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VOORWOORD 

De Nederlandse Spoorwegen is de redactie erkentelijk dat zij in het voor u 

liggende nummer van het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap veel aandacht 

heeft willen schenken aan de jubilerende spoorwegen. 

Terecht wordt de blik over de landsgrenzen heen geslagen. Een Europees hoge

snelheidsnet heeft voor het personenvervoer grote kansen voor een werelddeel 

dat gebukt gaat onder mlHeuproblemen en dreigende dichtslibbing van verkeers

aders zowel te land als in de lucht. 

Het goederenvervoer over de rail - voor de NS een puur commerciële aange

legenheid - verkeert in een dualistische situatie. Enerzijds is er de zuiver be

drijfseconomische benadering, die overigens in theorie vooronderstelt dat de 

mededingingsverhoudingen op de vervoermarkt gelijk zijn voor de verschillende 

vervoertakken. Anderzijds beluisteren wij steeds duidelijker een roep om het 

groeiende goederenvervoer op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier af te 

wikkelen. Welke consequenties dit kan hebben voor het goederenvervoer over 

de rail wordt in enkele landen al duidelijk zichtbaar. De spoorwegmaatschap

pijen in Europa realiseren zich dat een nauwere samenwerking, zowel op tech

nisch als op commercieel gebied, voorwaarde is om de zich ook bij het goederen

vervoer aandienende kansen optimaal te benutten. 

Dat het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap door zijn bijdragen de spoorwegen 

ook prikkelt tot zelfonderzoek, is eigenlijk vanzelfsprekend. 

Het doet ons tenslotte veel genoegen dat dit nummer op een zodanig tijdstip 

verschijnt, dat het ook ter beschikking staat van de deelnemers aan het j i ib i -

leumcongres dat de NS eind juni 1989 organiseert. 

Drs. L . F . PLOEGER 

President-Directeur 
N.V. Nederlandse Spoorwegen 
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E D I T O R I A L 

Najaren van bezuinigingen staat de belioefte aan infrastructuur weer wat hoger 

op de prioriteitslijstjes van besluitvormers in Den Haag en elders in Europa. In 

het SVV I I wordt aangegeven dat ook bij een afgeremde mobiliteitsgroei aan

zienlijk meer investeringen nodig zijn dan we de laatste jaren gewend waren. 

Investeringen niet alleen in weginfrastructuur maar met name ook in infrastruc

tuur ten behoeve van openbaar vervoer. De toenemende congestie in stedelijke 

gebieden en de eisen vanuit het miheu rechtvaardigen een dergelijke extra 

inspanning. Niet alleen in de politiek wordt de noodzaak tot verhoging van de 

inspanning onderkend. Investeringsbeslissingen vragen om onderzoek op basis 

waarvan alternatieven kunnen worden afgewogen en prioriteiten bepaald. Het 

is daarom gelukkig dat er diverse initiatieven zijn genomen om de intensiteit en 

de kwaliteit van het infrastructuuronderzoek te verbeteren (zie onder meer de 

Nota V^etenschapsbeleid 1989). 

Nederland staat in deze ombuiging niet alleen. In andere Europese landen is, 

soms met andere overwegingen, eenzelfde intensivering van de aandacht voor 

infrastructuur te constateren. In dit nummer wordt van deze Nederlandse en 

Europese initiatieven een overzicht gegeven. Daarbij wordt, met het oog op het 

150-jarig bestaan van de Nederlandse Spoorwegen, speciaal aandacht besteed 

aan de rol die het railvervoer kan spelen om de groeiende vraag naar personen-

en goederenvervoer op te vangen. Noodgedwongen is een dergelijk overzicht 

altijd onvolledig. Door plaatsgebrek kon een bijdrage van Prof. Dr. Ir. H . Priemus 

betreffende 'Infrastructuur, Transport en Logistiek in Internationaal Perspectief 

niet worden opgenomen. Het moet worden doorgeschoven naar een volgend 

nummer. Ook de miheu-aspecten van verkeer en vervoer, die een belangrijke 

motivering vormen voor de gestegen aandacht voor het railvervoer, komen 

slechts zijdelings aan de orde. Het ligt in de bedoeling ook aan dit aspect, in 

aansluiting op het in voorbereiding zijnde Nationale Milieu Beleidsplan, in een 

volgend nummer nadere aandacht te geven. 

De bijdragen die in dit nummer zijn opgenomen bieden echter op tal van 

aspecten interessante informatie, niet alleen vanuit spoorwegoptiek maar ook op 

andere terreinen. In de bijdrage van Dr. W. Dekker wordt aangegeven dat de 

handhaving van de bereikbaarheid van levensbelang is voor het economisch 

functioneren van Europa en dat investeringen in de weginfrastructuur alleen, 

onvoldoende soelaas bieden. Door Drs. B. Smeenk en Drs. P.B.D. Hilferink 

wordt een overzicht gegeven van een aantal ontwikkelingen die de groei van de 

mobiliteit beïnvloeden en hoe in de diverse landen van de Europese Gemeen

schap plannen worden ontwikkeld om aan die mobiliteitsgroei het hoofd te 

bieden. De plannen op het gebied van het railvervoer worden in de bijdrage van 
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Ir. E.F.H. van Wouden nog verder uitgewerkt en becommentarieerd. Een van 

de problemen bij de aanleg van railinfrastructuur, zeker in Europees verband, 

is de wijze waarop de infrastructuurkosten op de gebruikers of de belastingbeta

lers worden verhaald. In de bijdrage van Drs. G.J. Nieuwenhuis worden enkele 

nieuwe ideeën op dit gebied ontvouwd. Een ander probleem bij de organisatie 

van railvervoer in Europees verband is de samenwerking tussen de nationale 

spoorwegmaatschappijen onderling en de samenwerking tussen deze maat

schappijen en hun afnemers of tussenpersonen. Dit aspect wordt voor de markt 

van het gecombineerd vervoer behcht in de bijdrage van Ing. H.F.W.J. de Leijer, 

Drs. CJ. Ruijgrok en J. Jetten. Ook wordt in deze bijdrage aangegeven dat de 

markt voor het gecombineerd vervoer naar en vanuit Nederland nog belangrijke 

groeimogelijkheden biedt indien aan een aantal randvoorwaarden kan worden 

voldaan. 

