - zal het thema van deze beschouwing zijn.
Deze keuze is niet zo zeer gebaseerd op de overigens niet te onderschatten
vooruitgang b i j de beraadslagingen i n de Raad hieromtrent, maar meer op
het feit dat met dit voorstel wederom in de Raad de geldbuidel op de onderhandelingstafel komt te staan en dit keer een structurele.
Vroeger mocht ik reeds schrijven, dat zo'n onderhandelingsobject de besluitvorming bespoedigt. Het z i j n net mensen: snel verdelen en geen kruimel
laten hggen!
Immers, wat gebeurt er in de Raad? Ondanks de ferme afspraak tijdens de
Raadszitting op 19 december 1984, dat de lidstaten na 1985 niet meer akkoord zouden kunnen gaan met de financiering van een vervoerinfrastructuur via ad hoe verordeningen, aanvaarden ze allen (Nederland, Frankrijk en
gedeeltelijk ook Duitsland uitgezonderd) i n deze Raadszitting snel de principes zonder het financiële plaatje van het infrastructuurprogramma, met als
doel de Europese Commissie zo ver te brengen, dat deze toch weer met een
ad hoe verordening voor de overbhjvende kredieten op de begroting van
1985, komt, teneinde te vermijden dat ze komen te vervahen. De Europese
Commissie, al blij met aanvaarding van de doelstelhngen en criteria van het
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hieronder te bespreken infrastructuurprogramma, zegt dit daarop prompt
toe.
Maar genoeg over de commotie in de Raad; in ieder geval een bevestiging
van de geldbuideltheorie en derhalve aanleiding o m uitgebreid stil te staan
bij de Commissiemededeling en het voorstel van de kaderverordening.
Moderne vervoerinfrastructuurnetten op Europese schaal dragen bij tot eenmaking van de interne markt door vergemakkelijking van het verkeer van
personen, goederen en diensten en een vermindering van de totale kosten;
daarmee wordt de economische en sociale samenhang van de Gemeenschap
versterkt, zo begint de Europese Commisse haar inleiding, maar voegt daar
snel aan toe, dat een en ander gecoördineerd en verenigbaar met de eisen
van een milieubeleid zal moeten zijn. Ook de mogelijke stimulans voor
technologische ontwikkehng wordt in de eerste regels niet vergeten.
Over coördinatie sprekend, zij opgemerkt, dat deze mededeling en dh voorstel van de Commissie niet de eerste op infrastructuurgebied zijn. Reeds in
1978 werd een overleg- en coördinatieprocedure voor infrastructuurinvesteringsbeshssingen ingesteld bij beschikking van de Raad van 20 februari 1978.
Vervolgens is, na studies van de Commissie over de kwantificeerbaarheid
van de betekenis van bepaalde infrastructurele projecten, alsmede de bepaling van prioriteiten van projecten, een communautaire actie op gang gekomen met name dankzij de steun van het Parlement, die sinds 1982 budgettaire middelen beschikbaar stelde, oplopend van 10 miljoen ECU's in het begin
tot in 1985 90 miljoen ECU's. Deze laatste nu moeten om niet te vervallen
vóór 1 januari 1987 bestemd zijn. O m het historische plaatje compleet te
maken zij nog vermeld, dat de Raad in 1982 verzocht een onderzoek in te
stellen naar een programma op middehange termijn met name wat betreft de
belangrijkste projecten, objectieve criteria en wijze van financiering, waaraan de Commissie intussen heeft voldaan door b i j de Raad haar verslag van
14.12.1984 (Doe (84)709) in te dienen, hetgeen uiteindelijk leidde tot het
onderhavige voorstel.
Weer terug naar de inhoud van de mededeling van de Commissie over het
vervoerinfrastructuurprogramma op middellange termijn.
De prioritaire doelsteUingen van het infrastructuurbeleid die de Commissie
voor ogen staan, zijn:
• de verbetering van verbindingen in de corridors die een zeetraject omvatten;
• de vermindering van aan het transitoverkeer verbonden kosten in samenwerking met eventueel betrokken derde landen, met name door infrastructuurmaatregelen die het gecombineerd vervoer bevorderen;
• de integratie van de perifere regio's in het verkeerswegennet van de Gemeenschap;
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• de totstandkoming van verbindingen met een hoog verkeersafwikkelingsniveau tussen de voornaamste stedelijke centra, met name suprasnehe spoorverbindingen (160 km/uur en meer).
Overigens staat de Commissie in dit opzicht niet aheen, want tijdens de
besprekingen inzake de vervoerinfrastructuur in het kader van de instanties
van de Raad was al overeenstemming bereikt over genoemde doelstellingen.
Deze zijn dan ook door de Raad zelf, in november, snel geaccepteerd. M e n
kan zich evenwel afvragen of een dergelijke opsomming limitatief kan zijn.
Een en ander houdt immers verband met de tijdsperiode die achter de woorden 'middellange termijn' schuilgaat. Hoe langer deze zal zijn, des te flexibeler de doelstellingen zouden moeten zijn.
Voor wat de financiering betreft is de periode in ieder geval niet vastgelegd;
er wordt slechts verwezen naar 'binnen de grenzen van de daartoe op de
begroting van de Europese Gemeenschappen opgevoerde kredieten'.
In het zogenaamde Financieel Memorandum b i j de ontwerp-verordening
wordt een tijdschema gegeven, beginnende met 1986 en doorlopende tot
1990, met vervolgens slechts een vermelding 'latere jaren'. Z o u de middellange termijn dan maar uit de komende 3 jaar bestaan? Vast niet.
Het enige houvast wat in deze geboden wordt, is enerzijds een vermelding b i j
de schema's van infrastructuurnetten van communautair belang, waarvan de
desbetreffende projecten door de lidstaten aan de Commissie is medegedeeld
en de voorbereiding voldoende is gevorderd om - zo de Commissie doet - te
stellen, dat uitvoering de komende vijf jaar mag worden verwacht, anderzijds dat elders in de mededeling wordt gesproken over 'het programma op
middellange termijn, dat al die projecten omvat waarvan de uitvoering op
grond van hun prioriteiten en voorbereidingsstadium de komende 10 en 15
jaar haalbaar l i j k t ' .
En dan zitten w i j niet in 1991, maar al tegen het jaar 2000. Kortom het
verdient aanbeveling in de kaderverordening hieromtrent ook duidehjkheid
te scheppen.
Een tweede opmerking b i j deze doelstellingen is, dat ze weliswaar integraal
zijn overgenomen in de ontwerp-kaderverordening evenwel zonder de snelheid van 160 k m en meer per uur bij het punt over het hoogverkeersafwikkelingsniveau. Zou dit een teken zijn dat hier niet alleen spoorverbindingen
worden beoogd, maar dat ook te denken is aan personenauto of busvervoer
en vliegtuigen. E n zo niet, waarom dan eigenlijk niet, nu de consument er
evenzeer b i j gebaat is. Denk b.v. aan de ontwikkeling van zogenaamde
Stolports, luchthavens in het midden van een stedelijk centrum zoals nu in
Londen in ontwikkeling is.
Projecten die aan bovenvermelde doelstellingen hjken te beantwoorden
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moeten evenwel beoordeeld worden naar de criteria van het communautaire
belang.
De Europese Commissie omschrijft deze criteria i n haar mededeling als
volgt:
• De sociaal-economische rentabihteit op grond van de zowel op nationaal
als op communautair niveau verwachte voordelen;
• Het communautair belang van het project wegens in het bijzonder:
- de relatieve omvang van het huidig of potentieel intracommunautair
verkeer,
- de huidige of potentiële omvang van het verkeer tussen de Gemeenschap
en derde landen over de betrokken verbinding,
- de belangrijke vermindering van het isolement van de perifere regio's van
de Gemeenschap;
• De samenhang van het project met andere maatregelen van de Gemeenschap in het kader van het gemeenschappelijk vervoerbeleid of ander gemeenschappelijk beleid;
• De complementariteit van het project ten opzichte van op nationaal vlak
ter hand genomen projecten.
Het mooiste zou z i j n , indien dit belang kon worden gekwantificeerd. Daarvoor heeft de Commissie - overigens met behulp van de uitgever van dit
tijdschrift - een methode voor economische evaluatie uitgewerkt, het zg.
'Transport Assessment System for the Community' (TASC) waarmee verkeersprognoses op basis van verschillende hypothesen van economische
groei en aanpassing van de verkeersverbindingen kunnen worden opgesteld
en vervolgens het communautair belang op grond van verkeersgegevens
(herkomst en bestemming), de duur van het traject en de investeringskosten,
kan worden geëvalueerd.
Zowel over deze criteria als methode van kwantificering is overeenstemming
in de Raad bereikt. D i t kan helaas niet gezegd worden van de financiering
van het infrastructuurprogramma.
Alvorens de voorstellen daartoe te beschrijven en te b e c o m m e n t a r i ë r e n eerst
een drietal opmerkingen over andere aspecten.
De Commissie geeft een definitie van het begrip verkeersnet van communautair belang, namelijk 'het geheel van verbindingen bestemd voor het verkeer,
dat door de geleidelijke verwezenlijking van de communautaire doelstellingen zal ontstaan. Tot dat net behoren dus de verbindingen waarvoor een
wijziging van de verkeersvoorwaarden, zowel ten aanzien van de dichtheid
als van nieuwe transportbehoeften, wordt waargenomen op een schaal die
het nationaal net overtreft.'
Het zou te ver voeren het verkeerswegennet van communautair belang dat
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met behulp van de werkzaamheden van het Comité voor de infrastructuur
voor de spoorwegen, de wegen en de waterwegen werd opgesteld, hier in
extenso te presenteren. Daarvoor moet worden verwezen naar teksten en
kaarten b i j de mededeling zelf, doch wel kan worden vermeld, dat de Commissie 'uit de aard der zaak' een net met een evolutief karakter noemt, d.w.z.
aan te passen aan de wijziging van de verkeersstromen zoals bijvoorbeeld b i j
uitbreiding van de Gemeenschap of specifieke beleidslijnen. Maar dan moeten mijns inziens ook de doelstellingen vanzelfsprekend niet limitatief z i j n ,
zoals boven reeds beargumenteerd.
I n het gepresenteerde netwerk wordt ook met de r o l van het zee- en luchtvervoer van de Gemeenschap rekening gehouden, zodat uit coherentie-overwegingen het infrastructuurbeleid volgens de Commissie ook vooral voor die
havens en luchthavens zou moeten gelden, die de schakels tussen de traditionele vervoertakken en het lucht- en zeevervoer kunnen versterken; i n het
bijzonder van belang voor de economische ontwikkehngsbehoeften van de
perifere en insulaire regio's. Op het punt van de lucht- en zeehavens bestaan
evenwel vanuit een kleine minderheid van hdstaten bedenkingen.
B i j de voorstellen presenteert de Commissie terecht naast de coördinerende
taak een financiële ondersteuningstaak van de Gemeenschap b i j bepaalde
projecten. De Commissie onderscheidt daarbij twee soorten projecten die zij
eenvoudigheidshalve A - of B-projecten noemt.
De A-projecten zijn die, i n het algemeen van gemiddelde of kleine omvang
zijn en i n hoofdzaak als doel hebben de verkeersafwikkeling op kritieke
plaatsen van het bestaande communautaire net te verbeteren of het net uit te
breiden, zonder de structuur te wijzigen. De B-projecten zijn van een grotere
omvang en dienen er met name op gericht te zijn om nieuwe verkeersmogelijkheden te creëren, het afwikkelingsniveau van het huidige net aanzienlijk
te verhogen of uit te breiden. Genoemd worden het overwinnen van de
belangrijke natuurlijke hindernissen in Europa, zoals de Alpen, Pyreneeën,
het Kanaal en de Oostzee en de voltooiing van nieuwe verbindingen met de
meest van het geografische centrum van de Gemeenschap verwijderde landen, zoals Portugal, Ierland en Griekenland. Ook de toepassing van nieuwe
technologieën (suprasnehe treinen, autosnelwegen van de derde generatie
(dus toch boven de 160 km?), vallen hieronder.
De steunregeling moet nu volgens de Commissie sterk verschillen al naar
gelang het soort project. De Commissie kiest daarbij voor een bestemming
van het grootste gedeelte (2/3) van de beschikbare begrotingsmiddelen voor
de grote projecten (de B-projecten), waarbij de Commissie aantekent, dat de
toewijzing van de financiële middelen meer betrekking zullen hebben op
uitvoerbaarheidstudies, aanpassing van toegangswegen en andere voorbereidingswerkzaamheden, dan op een rechtstreekse deelneming aan de uitvoe-
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ring, die overigens in een later stadium wel doorslaggevend zou kunnen
worden.
De middelen van de Gemeenschap zouden allereerst moeten komen uit de
bestaande communautaire instrumenten, zoals die van het Europese Fonds
voor de Regionale Ontwikkeling, de Europese Investeringsbank, het Nieuw
Communautair Instrument, de G e ï n t e g r e e r d e Mediterrane Programma's alsmede een zg. Specifiek Instrument voor de steun aan de Vervoerinfrastructuur (SIV). Het is overigens niet duidelijk of de Commissie nu naar een apart
Infrastructuurfonds w i l of handhaving van de huidige begrotingspost 581
onder deze specifieke naam. Uitsluitsel is dringend gewenst in verband met
het praktische gevolg van enerzijds zekerheid van middelen voor jaren of een
jaarlijks terugkerend touwtrekken om fonds.
Alhoewel de Commissie met name de uitbouw van beschikbare middelen zou
willen bevorderen, stelt z i j , gelet op de beperkingen van de nationale en
communautaire begrotingen voor, om ook de mogelijkheden te benutten om
particuher kapitaal beschikbaar te stellen voor de grote projecten van communautair belang.
Tenslotte zal volgens de Commissie b i j de vaststelling van de budgettaire
toewijzing rekening moeten worden gehouden met het verleden, waarbij
voor de projecten waarbij de Gemeenschap in hoofdzaak financiële bijstand
geeft in de vorm van subsidies tenminste een deelneming van 15 a 25% nodig
is om het beoogde aanmoedigingseffect te bereiken, terwijl voor de omvangrijke projecten de steun afzonderhjk moet worden vastgesteld al naar gelang
de vorm van de financiële steun, teneinde het gewenste katahsatoreffect te
verkrijgen.
Zou men dit bij wijze van spreken kunnen zien als door de Commissie in haar
mededeling getrokken ondergrens, i n de ontwerp-verordening daarentegen
wordt louter gesproken over bovengrenzen voor de financiële bijstand van de
Gemeenschap. I n artikel 3 wordt immers gesteld, dat deze niet meer kan
bedragen dan 50% van de totale kosten, terwijl de bijdragen uit alle budgettaire bronnen van de Gemeenschap samen niet meer dan 70% van de kosten
mogen zijn. Het zal niet verbazen, dat al naar gelang de invalshoek van de
lidstaten zij de genoemde percentages te hoog of te laag vinden.
Ten aanzien van de toekenning van de financiële bijstand stelt de Commissie
in de ontwerp-kaderverordening voor, dat, na raadpleging van het in 1978
reeds opgerichte Comité voor de vervoerinfrastructuur, de Commissie zelf
over de toekenning beslist onder mededeling van het besluit aan de Raad.
Het zal geen verbazing wekken, dat de Raad in nagenoeg volle sterkte hiertegen ageert en, al naar gelang men wel of geen Specifiek Communautair
Instrument voor de Vervoerinfrastructuur w i l , zichzelf deze taak wil toedelen
of overeenkomstig de verschillende procedures van de bestaande communautaire financieringsinstrumenten wü opereren. Deze louter politieke be432