De relatie tussen vraagomvang, produktieomvang en kosten bij uitbreiding van 

het dienstenpakket wordt in de bijdrage van H.P.C. van Ooststroom en H.A. van 

der Donk behandeld. Op heldere wijze wordt aangegeven hoe deze grootheden 

met elkaar samenhangen en hoe kosten en opbrengsten voor de Nederlandse 

Spoorwegen zich zullen kunnen ontwikkelen volgens een groeiscenario dat 

voortvloeit uit het plan 'Rail 21'. Dit plan zelf wordt in samengevatte vorm 

weergegeven door Prof Ir. M . van Witsen. 

In deze bijdrage van Prof. Dr. G. Blauwens tenslotte wordt aangegeven dat road 

pricing een effectief middel kan zijn om de congestie op het wegennet te beheer

sen en daarmee ook een stimulans kan vormen voor de vraag naar openbaar 

vervoer. 

Tezamen geven deze bijdragen aan dat de Nederlandse Spoorwegen voor de 

uitdaging staan om in Europees verband met vernieuwd elan aan de volgende 

150 jaar te beginnen. 

D E REDACTIE 
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M O B I L I T E I T : EEN L E V E N S B E L A N G VOOR EUROPA 

Prof. Dr. W. DEKKER* 

Abstract 
Mobility: Europe's vital interest 
The Roundtable of European Industrialists suggests and encourages action to build a 
foundation for industrial growth in Europe. An outcome of a study by the Infrastructure 
working group is a report entitled 'Keeping Europe Mobile'. A significant part of the report 
is an 'agenda for action' with recommendations in the areas of road transport, railways and 
regional air transport, as well as general recommendations. Some of them have been applied 
to European projects. The developments in European transport and the free European 
market of 1992 affect multinationals like Philips. Physical distribution and logistics therefore 
require restructuring. 

INLEIDING 

In 1983 is de Roundtable of European Industrialists opgericht. Dit comité stelt 

zich tot doel aanbevelingen te formuleren die moeten leiden tot een verbetering 

van de concurrentiekracht van de Europese industrie. De European Roundtable 

wordt gevormd door de topmannen van bijna 40 grote Europese industriële 

ondernemingen. Er zijn een zestal prioriteitsgebieden vastgesteld, te weten: 

® opleiding, 

® werkgelegenheid, 

• infrastructuur, 

• interne markt, 

® onderzoek en technologie, 

® handel en investeringen. 

Voor ieder prioriteitsgebied is er een werkgroep geformeerd. De voorzitters van 

de werkgroepen en de voorzitter en secretaris van de Roundtable vormen 

tezamen het stuur comité. In het algemeen zal de European Roundtable niet 

rechtstreeks acties ondernemen. De Roundtable doet slechts aanbevelingen 

voor acties en beoogt daarmee een 'katalysatorwerking'. 

Vanaf het begin van het bestaan van de Roundtable was het duidelijk dat een 

infrastructuur die vrij transport van goederen, personen en informatie mogelijk 

* Voorzitter Raad van Toezicht N.V. Philips Gloeilampenfabrieken 
Voorzitter van de Roundtable of European Industriahsts. 
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maakt, van essentieel belang is voor de concurrentiekracht van Europa. Dit 

besef heeft geleid tot een aantal intensieve studies in de werkgroep infrastruc

tuur. Resultaten van deze werkgroepstudies waren in 1984 het rapport 'Missing 

Links', dat knelpunten in de Europese verbindingen signaleert en onder andere 

de Kanaaltunnel als grootscheeps Europees project aanbeveelt, en in 1986 het 

rapport 'Clearing the Lines', dat aanbevelingen doet voor verbeteringen van het 

Europese telecommunicatie-netwerk. 

Het meest recente werkstuk van de werkgroep infrastructuur is het rapport 

'Keeping Europe Mobile'. Het gaat in op de problemen en knelpunten van het 

huidige Europese weg-, rail- en luchtverkeer en doet een groot aantal aanbeve

lingen die tot doel hebben deze problemen op te lossen. In het volgende zal ik 

nader ingaan op het rapport, op de aanbevelingen en op een aantal projecten 

dat in Europees verband is opgezet. Vervolgens beschouw ik voor een multina

tional als PhiUps enkele imphcaties van het wegvallen van de handelsbarrières 

in 1992, gezien in het licht van de genoemde studie van de Roundtable. 

H E T RAPPORT 'KEEPING E U R O P E M O B I L E ' 

Het ziet er naar uit dat er in Europa over niet al te lange t i jd een onevenwichtig

heid zal zijn tussen de beschikbare infrastructuur en de vraag naar transport

diensten, waardoor de economische groei zou kunnen worden belemmerd. Zelfs 

als dit laatste niet het geval zou zijn, is het de moeite waard het Europese 

wegverkeer onder de loep te nemen. Het veroorzaakt hoge kosten door lucht

verontreiniging en ongevallen. In Europa wordt 65 % van de uitstoot aan kool

monoxide en 55% van de uitstoot aan stikstofoxiden veroorzaakt door het 

wegverkeer. Er vinden jaarlijks op wegen meer dan 45.000 mensen de dood en 

1.500.000 mensen raken gewond. 

In een samenleving met meer welvaart worden meer goederen en meer personen 

getransporteerd (fig. 1). Als het vervoer moeizamer gaat en met grote ver

tragingen gepaard gaat, zal de doorstroomsnelheid afnemen en het verkeer zal 

uiteindelijk zichzelf verstikken. Om deze ongewenste ontwikkehng te voor

komen zullen we moeten beginnen de problemen te inventariseren. Oplossingen 

kunnen pas worden bereikt als het transportsysteem wordt beschouwd als een 

gecompliceerde ketting: het beïnvloeden van een schakel heeft consequenties 

voor andere schakels. De problemen kunnen daarom pas worden aangepakt als 

systeemoplossingen worden gezocht. 

De doelstelling moet zijn een Europa met minder grensbelemmeringen, makke

lijker uitwisseling van ideeën en technologieën, gemeenschappelijke markten 

voor produkten, open concurrentie en goede faciliteiten voor het verplaatsen van 

goederen, personen en diensten. Als Europa niet mobiel kan blijven, zal de groei 

van de welvaart stagneren. 

105 



Figuur 1 

Motorway network (km) in 1970 and 1982 

Country 1970 1982 

Austria 478 1047 
Belgium 5 0 1 1,388 
Denmarl< 198 516 
Eire - — 

Finland 108 204 
France 1,542 5,290 
Germany 4,461 7,919 
Greece 65 9 1 
Italy 3,913 5,901 
Luxembourg 7 44 
Netherlands 975 1,841 
Norway 79 7 1 
Portugal 75 132 
Spain 185 2,072 
Sweden 403 868 
Switzerland 377 986 
United Kingdom 1,133 2,765 

Motonway density 
KnyiOOO sq. Km 

Source: Transport in Eurofie - Badiground Data Source: Transport in Europe - Bacliground Da 

DE AANBEVELINGEN I N H E T RAPPORT 

Wegvervoer 

Men heeft tegenwoordig een haat-hefde-verhouding ten opzichte van de auto 

(fig. 2). Enerzijds is deze essentieel voor de vrijheid van het individu, anderzijds 

dringt steeds meer het besef door dat de auto de oorzaak is van milieuproblemen 

en menselijk leed. De auto-industrie is van groot economisch belang: er werden 

in 1987 in Europa twaalf miljoen auto's geproduceerd, tegen acht miljoen in 

Figuur 2 
Cars per 1000 inhabitants 1985 USA 

WE 
EC 
SF 
GB 

A f s' 
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CH 
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GR 
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330 340 
370 380 400 
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440 
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550 

W £ = W e s t e r n Europe 
EC = European Community countries 

Source: Eurostat 
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Japan en zeven miljoen in de Verenigde Staten. De auto-industrie en de over

heden zullen samen politieke en technische oplossingen moeten vinden voor de 

problemen die de auto veroorzaakt. 

Ter vermijding van opstoppingen beveelt het rapport aan te komen tot flexibele 

werktijden en het gemeenschappelijk gebruik van auto's. Als technische maat

regel wordt de ontwikkeling van voertuiggeleidingssystemen aanbevolen. 

Wat het beschermen van het miheu betreft, beveelt het rapport het tot stand 

komen van Europese standaarden voor de emissie van uitlaatgassen aan. Daar

naast is onderzoek gewenst naar het verminderen van de luchtverontreiniging 

door dieselmotoren, naar brandstofbesparing en naar het gebruik van alterna

tieve brandstoffen. Verder is onderzoek nodig dat moet leiden tot betere motor-

ontwerpen met gebruik van nieuwe materialen. 

De veiligheid kan worden bevorderd'door kwaliteitsverbetering van wegen, door 

het verwijderen van knelpunten en door het invoeren van snelheidsbeperkingen. 

Verder is gecoördineerd onderzoek gewenst naar technieken die de veiligheid 

verbeteren: kreukelzones, voertuiggeleiding, automatische remsystemen. 

Op economisch gebied is het nodig nationale ongelijkheden op het gebied van 

typegoedkeuringen, subsidies, belastingen, enzovoort weg te nemen. Verder is 

het gewenst niet-technische belemmeringen bij het wegvervoer weg te nemen, 

bijvoorbeeld gewichtsrestricties en tolheffingen. Ook kan het introduceren van 

elektronische navigatie- en informatiesystemen helpen om tot een beter beheer 

van verkeer en vracht te komen. 

Spoorwegen 

Ondanks de voordelen van het railvervoer als geringe luchtvervuihng en grote 

veiligheid hebben de spoorwegmaatschappijen marktaandeel verloren. De oor

zaak hiervan moet men vooral zoeken in het onvermogen een antwoord te geven 

op de flexibiliteit van de auto. Het rapport doet een aantal aanbevelingen die het 

railvervoer weer de plaats zouden moeten geven die het verdient. De huidige 

spoorwegen vormen potentieel de basis voor een geavanceerd transportsysteem 

met hoge produktiviteit. Spoorwegen zijn in feite niets anders dan wegen voor 

voertuigen met mechanische geleiding en automatische besturing, een concept 

waarnaar de auto-industrie al enige tijd naarstig op zoek is. 