zwaren zijn laakbaar; er is wel een praktisch bezwaar tegen het voorstel van
de Commissie i n te brengen, namehjk dat, indien het infrastructuurbeleid
ook havens en luchthavens omvat, het Comité voor de Infrastructuur daarover niet geraadpleegd kan worden, omdat diens bevoegdheid beperkt is tot
infrastructuur met betrekking tot de takken van inlandtransport. De Commissie zou dan derhalve nooit kunnen besluiten.
Samenvattend heeft de ontwerp-kaderverordening de volgende elementen:
• in artikel 1 worden de grenzen voor het optreden van de Gemeenschap
bepaald onder verwijzing naar het vervoerinfrastructuurprogramma op middehange termijn;
• artikel 2 bevat de criteria voor de selectie van de infrastructuurprojecten
welke voor financiële steun van de Gemeenschap in aanmerking komen;
• artikel 3 heeft betrekking op de vormen van de financiële bijstand;
® artikel 4 handelt over de procedure inzake de indiening en de inhoud van
de aanvraag om financiële bijstand;
• artikel 5 verleent de Commissie de bevoegdheid de financiële bijstand toe
te kennen, voortvloeiende uit artikel 205 van het Verdrag van Rome, krachtens welke de Commissie de begroting uitvoert;
• artikel 6 tenslotte beschrijft de nodige controle-bepalingen.
Als slotopmerking zij nog gesteld, dat de Commissie met haar voorstel al
leverde en de Raad met de aanvaarding - ook van de financiële artikelen een duidelijke bijdrage gaat leveren aan een gunstige gemeenschappelijke
vervoerontwikkeling in Europa onder voorwaarde dat het vervoerbelang, en
niet andere onderdelen van een facettenbeleid (b.v. milieu, regionale ontwikkeling), de boventoon gaan voeren. Een ander groot voordeel is dat er
vermeden gaat worden, dat jaarlijks met name door de lidstaten wordt onderhandeld met en vastgehouden aan het beginsel van de 'juste retour'.
Uiteindelijk dient een gemeenschappelijke kas ook gemeenschappehjk te
worden besteed. Een economische Gemeenschap, die zijn naam van econoom waardig is, behoort de gelden dan ook daar te besteden waar het
vervoerrendement het hoogst is!
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STATISTISCHE RUBRIEK

De transport-, opslag- en communicatiebedrijven en de nationale
economie
J . VOORDOUW

INLEIDING

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden regelmatig publikaties
samengesteld onder de titel 'De produktiestructuur van de Nederlandse
volkshuishouding'.
De kern van deze pubhkaties wordt gevormd door de zgn. input-output tabel
met daarbij een aantal direct daarmee verband houdende gegevens. Daarnaast worden in deze publikaties deelfacetten van het economische proces
beschreven.
I n dit artikel wordt ingegaan op de input-output tabel en op de plaats die de
transportsector daarin inneemt. De laatst gepubliceerde gegevens hebben
betrekking op het jaar 1982 en zijn dus niet bijzonder recent. Omdat het b i j
deze gegevens echter eerder gaat om de structuur dan om de absolute cijfers
is het geen overwegend bezwaar om de informatie die uit deze tabel naar
voren komt aan een onderzoek te onderwerpen. D i t temeer niet omdat
structurele veranderingen zich slechts langzaam voltrekken.

DE INPUT-OUTPUT

TABEL

De input-output tabel heeft betrekking op transacties in het economische
proces, die verband houden met de produktie (het voortbrengen) van goederen en diensten.
Heel algemeen kan gezegd worden, dat een produktieproces bestaat uit het
verwerken van grondstoffen tot halffabrikaat, het bewerken van halffabrikaat tot eindfabrikaat en tenslotte het distribueren tot aan de eindverbruiker
of consument.
I n de input-outputtabel wordt deze structuur min of meer teruggevonden.
Afgezien van de totalen bestaat de tabel uit vier delen, die op een bepaalde
manier met elkaar zijn verbonden.
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De vier delen zijn:
1 De intermediaire goederen en diensten van bedrijven, d.w.z. de leveringen van goederen en diensten van het ene bedrijf aan het andere bedrijf. ( I )
2 De finale goederen en diensten, eindprodukten, die door bedrijven zijn
voortgebracht. ( I I )
(I) en ( I I ) vormen samen de totale produktiewaarde van de bedrijven.
3 De primaire kosten van bedrijven. Hiertoe worden o.a. afschrijvingen,
indirecte belastingen, lonen, salarissen, e.d. gerekend en tevens de invoer
van goederen en diensten door bedrijven. ( I V )
De delen ( I ) en ( I V ) vormen tezamen de totale kosten van bedrijven. ( V I I ) .
4 Tenslotte zijn er nog primaire kosten die tevens finale bestedingen zijn,
maar die geen verband houden met bedrijven. Hiertoe behoren o.a. consumptie van de overheid en overheidsinvesteringen. ( V ) .
Een en ander wordt verduidelijkt in figuur 1, 'schematische overzicht van de
opbouw van de input-output tabel'. De romeinse cijfers in deze figuur corresponderen met de hierboven aangegeven categorieën.
Figuur 1 - Schematisch overzicht van de opbouw van de input-output tabel.

input van
bedrijfstakken

flnale
bestedingen

totalen

(I)

(II)

(III)

output van
bedrijfstakken

intermediaire
goederen/diensten
van bedrijven

finale goederen
en diensten
voortgebractit
door bedrijven

totale produktiewaarde
van bedrijven

(IV)

(V)

(VI)

primaire
kostencategorieën

primaire kosten
van bedrijven

primaire kosten,
tevens finale goederen
en diensten

totaal
primaire kosten

(VII)

(Vin)

totalen

totale kosten
van bedrijven

totale finale
bestedingen

Indien in het schema de cijfers worden ingevuld, die voorkomen in de vermelde publikatie ontstaat de volgende - zeer gecomprimeerde - versie van de
input-outputtabel (zie tabel 1).
U i t tabel 1 b h j k t , dat de intermediaire leveringen van goederen en diensten
van bedrijven onder elkaar ruim 213 mld gulden bedroegen. De primaire
kosten van bedrijven waren meer dan 475 mld gulden, zodat de totale kosten
van de bedrijven 689 mld gulden waren. D i t is ook de totale produktiewaarde, omdat voor elk bedrijf en ook voor de totaliteit van de Nederlandse
bedrijven, geldt dat de input gelijk is aan de output. Deze gelijkheid wordt
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Tabel 1 - Input-outputtabel 1982 in mln gld. (op basis van het verbruik)
input van
bedrijfstakken

finale
bestedingen

totaal

output van
bedrijfstakken

(I)
213 619

(II)
475 541

(III)
689 160

primaire
kostencateg.

(IV)
475 541

(V)
90 149

(VI)
565 590

totaal

(VII)
689 160

(VIII)
565 590

O . m . bereikt door in de nadere detaillering rekening te houden met mutaties
in voorraden en hoeveelheid onderhanden werk.
Doordat input en output als totaliteit aan elkaar gehjk zijn kan voor wat
betreft de bedrijven ook een opstelling worden gemaakt in de vorm van een
exploitatierekening. A a n de kant van de lasten (input) komen dan de bedragen uit de velden I en I V van tabel 1, en aan de kant van de bestemming
(output) komen dan de bedragen van eveneens veld I en verder die van veld
II.
E l k veld van tabel 1 kan nader worden onderverdeeld. De originele inputoutput tabel kent 59 bedrijfskiassen, 8 primaire kostencategorieën en 6 groepen van finale bestedingen. Met de totalen mee heeft de input-output tabel
ongeveer 70 regels en kolommen.
I n tabel 2 zijn de bedragen uit tabel 1, die betrekking hebben op de bedrijven
nader uitgewerkt i n de vorm van een exploitatierekening. De 59 bedrijfsklassen van de input-output tabel zijn samengevoegd tot enkele grotere eenheden, terwijl ook een aantal primaire kostencategorieën en bestedingscategorieën zijn samengevoegd.
U i t tabel 2 kan worden afgelezen, dat de gezamenlijke Nederlandse bedrijven voor ruim 128 mld gulden aan goederen en diensten invoerden uit het
buitenland en voor een bedrag van bijna 195 m l d uitvoerden. A a n lonen,
salarissen en sociale lasten betaalden de bedrijven i n 1982 meer dan 207 mld
gulden en de bestedingen van gezinnen en overheid waren 235 mld gulden.
De transportsector leverde goederen en diensten aan het bedrijfsleven met
een waarde van bijna 16 mld gulden en betrok van datzelfde bedrijfsleven
voor een waarde van 7,4 mld gulden.

DE TRANSPORT-, OPSLAG- E N C O M M U N I C A T I E B E D R I J V E N
De geldstromen die in tabel 2 voor het gehele bedrijfsleven zijn weergegeven, kunnen worden onderverdeeld naar bedrijfstakken en bedrijfsgroepen.
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Tabel 2 - Input en output van bedrijven op basis van het verbruik, 1982 in mln gld.
Input (lasten) naar herkomst

Output (baten) naar bestemmmg
m l n gld.

m l n gld.
Primaire

1. Invoer goederen, diensten
2. A f s c h r i j v i n g e n
3. Indirekte belastingen
minus prijsverlagende subsidies
4. Lonen, salarissen.
sociale lasten
5. Overige inkomens en rentemarge
subtotaal 1 t/m 5
Goederen
betrokken

Goederen en diensten
geleverd aan:

kosten:

128 393
37 855
10 992
207 477
90 824
475 541

en diensten
van:

6. Landbouw, visserij
7. D e l f s t o f f e n w i n n i n g
8. Voedings- en genotmiddelenindustrie
9. Textiel- en kledingindustrie
10. H o u t - en papierindustrie
11. Aardolie- en chemische industrie
12. Metaal- en overige industrie
13. Openbare nutsbedrijven
en bouwnijverheid
14. Handel, horeca
15. Transportsector
16. Overige bedrijven
subtotaal 6 t/m 16

21 944
15 656

1. Landbouw, visserij
2. Delfstoffenwinning
3, Voedings- en genotmiddelenindustrie
4. Textiel- en kledingindustrie
5. H o u t - en papierindustrie
6. Aardolie- en chemische
industrie
7. Metaal- en overige industrie
8. Openbare nutsbedrijven
en bouwnijverheid
9. Handel, horeca
10. Transportsector
11. Overige bedrijven
subtotaal 1 t / m 11

19
1
13
20
17

403
204
679
489
660

28
17
15
41

068
663
896
956

Finale goederen

en

37 448
.2 108
8 779
18 656
18 506
33
21
7
49

538
168
449
154

213 619

diensten:

12. Uitvoer goederen, diensten
13. Consumptieve bestedingen
huishoudingen
14. Consumptieve bestedingen
overheid
15. Investeringen van overheid
en bedrijven
16. Mutaties i n voorraden