Treinen met hoge snelheden zuhen in de toekomst een deel van het huidige 

vervoer via regionale luchtlijnen voor hun rekening kunnen nemen, zoals nu al 

is gebleken bij de TGV-verbinding Parijs-Lyon-Marseille. Dit soort treinen 

verzorgt met een snelheid van meer dan 300 km/uur een verbinding tussen de 

centra van stedelijke agglomeraties. Vhegtuigen daarentegen vertrekken van 

luchthavens die vaak tientaüen kilometers van het centrum liggen (fig. 3) en het 

bereiken ervan kost veel tijd. Van de totale reistijd van circa 4,5 uur van hart 

Parijs naar hart Londen bijvoorbeeld neemt de eigenlijke vliegreis slechts één 

uur in beslag (fig. 4). Van de aanbevelingen uit het rapport noem ik de volgende: 
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Figuur 3 

Distance 

airport ^ O '̂̂ V airport O city 

Oslo (Gardernoen) 51 km Glasgow (Glasgow) 14 km 

London (Gatwick) 43 km Stuttgart (International) 13 km 

Stockholm (Arlanda) 4 1 km Zurich (Zurich) 12 km 

Moscow (Sheremetyevo) 38 km Brussels (National) 12 km 

Rome (Leonardo da Vinci) 35 km Hanover (Langenhagen) 11km 

Istanbul (Ataturk) 24 km Frankfurt (International) 10 km 

London (Heathrow) 24 km Athens (Hellinikon) 10 km 

Paris (Charles du Gaulle) 23 km Copenhagen (Copenhagen Airport) 10 km 

Belgrade (Beograd) 20 km Munich (Riem) 10 km 

Helsinki (Vantaa) 19 km Dublin (Dublin) 9 km 

Vienna (Schwechat) 18 km Düsseldorf (Lohausen) 9 km 

Zagreb (Pleso) 16 km Aberdeen (Dyce) 8.5 km 

Madrid (Barajas) 16 km Lisbon (Lisboa) 8 km 

Manchester (International) 16 km Nice (Cote d'Azur) 7 km 

Budapest (Ferihegy) 16 km Milan (Linate) 6 km 

Barcelona (Barcelona) 15 km Geneva (Geneve) 4 km 

Hamburg (Fuhlsbuttel) 15 km 

Figuur 4 
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Om hogere snelheden mogelijk te maken dient geïnvesteerd te worden in nieuwe 

trajecten die speciaal voor deze snelheden zijn ontworpen. Voor infrastructuur 

en materieel voor hoge snelheden zijn Europese standaarden noodzakelijk. Als 

nieuwe trajecten niet mogelijk zijn, dient de snelheid van treinsteUen op be

staande trajecten te worden opgevoerd. Ook van zware goederentreinen kan op 

veel baanvakken de snelheid worden verhoogd. Verder is onderzoek naar 

geavanceerde technologieën gewenst, waarbij speciaal wordt gedacht aan mag

netische levitatie in samenhang met nieuwe materialen voor supergeleiding bij 

hogere temperatuur. 

De doelmatigheid kan worden verhoogd door nationale spoorwegmaatschap

pijen in Europees verband beter te laten samenwerken op het gebied van 

dienstregelingen, prijzen, plaatsbewijsafgifte en exploitatie. Het gebruik van 

moderne marketing-methoden en elektronische gegevensuitwisseling verdient 

eveneens aanbeveling. 

In verband met een betere integratie van rail- en wegvervoer is onderzoek op 

Europese schaal nodig naar doelmatige mechanische methoden voor het over

dragen van goederen. Bij overheden dient het besef door te dringen dat de kosten 

van weg- en railvervoer op de juiste wijze vergeleken dienen te worden: de 

verborgen kosten van het wegvervoer door milieu- en veiligheidsproblemen 

worden veelal onderschat. 

Regionaal luchtverkeer 

Bij discussies over het vervoer in Europa wordt vaak de rol van de regionale 

luchtvaartmaatschappijen buiten beschouwing gelaten. Het is echter een sector 

waarin Europese industrieën een belangrijke rol spelen. Bij regionaal luchttrans

port is het 'denken in systemen' even belangrijk als bij de integratie van weg- en 

railvervoer. Het merendeel van de problemen van de luchtreiziger - moeilijke 

bereikbaarheid van de luchthaven, check-in-formaliteiten en veiligheidsproce

dures - heeft niets te maken met de eigenlijke dienst die de luchtvaartmaat

schappij biedt. De regionale luchtreiziger heeft geen behoefte aan de kostbare 

faciliteiten die bedoeld zijn voor de internationale luchtreiziger. De Londense 

Stolport bijvoorbeeld, die slechts enkele minuten autorijden van de City is 

verwijderd, biedt eenvoudige dienstverleningen. Dit regionale vliegveld is alleen 

geschikt voor vhegtuigen met een korte landingsbaan. 

In Europa wordt de expansie van regionale luchtvaartmaatschappijen belem

merd door hoge exploitatiekosten. Landingsrechten worden berekend op basis 

van het gewicht van een vliegtuig, maar zijn voor kleine vliegtuigen relatief hoger. 

In West-Duitsland bedragen de landings- en navigatiekosten voor een vhegtuig 

voor 19 personen 20% en voor een groter vliegtuig als een Boeing 737 6% van 

de totale kosten. De landingsrechten zijn in Europa veel hoger dan in de 

Verenigde Staten: in 1987 bedroegen bijvoorbeeld de landingsrechten voor een 

DC9 in San Francisco $83 en in Londen-Heathrow gedurende het spitsuur 

$1355! Het rapport doet daarom volgende aanbevelingen: 

109 



Kostenverlagingen zijn mogelijk door deregulering van het luchtverkeer, maar 

speciale aandacht is nodig voor de belangen van regionale maatschappijen. 