194 612
169 535
65 116
47 516
-1 238

213 619
subtotaal 12 t/m 16

Totale input (produktiewaarde)

15 574
1 259

475 541

689 160
Totale output (produktiewaarde)

689 160

I n de input-outputtabel wordt de transportsector gesplitst in drie groepen van
bedrijven, n l . :
- de zee- en luchtvaartbedrijven, incl. de zeevaart- en luchtvaartverwante
bedrijven;
- de overige transport- en opslagbedrijven, waaronder dan spoorwegen,
wegvervoer, binnenvaart, reisbureau's en hulpbedrijven van het vervoer
vallen;
- de communicatiebedrijven.
Deze drie groepen van bedrijven hebben elk een eigen structuur, zoals b l i j k t ,
wanneer de input en output naast elkaar worden gezet, zoals in de tabellen 3
en 4 is gedaan.
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De zee- en luchtvaartbedrijven worden gekenmerkt door een grote in- en
uitvoer van goederen en diensten en een betrekkelijk klein bedrag voor
lonen, salarissen en sociale lasten. De zee- en luchtvaartbedrijven betrekken
veel goederen en diensten uit de transportsector en uit de aardohe- en chemische industrie en leveren veel aan de bedrijfsgroep handel en horeca.
De andere transport- en opslagbedrijven hebben een grotere produktiewaarde dan de zee- en luchtvaartbedrijven, maar een kleinere in- en uitvoer. De
afschrijvingen vormen een relatief vrij grote kostenpost evenals de lonen,
salarissen en sociale lasten. De subsidies zijn b i j deze groep van bedrijven
bijna 3 mld gulden groter dan de indirecte belastingen. D i t negatieve bedrag
onder de primaire kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de subsidies
op het openbaar vervoer. Goederen en diensten worden vooral betrokken
van handels- en horecabedrijven, van de aardohe- en chemische industrie en
vanuit de transportsector zelf.

Tabel 3 - Input van transport-, opslag- en communicatiebedrijven, 1982
zee- en
luchtvaart

overige transp.
en opslagbedrijven

communicatiebedrijven

4 690
1 340

2 253
2 820

166
1 320

7 109
5 480

30
2 279
51

-2 898
9 723
1 825

166
4 321
1 568

-2 702
16 323
3 444

8 390

13 723

7 541

29 654

7

_

_

7

-

-

mln
Primaire

subtotaal 1 t / m 5
en diensten

betrokken

van:

6. Landbouw, visserij
7. D e l f s t o f f e n w i n n i n g
8. Voedings- en genotmiddelenindustrie
9. Textiel- en kledingindustrie
10. H o u t - en papierindustrie
11. A a r d o l i e - en chemiscfie ind.
12. Metaal- en overige industrie
13. Openbare nutsbedrijven en
bouwnijverheid
14. Handel, horeca
15. Transportsector
16. Overige b e d r i j v e n
subtotaal 6 t / m 16
Totale input (produktiewaarde)
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gld.

kosten:

1. Invoer goederen en diensten
2. Afsclirijvingen
3. Indirecte belastingen minus
prijsverlagende subsidies
4. L o n e n , salarissen, sociale lasten
5. Overige inkomens

Goederen

totaal
transportsector

98
2
60
347
201

-

-

16
128
642
287

3
98
90
228

98
21
286
1 079
716

100
254
682
383

641
1 116
625
969

106
108
75
183

847
1 478
1 382
1 535

2 134

4 424

891

7 449

10 524

18 147

8 432

37 103

Tabel 4 - Output van transport-, opslag- en communicatiebedrijven, 1982
zee- en
luchtvaart

overige transp.
en opslagbedryven

communicatiebedrijven

totaal
transportsector

mlri gld.
Goederen

en diensten

geleverd

aan:

1. Landbouw, visserij
2. Delfstoffenwinning
3. Voedings- en genotmiddelenindustrie
4. Textiel- en kledingindustrie
5. H o u t - en papierindustrie
6. A a r d o l i e - en chemische i n d .
7. Metaal- en overige industrie
8. Openbare nutsbedrijven en
bouwnijverheid
9. Handel, horeca
10. Transportsector
11. Overige bedrijven
subtotaal 1 t/m 11
Finale goederen

en

10
41

46
170

135
25

191
236

10
7
17
37
69

140
15
131
151
154

121
48
292
222
387

271
70
440
410
610

38
442
263
278

406
6 590
793
788

149
1 269
326
2 326

593
8 301
1 382
3 392

1 212

9 384

5 300

15 896

8 363

6 503

317

15 183

896

1 897

2 744

5 537

-

-

-

-

53

363

71

487

-

-

diensten:

12. Uitvoer van goederen en diensten
13. Consumptieve bestedingen
gezinshuishoudingen
14. Consumptieve bestedingen
van de overheid
15. Investeringen van overheid
en bedrijven
16. Mutaties in voorraden
subtotaal 12 t/m 16
Totale output (produktiewaarde)

9 312

8 763

3 132

21 207

10 524

18 147

8 432

37 103

De overige transport- en opslagbedrijven werken ten dienste van alle in tabel
4 genoemde bedrijfsgroepen, in het bijzonder voor ondernemingen in handel
en horeca.
De communicatiebedrijven hebben een geringe in- en uitvoer ten opzichte
van de produktiewaarde, een vrij groot bedrag aan afschrijvingen en ook de
post lonen, salarissen en sociale lasten is betrekkelijk hoog. A a n de kant van
de output is vooral het bedrag dat gezinshuishoudingen verbruiken aan diensten van de communicatiebedrijven erg hoog.
De structuur van de drie groepen van bedrijven komt nog duidelijker naar
voren wanneer de totale produktiewaarde op 100% wordt gesteld en de
kosten- en bestemmingscategorieën in een percentage van de produktiewaarde worden uitgedrukt, zoals in tabel 5 is gedaan. Ter vergelijking is in tabel 5
ook dezelfde verdeling opgenomen voor het totaal van ahe Nederlandse
bedrijven.
439

Tabel 5 - Structuur van input en output (1982) in % van de produictiewaarde
Gehele
bedrijfsleven

Transportsector
zee- en
luchtvaart
bedrijven
Produktiewaarde
input
Primaire Icosten, totaal
Invoer goederen, diensten
Afsclirijvingen
I n d . bel. - prijsverl. subs.
L o n e n , sociale lasten
Overige inkomens
Goederen en diensten betrokken
van andere b e d r i j v e n , totaal
Landbouw, D e l f s t o f f e n w i n n i n g
Industrie
Openbare nutsbedrijven en
bouwnijverheid
Handel en horeca
Transportsector
Overige bedrijven
Output
Goederen en diensten geleverd
aan andere b e d r i j v e n , totaal
Landbouw, D e l f s t o f f e n w i n n i n g
Industrie
Openbare nutsbedrijven en
bouwnijverheid
Handel en horeca
Transportsector
Overige bedrijven
Finale goederen en diensten, totaal
U i t v o e r goederen en diensten
Consumptieve bestedingen
gezinshuishoudingen en overheid
Investeringen en mutaties i n
voorraden

overige
transp.
en opslagbedrijven

100
79,7
44,5
12,7
0,3
21,7
0,5

100

-

communicatiebedrijven

100

100

75,6
12,4
15,5
16,0
53,6
10,1

89,4
2,0
15,6
2,0
51,2
18,6

69,0
18,6
5,5
1,6
30,1
13,2

24,4

10,6

5,9

5,0

31,0
5,4
10,5

1,0
2,4
6,5
3,6

3,5
6,2
3,5
5,3

1,2
1,3
0,9
2,2

4,1
2,6
2,3
6,1

11,5
0,5

62,9

1,3

51,7
1,2
3,3

31,0
2,4
12,4

0,4
4,2
2,5
2,6
88,5
79,5

2,2
36,3
4,4
4,3
48,3
35,8

1,8
15,0
3,9
27,6
37,1
3,8

1,1
7,1
69,0
28,2

8,5

10,5

32,5

34,1

0,5

2,0

0,8

6,7

20,3
0,1
6,7

-

-

1,9
12,7

4,9
3,1

Wanneer i n tabel 5 de percentages van de transportsector vergeleken worden
met die van het gehele bedrijfsleven, blijkt dat de transportbedrijven een
hoger percentage primaire kosten hebben dan het Nederlandse bedrijfsleven
als geheel. B i j de zeevaart- en luchtvaartbedrijven wordt dit hoge percentage
vooral veroorzaakt door de invoer van goederen en diensten en b i j de beide
andere groepen door de lonen en sociale lasten. Daarbij moet bedacht worden, dat de prijsverlagende subsidies b i j de overige transport- en opslagbedrijven het percentage primaire kosten omlaag drukken. Zonder deze subsidies zou het aandeel van de primaire kosten nog aanzienlijk hoger zijn
geweest.
Het complement van de primaire kosten zijn de goederen en diensten die van
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andere bedrijven worden betrokken en bij de verschillende groepen van
transportbedrijven zijn deze dus lager dan b i j het gehele bedrijfsleven.
Met betrekking tot de 'output' zijn de verschUlen tussen de drie groepen van
de transportsector en het gehele bedrijfsleven tamelijk groot.
De zee- en luchtvaartbedrijven leveren weinig goederen en diensten aan
Nederlandse bedrijven, maar hebben daarentegen een zeer groot aandeel in
de uitvoer.
B i j de communicatiebedrijven is de situatie juist andersom. Het percentage
goederen en diensten die aan het bedrijfsleven worden geleverd is het dubbele van het landelijke percentage. Wat betreft de uitvoer hebben de communicatiebedrijven een wel zeer laag percentage.
Zo blijkt uit deze cijfers, dat de zee- en luchtvaartbedrijven vooral produceren ten behoeve van de internationale markt, terwijl de communicatiebedrijven vrijwel geheel binnenlands georiënteerd zijn.
B i j de groep van 'overige transport- en opslagbedrijven' gaat ongeveer de
helft van de produktiewaarde naar het bedrijfsleven terwijl de andere helft
bestaat uit finale goederen en diensten. B i j de leveringen aan het bedrijfsleven gaat het merendeel naar de groep van handels- en horecabedrijven, b i j
de finale bestedingen naar de uitvoer.

HET AANDEEL V A N DE TRANSPORTSECTOR
De produktiewaarde van de bedrijven in de transportsector was in 1982
37 103 mln gulden of 5,4% van de produktiewaarde van het gehele bedrijfsleven. D i t percentage van 5,4% is hoger dan het overeenkomstige percentage van bedrijfsgroepen als landbouw en visserij (4,9%), delfstoffenwinning
(4,4%), aardolie-industrie (4,9%) of openbare nutsbedrijven (3,4%).
U i t deze cijfers blijkt, dat de transportsector zeker geen onbelangrijke plaats
inneemt in het geheel van het Nederlandse bedrijfsleven.
Niet aheen de produktiewaarde van de transportsector kan worden vergeleken met die van het hele bedrijfsleven, hetzelfde kan ook worden gedaan
voor de andere onderdelen van de input en output. De uitkomsten van deze
berekening zijn vermeld in tabel 6.
De percentages van de in tabel 6 genoemde categorieën wijken soms wel heel
erg af van het percentage van de produktiewaarde, dat in zekere zin als norm
zou kunnen worden beschouwd.
Het eerste dat opvalt is het hoge percentage afschrijvingen. De kapitaalgoederen in de transportsector hebben kennelijk gemiddeld een veel kortere
levensduur dan gemiddeld in het bedrijfsleven het geval is.
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Tabel 6 - Aandeel van de transportsector t.o.v. het gehele bedrijfsleven

Output (baten)

Input (lasten)

%
5,4
6,2
5,5
14,5
-24,6
7,9
3,8

Produktiewaarde
Primaire
kosten
invoer
afschrijvingen
ind. bel. - subsidies
lonen, sociale lasten
overige inkomens
Goederen en diensten
van andere bedrijven,

betrokken
totaal

landbouw, delfst. w i n n i n g
industrie
openb. nutsbedrijven
handel, horeca
transportsector
overige bedrijven

3,5
0.0
3,0
3,0
8,4
8,7
3,7

%
Produktiewaarde
Goederen en diëtisten
geleverd
aan attdere bedrijven,
totaal
landbouw, delfst. winning
industrie
openb. nutsbedrijven
handel, horeca
transportsector
overige bedrijven
Finale goederen en
uitvoer
bestedingen
investeringen

diensten

5.4
7.4
2.5
2.1
1.8
39.2
18.6
6.9
4,5
7,8
2,4
1,1

De lonen en sociale lasten zijn ongeveer anderhalf maal zo hoog als op grond
van de produktiewaarde verwacht zou kunnen worden. Daarmee wordt de
transportsector als tamelijk arbeidsintensief gekenmerkt.
De relaties tussen de transportsector en het overige bedrijfsleven hebben
vooral betrekking op bedrijven in de handels- en horecasector.
U i t tabel 6 kan ook geconcludeerd worden, dat er tussen de bedrijven in de
transportsector onderling veel banden zijn. De hoge percentages zowel b i j de
input als b i j de output wijzen hierop.
Betrekkelijk laag zijn de percentages bij de industrie en b i j de openbare
nutsbedrijven. Het 'eigen vervoer' dat b i j deze bedrijven nogal eens voorkomt, zal hierbij zeker een rol spelen.
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BOEKBESPREKINGSRUBRIEK