Harmonisatie van procedures voor de toelating van nieuwe vhegtuigen is ge

wenst. Tevens dienen luchthavens aan regionale maatschappijen slechts tarie

ven 'zonder franje' in rekening te brengen, dus zonder de kosten van voorzieningen 

die alleen voor internationaal of intercontinentaal verkeer nodig zijn. 

De flexibiliteit van het luchtvervoer kan worden verhoogd door het ontwikkelen 

van meer regionale luchtlijnen, de modernisering van bestaande en het aan

leggen van nieuwe regionale vliegvelden en het tot stand komen van betere 

gronddiensten, speciaal wat de overgang naar andere vormen van vervoer 

betreft. Ook is aandacht nodig voor geavanceerde verkeersleidingssystemen 

(ATC: Air Traffic Control), die een grotere verkeersdichtheid mogelijk maken. 

Bij het moderniseren van navigatiesystemen dient overspecificatie (bekend van 

militaire systemen) te worden vermeden. Wel is een wereldomvattend civiel 

navigatiesysteem op basis van satellieten gewenst. Elektronische reserverings

systemen als Amadeus en Galileo moeten op werkelijk Europese schaal functio

neren. Het samenwerken van Europese fabrikanten van kleine vliegtuigen bij 

onderzoek en ontwikkelingsprojecten zou nieuwe industriële kansen kunnen 

bieden. 

Algemeen 

Het rapport beveelt overheidshchamen aan de transport- en verkeerspolitiek op 

Europees niveau zodanig te coördineren dat de mobihteit van de Europeanen 

toeneemt en zo de voorwaarden voor een werkelijk gemeenschappelijke markt 

worden geschapen. Belangrijke transport- en verkeersprojecten dienen op Euro

pees niveau te worden getoetst. Het tot stand komen van Europese, nog liever 

wereldomvattende, standaarden voor infrastructuur, voertuigen, brandstoffen 

en elektronisch informatieverkeer dient te worden bevorderd. Vooral op de 

volgende gebieden is Europese samenwerking noodzakelijk: 

® wetten en regelingen voor goederenverkeer, rijbewijzen, verzekeringen, enzo
voort 

• ontwikkeling van digitale wegenkaarten 

• ontwikkeling en toepassing van informatietechnologie 

• open en openbare aanbestedingen 

De Europese industrie wordt aanbevolen samen te werken bij projecten op het 

gebied van de infrastructuur. Gezamenlijke onderzoekprogramma's, zoals Pro

metheus, zijn gewenst. De koppeling tussen verschillende vormen van vervoer 

dient verbeterd te worden door het ontwikkelen van de benodigde hard- en 

software. Industrieën moeten samenwerken met overheidslichamen in pro

gramma's voor het beschermen van het miheu. 
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De boodschap die het rapport aan de persmedia geeft, is dat voorlichting nodig 

is om het pubhek op rationele wijze een keuze te laten doen uit de beschikbare 

transportmiddelen, zodat hulpbronnen verstandig worden gebruikt en verkeers-

congesties worden voorkomen. Belangengroepen die goed zijn voorgelicht, kun

nen waardevol zijn bij het tot stand brengen van veranderingen. Door goede 

informatie moet de bewustwording ontstaan dat er een nauwe samenhang is 

tussen een gezonde economie, een schoon miheu, volledige werkgelegenheid en 

mobiliteit in Europa. Het is in het gemeenschappelijk belang van overheden, 

industrie en consumenten om een hogere kwaliteit van het leven van alle burgers 

na te streven. 
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E U R O P E S E P R O J E C T E N 

Op dit moment is er reeds een aantal Europese projecten op het gebied van 

vervoer in gang gezet. Onder het 'parapluprogramma' EUREKA uit 1985 zijn 

dat: 

• PROMETHEUS (PROgraMme for European Traffic with Highest Efficiency 

and Unprecedented Safety), een programma van 400 miljoen Ecu, dat onder

zoek inhoudt naar: 

e systemen die een deel van de taken van de bestuurder over kunnen nemen, 

e communicatie tussen voertuigen ter vermijding van botsingen, 

«• netwerken voor het sturen van verkeersstromen, 

e systemen voor kunstmatige intelligentie, 

e geïntegreerde schakelingen die nodig zijn voor intelligente processen in 

voertuigen, 

» methoden en standaarden voor communicatie, 

e modeUen voor het genereren van verkeersscenario's. 

• CA RM IN AT, ccn integratie van het CARIN-systeem (CAR INformation) 

van Philips en het Atlas-systeem van Renault. De bedoelmg is door middel van 

een elektronisch navigatie- en voertuigbegeleidingssysteem het verkeer veihger 

en het rijden makkelijker en doelmatiger te maken. 

• EURO PO LIS, gericht op het toepassen van kunstmatige intelligentie bij het 

sturen van het verkeer. Er zijn een aantal projecten gepland, waarvan de belang

rijkste dat in Barcelona is. 

• DEMETER, een project dat cartografie met behulp van computers en het 

opstehen van de bijbehorende standaarden beoogt. Over niet al te lange t i jd 

moet de produktie van digitale kaarten op het geheugenmedium CD-ROM een 

aanvang nemen. 

• DRIVE (Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe), een 
project van de Europese Commissie dat gericht is op het toepassen van geavan
ceerde informatie- en telecommunicatie-technologieën met het doel de veiligheid 
van het wegverkeer te vergroten. De belangrijkste doelstelling is tot infrastruc
tuur voor een Europees informatie- en geleidingssysteem voor het wegtransport 
te komen. 