Zee- en binnenvaartrecht
voor het notariaat, M r . A . G . J . Piccardt, 2e druk
bewerkt door Prof. M r . A . Korthals Altes, Kluwer, Deventer, 1986, 154 blz.
Prijs: ƒ 47,50.
In de serie Ars Notariatus is onlangs onder no. X I (her-)verschenen opgemelde publicatie.
De eerste druk verscheen in 1962 onder auspiciën van de Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap, deze tweede uitgave is een totale herziening en updating door A . Korthals Altes, hoogleraar handelsrecht R U U .
Zoals schrijver zelf al aangeeft i n het Woord vooraf staat het zeerecht niet
sth; na de verschijning van de eerste druk zijn er - nog afgezien van de
mogelijke invoering van 8 N B W - diverse veranderingen in wetgeving teweeggebracht, zoals o.a. de Maatregel Teboekgestelde Schepen (zie Cohegecyclus Zeerecht 1984-1985, M r . W . E . Jansen, p. 130-160, uitgave vakgroep
handelsrecht R . U . G . 1985).
Ook recente jurisprudentie is verwerkt in het boek: H R 12 juni 1984, NJ
1984, 651. I n Kwartaalbericht N B W 1985, p. 38-40 geeft de auteur van een
andere opvatting bhjk dan de NJ-annotator Van der Grinten; het betrof de
door ons hoogste rechtscohege aanvaarde mogelijkheid van fiduciaire eigendomsoverdracht van een boekbaar, echter nog niet geboekt zeeschip met als
vervolg de uitspraak H o f Den Haag 17 aprü 1985, S&S 1986, 6.
Men kan slechts bewondering hebben voor bewerkers van eerdere drukken.
Enerzijds dient geen afbreuk te worden gedaan aan het karakter van de
oorspronkelijke auteur, anderzijds zal de tweede auctor intehectualis toch
zijn eigen accenten willen leggen.
Korthals Altes is erin geslaagd de moeilijke taak tot harmonie van het character indelebilis en abstractio mentalis tot een goed einde te brengen. Waar
nodig geeft h i j kort en krachtig aan de aanvullingen die wetgeving en casuïstiek vragen.
De hem daarbij door de opdrachtgever, de Stichting tot Bevordering der
Notariële Wetenschap, opgelegde beperkingen - mede in het kader van de
practische opzet van Piccardt voor een op de notariële praktijk gerichte gids
- werken ook door in de m . i . te summiere referentiekaders van litteratuur en
rechtspraak.
Een chronologisch rechtspraakoverzicht ontbreekt, evenals een zakenregister. Dat doet enigszins afbreuk aan de stimulus tot verdere studie.
Het is overigens opvallend dat het overzicht van aangehaalde werken op
p. X I zo kort is. Dat is b i j andere publicaties op het vakgebied ook zo en
Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1986 j r g . 22/4: 443-452
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hangt samen met de griezehg geringe pubhcaties die op het gebied van het
vervoersrecht worden uitgebracht: zie ook auteur op p. 65 in N B . De echte
handboeken zijn soms reeds decennia geleden verschenen.
Hier volgen een aantal suggesties tot aanvulling van het boek i n een volgende
druk.
Na het verschijnen van de publicatie kwam uit het boek met de Teksten van
de 2e Collegecyclus Zeerecht R . U . G . 1985-1986. I k vraag de aandacht voor
de bijdrage van M r . W.P. Sprenger - Enige aspecten van het verhaal van
(internationale) maritieme vorderingen; conservatoir beslag op zeeschepen,
p. 81-102, alsmede voor het artikel van Prof. M r . C.J.H. Brunner: Scheepsbouwcontracten; de aansprakelijkheid van de werf.
Ook de pubhcatie van M . H . Claringbould en C.J.H. Baron van Lynden i n
NJB 28/6/1986, afl. 26, p. 837-841 zou een plaatsje verdienen i n een herdruk.
Assurantiebeding ex art. 297 WvK en de Carebeka VIII
Met een verwijzing naar de hagelnieuwe Asser, Zakenrecht/Zekerheidsrechten, Tjeenk W i l l i n k , Zwolle, 1986, p. 263/264 wil ik attenderen op een uiterst
belangwekkende uitspraak die de R b . Groningen binnenkort zal wijzen onder Rolno. 784/83.
Het betreft de procedure Overes qq. i n zijn hoedanigheid van curator i n het
faillissement van Carebeka B . V . tegen de Nederlandse Middenstandsbank
en de N . V . Nederlandse Scheepshypotheekbank. Kerstmis 1982, juist vóór
het failhssement werd uitgesproken, verging het schip de 'Carebeka V H F .
Op het vaartuig rustten een tweetal hypotheken van circa 10 mln gulden.
Een van de vragen die in deze procedure ex art. 297 e.v. W v K - er is geen
jurisprudentie! - speelt is: heeft het assurantiebeding bij scheepshypotheken
het karakter van een contractueel of wettelijk pandrecht? E n voorts: is er
sprake van cessie of verpanding? Kan anticipatie op N B W worden onderschreven? Wat is de reikwijdte van de beperkende werking van art. 298
WvK?
Refererend aan de uiterst summiere vermelding doorr K . A . van art. 297
W v K op p. 95, sub d. is de verwachting gewettigd dat opgemelde uitspraak
- die zich m . i . per definhie leent voor cassatie - i n een volgende druk wordt
opgenomen.
Men zie voor het meer uitgebreide karakter van art. 297 W v K : artt. 318p hd
4 en 764 hd 5 van hetzelfde wetboek (Asser, p. 263).
Mr. Drs. F . A . VAN BAKELEN
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Bevlogen Jaren, Nederlandse
burgerluchtvaart
tussen de
wereldoorlogen,
Mare Dierikx, Uitg. Unieboek B . V . , Houten, 1986. 207 blz.
Prijs: ƒ 49,50
Onlangs is i n de serie Romen Luchtvaart verschenen het eerste resultaat van
een vierjarig onderzoeksproject betreffende de geschiedenis van de burgerluchtvaart en burgerluchtvaartbeleid in Nederland tussen de beide wereldoorlogen.
Hiervoor is de auteur sinds sept. 1984 verbonden aan de vakgroep Nieuwste
Geschiedenis van de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Eerder al - jan.
1983 - rondde Dierikx zijn studie af met zijn doctoraalscriptie 'Nergens zo
hoog als in de lucht'. I n het Woord vooraf legt auteur verantwoording af voor
zijn deel-publicatie die zal uitmonden in zijn academische proefschrift.
'Om tot een gedegen inzicht i n beleidsmatige aangelegenheden te komen, is
fehenkennis nodig van de luchtvaartontwikkeling. Een wetenschappelijk onderzocht overzicht op dit gebied ontbrak i n Nederland. . .'.
Voor het zeer interessante onderzoek werd een beroep gedaan op de archieven van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Algemeen Rijksarchief van het Ministerie van Koloniën en het KLM-archief.
De waarde van deze lezenswaardige publicatie ligt in de eerste plaats i n de
systematisch, historische wijze waarop de beginperiode van de burgerluchtvaart wordt blootgelegd.
Het is inderdaad de eerste keer dat archiefmateriaal stelselmatig is doorgeploegd op een verantwoorde, objectieve manier. Veel van de litteratuur over
de luchtvaart in de twintiger jaren (en daarna!) verliest zich in de glamour
rond nieuwe typen luchtvaartuigen en de heroïeke prestaties van Lindbergh
cs., alsmede van de Uiver.
Voorts is auteur erin geslaagd zich op de juiste momenten te houden aan de
dwang van de heuristiek, een van de grondbeginselen voor een historicus. De
zelf opgelegde beperkingen bij het onderzoeksveld harmoniëren met de (mogelijk aanwezige) neurose te blijven schrijven bij zo'n wijdlopig thema als de
luchtvaart.
Niet in de laatste plaats acht ik het boek een aanwinst nu de geschiedkunde,
een vergeten discipline tot nu toe i n de luchtvaart, zich gaat bezighouden met
wetenschappelijke studie van het interbellum.
In Hfdst. 3 wordt de oprichting van de K L M gememoreerd: verlijden van de
notariële acte van oprichting ten overstaan van de Haagse notaris Stoop op
7 oktober 1919.
Het maatschappelijk kaphaal bedroeg ƒ 5.100.000,-, terwijl ƒ 1.015.000,werd volgestort door de volgende aandeelhouders:
Nederlandsche Handel Maatschappij, Administratiekantoor Unitas, W m . H .
M ü h e r & Co., Twentsche Bank, Rotterdamsche Bank Vereeniging, B P M en
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Lippmann, Rosentlial & Co. en de Nederlandscli-Indisciie Handelsbank, elk
voor ƒ 100.000,- aan gewone aandelen, ƒ 10.000,- prefs en 11 oprichtingsbewijzen. Voorts participeerden de Bank Associatie met ƒ 50.000,- gewone
aandelen, de scheepvaartondernemingen Holland-Amerika L i j n , Stoomvaart Maatschappij Nederland en de K N S M met elk ƒ 25.000,- gewone aandelen en de K P M met ƒ 10.000,- gewone aandelen. Curieus was de deelname
van de K N V V L met 1 pref. a ƒ 1.000,- waarvan 10% werd volgestort.
Hfdst. 3 geeft een helder inzicht in de problematiek i n de beginfase van de
KLM.
Ter illustratie bijgaand staatje aangaande de vervoersontwikkeling i n de jaren 1920-1929 uit het Archief K L M , dossiers jaarverslagen en overgenomen
van blz. 260 van eerder vermelde doctoraalscriptie.

Vervoersontwikkeling

van de KLM,

1920-1929

Jaar

Passagiers

Post (kg)

Goederen (kg)

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

345
1.664
1.414
3.937
3.648
5.729
6.275
12.916
17.007
19.129

2.962
1.548
3.772
9.002
12.137
11.846
8.368
35.198
58.099
99.806

21.963
38.908
90.531
166.288
146.650
225.471
255.124
401.939
674.606
796.254

Bron: Archief KLM, dossiers 'Jaarverslagen', Overzicht van de omwikkeling van het bedrijf der KLM over de jaren 1920 t/m 1931.
(Overeenkomstige cijfers komen voor in de gepubliceerde jaarverslagen, verschenen in Het Vliegveld).

De moeilijke start van de luchtvaart i n ons land werd nog geaccentueerd
door de scherpe, persoonlijke tegenstelling tussen Plesman en Fokker, twee
- soms - onbuigzame karakters die door hun onbuigzaamheid, kennelijk
inhaerent aan pioniers, ook schade hebben toegebracht aan de ontwikkeling
van de Nederlandse luchtvaart.
Hoezeer de (ontwikkeling van de) luchtvaart al van eerste stonde verbonden
is geweest met de pohtiek moge o.a. blijken uit de moeizame onderhandelingen met de Franse autoriteiten over de start van een vliegverbinding tussen Amsterdam en Parijs; de oorzaak lag i n het feit dat Nederland geen partij
was b i j de conventie van Parijs dd. 13 oktober 1919, alsmede in het ontbreken van een luchtvaartovereenkomst tussen Frankrijk en Nederland.
De 'pooling-overeenkomst' tussen K L M en de Engelse maatschappij Daimler A i r Hire L t d . moge een bewijs zijn van de usance i n de luchtvaart op deze
wijze samen te werken (jaar 1922). I n dit verband zij gewezen op de brief van
EG-commissaris Sutherland dd. 18 j u h 1986 aan K L M als uitvloeisel van art.
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89 EG-Verdrag en het zgn. Asjes-arrest van het ECJ op 30 april 1986: pooling verboden als zijnde in strijd met de kartelbepalingen van het Verdrag
van Rome. Zie N R C 8 oktober 1986.
De pooling tussen Daimler en K L M hield in een bodemprijs voor het traject
Amsterdam-Londen. U i t concurrentieoverwegingen was K L M gedwongen
de aanvankelijke ticketprijs van ƒ 1 5 0 - via een tussenstap van ƒ 75,- te laten
zakken naar ƒ 48,-. N B Men trekke hier de parallel naar het introduktietarief van Transavia Airlines op de route Amsterdam-Gatwick (openingsvlucht
26 oktober 1986) van zo'n ƒ 300,-, hetgeen K L M onmiddellijk pareerde met
een discount van haar tarieven ad 100%!
Ook de toenemende overheidsinvloed binnen K L M komt op treffende wijze
aan bod. Na het subsidiecontract van 1923, dat op 31 december 1926 afliep,
diende K L M op 10 februari 1927 definitief te kapituleren voor de strikte
kondities die de regering verbond aan een verlenging van de financiële steun.
De Staat zou het in de Raad van Commissarissen voortaan voor het zeggen
krijgen. Men zie de wetten van 30 juni 1927, Stb. 228; 4 augustus 1947, Stb.
No. H 294; 21 augustus 1950, Stb. No. K 366; 2 augustus 1962, Stb. 300 en
21 januari 1967, 66.
Voor de laatste ontwikkehngen rond de recente emissie K L M zie de op 20
maart 1986 aangenomen Wet waarbij het Staatsbelang in aandelen werd
teruggebracht tot 36,6%: E K Staten Generaal, 1985-1986, Nr. 147 en 147a:
machtiging tot uitbreiding van de deelneming in de N V K L M ; 19 421.
Conclusie
Hoewel auteur stelt dat dit boek niet gezien mag worden als een bedrijfsgeschiedenis van de K L M (blz. 8) zal het de lezer enige moeite kosten zich te
ontworstelen aan de indruk die desalniettemin in die richting ontstaat. Gelukkig wordt dit vertekend beeld gekorrigeerd door de pikante strijd tussen
Fokker en Plesman, die zich beiden - haast monomaan - sterk maakten voor
hun eigen onderneming.
Het boek bevat veel informatie, op nuttige manier gebundeld in een prettige
schrijfstijl. Koolhoven, De Schelde en Aviolanda, de Batavia-route, de I n dische burgerluchtvaart en de K N I L M , het West-Indisch bedrijf van de
K L M , expansie en tegenslag: het komt ahemaal aan bod.
Het belooft veel voor de in 1988 te publiceren dissertatie in Nijmegen!
Mr.Drs. F . A . VAN BAKELEN
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Can Rail Save The City?, Peter Hall en Carmen Hass-Clau, Gower Publishing Company, Aldershot (Hamps) England, 1985. 241 blz.
Prijs: $ 29.50.
De auteurs, respectievelijk hoogleraar geografie aan de Universiteit van Californië en raadgevend vervoerkundige (destijds b i j East Sussex County),
hebben in deze studie getracht vast te stellen of de realisering van voetgangersgebieden en/of hoogwaardig railvervoer van het niveau 'Stadtbahn' of 'SBahn' van invloed is op a) vervoerstromen en b) economische aktiviteiten in
de binnenstad.
Er is daarbij uitgegaan van statistisch cijfermateriaal voor 7 steden in WestDuitsland en 6 in Groot-Brittannië (Engeland en Schotland), over de periode
1963-1983, met een accent op de laatste helft daarvan, i.v.m. de beleidsombuigingen van wegeninfrastruktuur naar raüvoorzieningen na de zestiger jaren. A h e geselekteerde steden hebben voetgangersgebieden van noemenswaardige omvang gekregen.
Het boek bevat een schat aan gegevens m.b.t. vervoer, bevolking en economie voor de 13 steden. Als indicatoren voor de economische aktiviteit zijn de
winkelomzet en huurprijs van winkel- en kantooroppervlakte gehanteerd,
waarna de informatie is aangevuld met resultaten van winkeliersenquêtes.
Het selektiekriterium voor de 'raü'steden is investering in R R T (Rail Rapid
Transit) geweest, waardoor Bremen en Dortmund (welke laatste stad tot
1982) onder de 'bus'steden komen te vallen; deze systematiek maakte het
mogelijk een vergelijkingsbasis te vinden voor de duitse en britse steden
onderling. Ter verduidelijking is een lijst met begripsdefinities voor de diverse railsystemen opgenomen, waarschijnlijk uit vertaalnood geboren, maar
uiterst nuttig.
Dankzij het uitgebreide cijfermateriaal (via 230 bronvermeldingen te traceren) alsmede de tekstuele toelichtingen komen de mogelijke invloeden van
dit soort simplificaties toch wel aan het hcht. Hetzelfde geldt voor de niet
specifiek bestudeerde faktoren als modal split (aandeel openbaar t.o.v. particulier vervoer) met annexe consequenties qua ruimtegebruik en milieubelasting: een geïnteresseerd onderzoeker kan op basis van de gekompileerde
gegevens ook op zulke andere faktoren gerichte studies uitvoeren. D i t vormt
een uitdaging voor lezers van verschillende disciplines.
Zonder echt toe te geven aan de sterke verleiding de hoofdconclusies van de
auteurs inhoudelijk te bespreken, kan men constateren dat zij b i j de formulering daarvan opvallend eerhjk en voorzichtig zijn geweest en beslist geen
oogkleppen op hebben gehad. Enerzijds tonen zij een open oog voor het
gevaar op een statistisch te smalle basis te werken, anderzijds geven zij ook
zinvolle interpretaties van opvallende invloedsfaktoren (b.v. de plaatselijke
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werkgelegenheid of openbaar-vervoertarieven) alsook effecten van tijdehjke
of kleinschalige aard (b.v. bouwhinder en veranderingen rondom haltes/
stations). Daarnaast wagen zij zich nog aan enkele verwachtingen m.b.t. het
lange-termijneffect van de beschouwende investeringen. De politiek b l i j f t b i j
dat alles niet buiten schot, wat b i j beschouwingen van deze aard uiteraard
onvermijdelijk is.
Een enkele kritische noot kan worden geplaatst b i j sommige kwahtatieve
appreciaties van uitspraken en enquêtebeantwoordingen; daarbij worden wel
eens op onwetenschappelijke wijze open deuren ingetrapt. Dat doet evenwel
nauwelijks afbreuk aan de konstatering dat hier een gigantische hoeveelheid
gegevens niet alleen systematisch en kundig is verwerkt, maar ook voor
anderen als informatiebron toegankelijk is gemaakt: een hoogst verdienstel i j k stuk internationale samenwerking, met een duits-amerikaans accent. De
subsidie [1] is zeker geen weggegooid geld geweest.
Ir. H . P . KAPER
Referentie
1. subsidiegevers:
• The Anglo-German Foundation f o r the Study o f Industrial Society ( L o n d o n , England)
® The Joint Centra f o r L a n d Development Studies (Reading, England)