• RDS (Radio Data System), een vergevorderd project dat tot doel heeft 

verkeersboodschappen door te geven via een vrij frequentiegebied van een 

FM-omroepsignaal. Onlangs heeft Philips een autoradio geïntroduceerd die is 

uitgerust om RDS-boodschappen te ontvangen. 
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Voorts zijn er nog een tweetal proefprojecten voor voertuignavigatiesystemen: 

• LISB, dat werkt met behulp van bakens die infrarode straling uitzenden en 

dat is opgezet in Berlijn, 

• AUTOGUIDE, een soortgelijk project, dat is opgezet in Londen. 

Tenslotte moeten nog de plannen van de gezamenlijke Europese spoorwegmaat

schappijen worden genoemd om te komen tot een uitgebreid net van hoge-snel-

heidsverbindingen in Europa. Deze plannen zijn vastgelegd in het dit jaar 

verschenen rapport 'Proposals for a European High-Speed Network'. Daarvan 

zijn enkele projecten al in een gevorderd stadium: de spoorwegtunnel onder Het 

Kanaal en de hoge-snelheidsverbindingen Parijs-Brussel-Amsterdam en 

Brussel-Keulen-Frankfort. 

D E CONSEQUENTIES VOOR E E N M U L T I N A T I O N A L 

Het voorgaande is een opsomming van voorstellen en plannen die ten dele 

spoedig reahteit zullen zijn, voor een deel in een wat verder verschiet hggen en 

soms misschien tot de vrome wensen zullen blijven behoren. Zoals gezegd, ziet 

de Roundtable het als zijn taak knelpunten te signaleren, lijnen uit te stippelen, 

tot actie te prikkelen. Wat in ieder geval binnen enkele jaren werkelijkheid zal 

zijn, is het Europa zonder handelsgrenzen van 1992, met vrij verkeer van 

personen, goederen, diensten en informatie. Het is duidelijk dat dit Europa ook 

consequenties heeft voor Philips als wereldomvattende onderneming. 

Bij Philips zijn er meer dan 6000 mensen belast met de fysieke distributie van 

goederen. Jaarlijks wordt er door Philips 17,6 miljoen m^ aan goederen getrans

porteerd, waarvan ongeveer 1/3 gedeelte binnen het concern bli jf t . Philips be

heert circa 1,3 miljoen m^ aan magazijnruimte. De transportkosten bedragen 1,7 

miljard gulden, waarvan 500 miljoen invoerrechten en dergelijke. Dat het weg

vallen van de handelsbelemmeringen binnen Europa voor het concern grote 

besparingen kan opleveren, behoeft niet te worden uitgelegd. Philips is dan ook 

een warm pleitbezorger voor een verenigd Europa en was een van de initiatief

nemers voor het creëren van een vrije markt in 1992. 

Het goederentransport van Philips geschiedt voor 85% langs de weg en voor 

15% per trein, gerekend naar volume. Het vervoer via spoorwegen betreft 

nagenoeg geheel dat van grote huishoudelijke apparaten, die zoals U weet nu 

zijn ondergebracht in een joint-venture met de Amerikaanse firma Whirlpool. 

Naar volume gerekend is het vervoer door de lucht nagenoeg te verwaarlozen. 

Naar waarde gerekend bedraagt het echter enkele procenten en betreft dan dure 

onderdelen als geïntegreerde schakelingen. In het algemeen gesproken geldt dat 

luchtvervoer in aanmerking komt als de waardedichtheid (het quotient van 
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waarde en volume) groot is en dat gekozen wordt voor railvervoer als de 

waardedichtheid gering is. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt door de hoge kosten 

van het vervoer per vhegtuig. 

Het wegvallen van de handelsbelemmeringen in 1992 is voor Philips een aan

leiding om de vervoersorganisatie aan te passen. De aanpassing valt min of meer 

samen met een structurele heroriëntatie binnen het concern: een accentver

schuiving van de beleidsverantwoordelijkheid naar de produktdivisies. Een an

dere factor van betekenis is dat de produktiecentra in belangrijke mate zuUen 

worden geconcentreerd. Het gevolg is dat de lokale vervoersorganisaties in de 

diverse landen zuUen worden gepast in of vervangen door een Europese 

distributie-organisatie. Hoe een en ander precies zijn beslag zal krijgen, is op dit 

moment onderwerp van uitgebreide studie. In ieder geval betekent dit het 

stroomlijnen van de organisatie van vemen en magazijnen. Het doel is naast 

kostenbesparing een grotere flexibiliteit, waardoor produkten - in overeen

stemming met moderne logistieke beginselen - 'just in time' op hun bestemmuig 

arriveren, zodat ze vrijwel onmiddellijk kunnen worden gebruikt. Een en ander 

betekent dat de dahng van de voorraden, die al enige jaren aan de gang is, in 

versneld tempo wordt voortgezet. 

CONCLUSIES 

Het rapport 'Keeping Europe Mobile' laat de complexiteit van het Europese 

transportprobleem zien. Er moeten niet een paar afzonderhjke prioriteiten 

worden gesteld, maar aUe aspecten dienen in hun onderlinge samenhang te 

worden beschouwd, vanaf het ontwikkelen van technologieën, via het opbouwen 

van infrastructuur tot politieke coördinatie. Het rapport inventariseert een groot 

aantal actiepunten en laat zien dat vele ervan ook realiteit kunnen worden. Er 

zijn al acties gestart in de vorm van projecten en andere zuUen volgen. 

Initiatiefnemers kunnen leveranciers van apparatuur en voertuigen, transport

ondernemingen, overheden en politici zijn. De Europese Gemeenschap vervult 

in dit alles een centrale, coördinerende rol. 