Ruimterecht - Deel 104a uit de Editie Schuurman en Jordens van de Nederlandse Staatswetten. 4e druk, bewerkt door M r . W . W . Bakker. 311 blz.
Prijs: ƒ 30,-.
Het boek is een bundeling van overeenkomsten tussen staten met betrekking
tot aktiviteiten in de kosmische ruimte; betreft internationale regelingen
inzake het gemeenschappelijk vreedzaam onderzoek en gebruik van de ruimte. De samenstelling van de bundel geschiedde door M r . W . W . Bakker,
plaatsvervangend H o o f d van de Afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken
van de Rijksluchtvaartdienst.
De kosmische ruimte is het gebied buiten de dampkring of atmosfeer, de
luchtlaag rond de aarde, waarbinnen het luchtrecht van toepassing is. I n het
luchtrecht gaat men uh van de volledige en uhsluitende souvereiniteit van
elke staat over de luchtkolom boven zijn grondgebied. Het ruimteverdrag
van 1967 bepaalt daarentegen, dat de kosmische ruimte met de hemellichamen daarin niet vatbaar is voor souvereiniteitsaanspraken door staten. Een
duidelijke grens tussen atmosfeer en kosmische ruimte is er niet en noch de
staten, noch de wetenschap hebben daarover een algemeen aanvaarde afbakening vastgesteld.
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Een groot deel van de inhoud van de verdragen, die hier tot het ruimterecht
worden gerekend, handelt overigens niet over aktiviteiten i n de ruimte, maar
over aktiviteiten hier op aarde gericht op aktiviteiten i n de ruimte.
Het boek omvat twee delen: Mondiale verdragen en Europese verdragen.
In het navolgende wordt een opsomming gegeven van de opgenomen verdragen met in enkele woorden een indicatie van de inhoud daarvan. Zodoende
wordt i n kort bestek een beeld opgeroepen van hetgeen tot dusverre op dit
gebied tussen staten is afgesproken. Vermoedelijk zal b i j de lezer hier en
daar de vraag rijzen, of er op gerekend mag worden, dat de kontrakterende
staten zich werkelijk aan de nobele beginselen zullen houden, die luet name
in het ruimte verdrag en het maanverdrag zijn opgenomen.
De bundel is uit een Nederlandse optiek samengesteld: het betreft verdragen, waartoe Nederland is toegetreden. Niet wordt vermeld welke andere
staten tot die verdragen zijn toegetreden; slechts op enkele plaatsen is een
opsomming opgenomen, zoals ten aanzien van deelnemers aan de Europese
Ruimte Conferentie, waarbij opvalt dat Australië zich in dit gezelschap
bevindt.
Mondiale verdragen
Ruimteverdrag 1967
Kosmische ruimte v r i j voor onderzoek door alle staten.
Kosmische ruimte niet vatbaar voor souvereiniteitsaanspraken.
Geen kernwapens of andere massa-vernietigingswapens i n banen om de aarde of op hemeOichamen.
Aansprakelijkheid voor schade door uit de ruimte terugvallende voorwerpen.
Overeenkomst inzake redding ruimtevaarders 1968
Informatie over en hulp b i j reddingsakties t.a.v. neergekomen ruimtevaarders; veihge terugzending naar land van lancering.
Aansprakelijkheidsovereenkomst
1972
Aansprakelijkheid van staten voor schade door zijn ruimtevoorwerp aan
luchtvaartuigen en op het aardoppervlak.
Regeling over de vaststelling van de schade.
Registratie-overeenkomst
1975
Registratie van alle in de ruimte gebrachte voorwerpen per staat en melding
daarvan ook aan de Verenigde Naties.
Maanverdrag 1979
Maan en andere hemellichamen uitsluitend te gebruiken voor vreedzame
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doeleinden; geen vestiging van militaire bases, geen wapenproeven en militaire manoeuvres.
Informatieplicht over geplande ruimte-aktiviteiten.
Recht om bemande of onbemande stations op hemellichamen te vestigen;
informatieplicht daarover.
Natuurlijke rijkdommen van hemelhchamen 'gemeenschappelijk erfgoed der
mensheid': wanneer exploitatie daarvan mogelijk wordt, zal daarvoor een
internationaal regime worden vastgesteld.
Overeenkomst voorlopige regeling commercieel wereldstelsel van
communicatiesatellieten
1964
Samenwerking bij opbouw van wereldstelsel van communicatiesatellieten, te
beginnen met een experimentele fase.
Overeenkomst betr. Internationale Organisatie voor
Telecommunicatiesatellieten
INTELSA
T1971
Oprichting van I N T E L S A T met zetel te Washington als organisatie voor de
exploitatie van een wereldstelsel van communicatiesatellieten. Taak, organisatie en bestuur van I N T E L S A T .
Verdrag inzake de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten
INMARSAT
1976
Oprichting van een organisatie voor exploitatie van satellieten voor berichtgeving tussen schepen en tussen schepen en de wal, alsmede voor radioplaatsbepaling. Taak, organisatie en bestuur van I N M A R S A T .
Europese verdragen
Resolutie over Europese Ruimte Conferentie 1967
Institutionaliseert jaarlijkse conferenties met het doel een ruimtepohtiek te
ontwikkelen en uit te voeren.
Verdrag oprichting Europees Ruimte-Agentschap
1975
Taak, organisatie en bestuur van dit Agentschap voor samenwerking op het
gebied van ruimte-onderzoek en -technologie voor vreedzame en wetenschappelijke doeleinden. Uitvoering van een ruimteprogramma met zaken
als lanceerinstallaties, ruimtetransport-systemen en satelheten.
Overeenkomst inzake Europees Centrum voor Ruimtevaarttechniek
(ESTEC)
1967
Overeenkomst over het European Space Research and Technology Centre te
Noordwijk, gesloten tussen Nederland en de Europese Organisatie voor
ruimteonderzoek.
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Overeenkomst tussen ruimtevaartlaboratoriumprogramma
(SPACELAB)
1973
Samenwerking met de U S A voor deelneming in het programma voor
SPACELAB.
Overeenkomst met de USA over het
ruimteveerprogramma
(SPACESHUTTLE)
1973
Samenwerking met de U S A betreffende deelneming aan het ruimteveerprogramma, inbegrepen het S P A C E L A B programma.
Overeenkomst over een programma voor een maritieme satelliet
(MAROTS)
1973
Overeenkomst over de ontwikkeling van een experimentele maritieme satelhet.
Overeenkomst inzake het Ariane-draagraketprogramma
1973
Samenwerking b i j de ontwikkeling van een draagraket voor het in de ruimte
brengen van satelheten in een baan om de aarde. I n tweede fase: produktie
van deze raketten voor toepassing van deze techniek.
Overeenkomst over een Luchtverkeerssatellietprogramma
(AEROSA T) 1971
Samenwerking voor de ontwikkeling van een stelsel van luchtverkeerssatelheten ten behoeve van het luchtverkeer (communicatie en plaatsbepaling).
Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie van
Telecommunicatiesatellieten EUTELSA
T1982
Taak, organisatie en bestuur van deze organisatie voor het onderhouden van
een Europees stelsel van telecommunicatiesatellieten. Zetel te Parijs.
Mr. G.W.
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INSTIIUUTSMEDEDELINGEN

WETENSCHAPPELUK

ONDERZOEK

Onderzoek gevaarlijke stoffen
In vervolg op eerdere onderzoeken naar het vervoer van gevaarlijke stoffen
heeft het N V I van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DirectoraatGeneraal van het Verkeer ( D G V ) , opdracht gekregen de cijfers te aktuahseren.
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:
• globale vergelijking 1978, 1983, 1985;
• gedetaiheerde beschrijvende analyse 1983;
• aangeven van de belangrijkste vervoerassen per goederengroep (1983).
De definitieve rapportage zal medio december beschikbaar komen.
Grensoverschrijdend

vrachtvervoer Zuid-Oost

Nederland

I n opdracht van de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat is het N V I
werkzaam aan een onderzoek naar het grensoverschrijdend vrachtvervoer i n
het zuidoostelijk deel van Nederland (Arnhem-Vaals).
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
® beschrijving huidige situatie, op basis van:
- bestaande bronnen, o.a. CBS, K B A ;
- enquêtes door de D V K in 1986 gehouden aan de grens;
• prognoses met behulp van het Transport Economisch Model ( T E M ) .
De definitieve rapportage zal i n januari 1987 gereed komen.
KBA

(Kraftfahrt-Bundesamt)

I n het kader van de vorige studie kwamen gegevens beschikbaar van de
Kraftfahrt-Bundesamt te Flensburg. Deze instantie verzameh o.a. gegevens
van het overgrote deel van het grensoverschrijdend vrachtverkeer.
Op de gegevens van 1983 wordt een analyse uitgevoerd met een tweetal
hoofdaccenten:
- vergelijking van de KBA-gegevens met data uh andere bronnen;
- analyse van de routekeuze; d.i. gegeven de herkomst en bestemming, de
keuze van de grenspost.
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De rapportage zal begin december gereed zijn.
B i j het Economisch Bureau voor het Weg- en Watervervoer (EBW) werden in
het 2e halfjaar 1986 de volgende rapporten uitgebracht:
• Cost indices on Road Haulage between EC Member States l-l-'78/l-7-'86
(6003);
• Productivity in inland shipping (6004);
• Cost indices inland navigation between E C Member States, July 1986/
Kostenindices binnenscheepvaart tussen EG-lidstaten, j u l i 1986 (6051);
• Resultaten van de c o n j u n c t u u r e n q u ê t e in de sektor internationaal goederenvervoer over de weg voor het 3e kwartaal 1986 (6120);
• Resultaten van de c o n j u n c t u u r e n q u ê t e in de sektor binnenlands goederenvervoer over de weg voor het 3e kwartaal 1986 (6104);
• Korte-termijnontwikkelingen i n het binnenlands beroepsgoederenvervoer
2e kwartaal 1986 (6135);
• Korte-termijnontwikkelingen i n het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer 2e kwartaal 1986 (6137);
• Resultaten c o n j u n c t u u r e n q u ê t e binnenvaart (Noord-Zuid-vervoer) 3e
kwartaal 1986 (6143);
• Bedrijfsuitkomsten 1983 en 1984 in de partikuliere binnenvaart (6061).

ONDERWIJSACTIVITEITEN

In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Logistiek Management
( N E V E M ) is het N V I dit najaar gestart met de voorbereiding van lesmateriaal t.b.v. de cursus Transportbeheer.
Binnen het N V I wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de
cursus 'Training Programme on Integrated Transport'. De cursus is bestemd
voor deelnemers afkomstig uit de transportsektor van het Indonesische bedrijfsleven alsook voor diverse overheidsfunktionarissen. De kursus wordt in
1987 tweemaal gehouden te Rijswijk en duurt acht weken.
Van 10 november-5 december 1986 vond wederom een kursus plaats b i j het
Eastern and Southern African Management Institute ( E S A M I ) te Tanzania
in het kader van het projekt: 'Management, Maintenance and Operations of
Road Transport Fleets'; 19 kursisten uit 10 landen namen deel aan deze
kursus.
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P O S T A C A D E M I S C H ONDERWIJS (PAO)

Voor het voorjaar 1987 staan de volgende kursussen op het programma:
1 'Geluidschermen' op 3, 4 en 5 februari o.l.v. Ir. T h . W . H . J . Aarsen en I r .
F.W. de Vlaming
2 'Goederenvervoer in steden' op 16,17 en 18 februari o.l.v. Prof. Drs. H . J .
Noortman
3 'Nieuwe wegen voor verblijfsgebieden; stedelijke herstrukturering, herinrichtingen en 30 km/u maatregelen' op 24, 25 februari en op 10 en 11 maart
o.l.v. I r . G . M . M . A l i n k en I r . B . Bach
4 'Kostenbeheersing in het wegvervoer; theorie & praktijk' op 10, 18 en 25
maart o.l.v. Prof. D r . G. Blauwens en Drs. G. Gort
5 'Luchtvaarteconomie' in maart/april o.l.v. Prof. Drs. H.J. Noortman
6 'Goederenstroombeheersing' op 26, 27 maart en 2, 3 april o.l.v. I r .
M . E . A . Striekwold
7 'Kwaliteit van het openbaar personenvervoer' op 7, 8, 14 en 15 april o.l.v.
Prof. I r . M . van Witsen

455