Muhinationals zijn op diverse manieren betrokken bij de geschetste verande

ringsprocessen. Via hun vertegenwoordiging in de European Roundtable en op 

andere manieren stimuleren zij veranderingen in Europa. Het rapport 'Keeping 

Europe Mobile' sublimeert de resultaten van zorgvuldige studies. Multinationals 

leveren verder bijdragen in de vorm van deelname in projecten, onderzoek, het 

ontwikkelen van technische oplossingen en het produceren en leveren van 

apparatuur, voertuigen en diensten. Het uiteindelijk doel, een mobiel en schoner 

Europa zonder knelpunten en zonder administratieve en fysieke grenzen, is in 

het belang van onze welvaart en ons welzijn. 'Keeping Europe Mobile' is dus een 

belang van ons allen. 
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V E R V O E R P R O G N O S E S E N I N F R A S T R U C T U U R * 

Drs. B. SMEENK & Drs. P.B.D. HILFERINK** 

Abstract 
Transport forecasts and infrastructure 
Investments in infrastructure become more important. Important examples are the Chatmel 
tunnel and the Rhine-Marn-Danube link. These projects however are not the only projects. 
In the neighbour countries West-Germany and France large scale investments are planned 
for raU and road. Investments in inland waterways have a lower priority. 
These investments are based on transport forecasts. A significant growth of road transport 
is forecasted for aU countries. The growth rate is over 2% a year for domestic road transport. 
In international transport the growth is even higher. The growth of rail transport is approxi
mately 1 %. The growth of inland shipping is even lower. It is remarkable that in Germany 
and France the planned investments for raü transport are almost equal to investments in road 
transport. This implies in the long run a pohcy towards rail transport. 
In The Netherlands investments in road transport still dominate. It is necessary that more 
attention is paid to investments in raU transport. 

INLEIDING 

De afgelopen jaren is de belangstelling voor de fysieke infrastructuur sterk 

toegenomen. Oorzaken hiervoor zijn onder meer de sterke toenemende mobih

teit, de grotere aandacht voor het belang van transport en distributie en de 

aanleg van grote infrastructuurprojecten zoals de Rijn-Main-Donauverbinding 

(RMD) en de Kanaaltunnel. 

Het is gebruikelijk dat infrastructuurinvesteringen worden gebaseerd op een 

voorspeUing van de te verwachten vervoeromvang. Tussen plan en uitvoering 

van belangrijke infrastructurele werken ligt veelal een periode van meer dan 10 

jaar. Dit maakt het gewenst, ja zelfs noodzakelijk, de ontwikkehng van het 

verkeer voor een langere periode te ramen. 

In een periode waarin grote veranderingen te verwachten zijn is het maken van 

prognoses geen eenvoudige zaak. Het is daarom interessant prognoses die in 

diverse landen en door diverse instellingen zijn uitgevoerd te vergelijken. In het 

navolgende zal eerst worden ingegaan op een aantal relevante ontwikkelingen 

voor het vervoer. Vervolgens zal een aantal prognoses de revue passeren. Ten

slotte zal op infrastructuurplannen in Frankrijk, de BRD en Nederland worden 

ingegaan. 

* Dit artikel is voor een belangrijk deel gebaseerd op een studie getiteld 'Infrastructuur en Concur
rentiekracht' uitgevoerd in opdracht van Nederland Distributieland. 

** Auteurs zijn resp. projectleider en adjunct-directeur van NEA 
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E E N S C H E T S VAN ONTWIKKELINGEN IN EUROPA I N D E KOMENDE 

10 JAAR 

In de komende 10 jaar staan Europa grote veranderingen te wachten. De 

belangrijkste ontwikkelingen voor het goederenvervoer zijn: 

• de eenwording van de Europese markt; 

• het opkomen van nieuwe economische zwaartepunten; 

• logistieke ontwikkelingen; 

• het mainport effect; 

• scherpere milieu- en veiligheidseisen; 

• voltooiing van enkele grote infrastructurele werken. 

Over de omvang van de gevolgen voor het goederenvervoer van de genoemde 

ontwikkelingen lopen de meningen van de deskundigen sterk uiteen. Zo wordt 

van de voltooiing van de interne markt van de EG in het Cecchini-rapport een 

belangrijke economische impuls verwacht. In andere onderzoeken wordt de 

impuls afgezwakt. Een recent onderzoek van het CPB geeft slechts geringe 

economische groei-impulsen aan. Dit geeft aan hoe gecomphceerd het is voor 

één van de genoemde ontwikkelingen tot uitspraken te komen, laat staan voor 

het simultane effect van aUe genoemde ontwikkehngen. 

Desondanks zal in het volgende tenminste de richting van de effecten worden 

aangegeven. 

De voltooiing van de interne Europese markt zal leiden tot speciahsatie en 

schaalvergroting. Voor produktiebedrijven betekent dit dat onderdelen op 

grotere schaal in gespecialiseerde vestigingen worden geproduceerd. Dit houdt 

in dat er meer uitwissehng zal plaatsvinden tussen de produktie- en assemblage

vestigingen, kortom meer vervoer. Gecombineerd met andere ontwikkelingen, 

zoals liberalisering, zal het wegvervoer waarschijnlijk meer profiteren van de 

eenwording van Europa dan de andere vervoermodi. 

Deze ontwikkeling gaat in dezelfde richting als andere ontwikkelingen, met 

name de introductie van logistieke concepten, die er op gericht zijn kosten te 

besparen door voorraden te beperken. 

De hieruit voortvloeiende consequenties voor het goederenvervoer laten in 

eerste instantie een toenemende vraag naar wegvervoer zien. Het is evenwel op 

langere termijn mogelijk dat tussen knooppunten in netwerken ook andere 

vervoerwijzen (rail en binnenvaart) een rol gaan spelen. 

Ook het opkomen van nieuwe economische zwaartepunten, niet alleen geogra

fisch, maar ook en vooral sectoraal, wijst in de richting van meer goederen

vervoer over de weg. De produktie in de moderne geïndustriahseerde Europese 

landen verschuift steeds verder van bulkproduktie naar meer hoogwaardige 

goederen. Dit is een gevolg van technische ontwikkelingen enerzijds (b.v. roboti-
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sering in de produktie en het gebruik van kunststoffen i.p.v. metalen) en toe

nemende eisen van consumenten anderzijds. Dit heeft tot gevolg dat de produk-

tieseries steeds kleiner worden, dan wel dat er basiscomponenten worden gepro

duceerd waarop nog een aantal bewerkingen moeten worden toegepast om ze 

voor consumptie geschikt te maken. 

De sectorale verschuiving heeft regionale consequenties. De zware industrie, 

zoals de staahndustrie, is gebonden aan bepaalde regio's zoals het Ruhrgebied. 

De nieuwe groeisectoren, zoals de elektronica, zi jn niet gebonden aan een 

bepaalde regio. Di t heeft tot gevolg dat die regio's worden gezocht waar andere 

factoren, zoals het woon- en leefklimaat, een rol spelen. De Alpenregio is in 

Europa een bekend voorbeeld. Op Europese schaal is de groei in zuidelijke 

landen (Spanje, Itahë en Portugal) sterker dan in Noordwesteuropese landen. 

De positie van Nederland als poort van Europa met een natuurlijk belangrijk 

achterland (de BRD, meer in het bijzonder Nordrhein-Westfalen) wordt door 

de geschetste ontwikkelingen zonder twijfel aangetast. De vanzelfsprekendheid 

Rotterdam en andere Nederlandse havens als aan- of afvoerhaven te benutten 

wordt minder. Dit betekent zeker niet dat deze havens afgedaan hebben, wel dat 

er meer gedaan moet worden om de lading via deze havens te laten verlopen. 

De mainportontwikkehng, die vanuit het containervervoer ook bij andere goe

derenstromen wordt geïntroduceerd, kan vooral Rotterdam een positieve impuls 

geven. Onder een 'mainport' wordt een zee- of luchthaven verstaan die in een 

havenrange een dominerende positie inneemt voor w'at betreft de aanvoer en 

afvoer van goederen. Deze dominerende positie komt tot uiting in het feit dat 

schepen in lijndienst de betreffende haven als enige in een havenrange aanlopen. 

Lijndiensten beperken in toenemende mate het aantal havens dat in een haven

range wordt aangelopen. Dit is een gevolg van de hoge kosten die ligtijd voor 

de zeeschepen met zich meebrengt. 

Consequenties zijn: 

• er zal meer vervoer tussen havens plaatsvinden, zowel over zee (zee-zee 

doorvoer) als over land. Een illustratief voorbeeld is het sterke vervoer tussen 

Rotterdam en Antwerpen; 

• de vergroting van het achterland van een haven. De vergroting van het 

achterland betekent dat binnenvaart en railvervoer relatief belangrijker kunnen 

worden. Immers naarmate de afstand toeneemt, wordt het aandeel van binnen

vaart en railvervoer groter. 

Vooruitlopend op latere conclusies mag hier gesteld worden dat het van belang 

is, dat de positie van Rotterdam als mainport wordt versterkt onder andere door 

de verbindingen met andere zeehavens te optimahseren. 

Ook in de luchtvaart is het verschijnsel van de mainport waar te nemen. Momen

teel zijn de grote Europese luchthavens vooral nationale luchthavens. Hierbij 
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hebben de grote luchthavens al wel het karakter van een mainport (hub) op 

nationale schaal. Na 1992 zullen er binnen Europa slechts weinig (Europese) 

hubs overblijven. Het is van groot belang dat Schiphol een Europese hub bli j f t 

(c.q. wordt). 

Schiphol heeft hiertoe zeker de mogelijkheden, al zijn er ook nadelen, zoals de 

beperkte thuismarkt in vergelijking met bijvoorbeeld Frankfurt en Heathrow. 

Een kenmerkende eigenschap van mainports en hubs is dat het aantal verkeers

bewegingen sterker groeit dan het scheepvaart- en luchtvaartverkeer als geheel, 

omdat er veel dubbele verkeersbewegingen bestaan (zee-zee en lucht-lucht). 

Ook aan het achterlandvervoer over land worden hoge eisen gesteld. 

De tot nu toe beschreven ontwikkelingen hebben ahe gemeen dat het wegvervoer 

hierdoor zal toenemen. De hierna beschreven ontwikkelingen wijzen in een 

volstrekt andere richting. 

De groei van het wegvervoer, zowel het goederen- als het personenvervoer, 

heeft ertoe geleid dat een aantal landen, met name de BRD, Oostenrijk en 

Zwitserland uit miheu-oogpunt streeft naar een modal-split verschuiving in de 

richting van spoorvervoer. 

Voor Oostenrijk en Zwitserland komt hier nog bij dat het transitovervoer 

betreft, waar deze landen uit economisch oogpunt geen belang bij hebben. Dit 

vervoer neemt zodanige vormen aan dat over stringente maatregelen wordt 

nagedacht. 

Ook binnen de Europese Gemeenschap (EG) wordt nagedacht over het door

berekenen van alle kosten, inclusief de externe kosten, zoals de milieubelasting, 

aan de veroorzaker. Di t staat bekend onder de term integrale kostendoorbere-

kening. Het wegvervoer zal hierbij de grootste kostenstijging te zien geven. 

Ook de totstandkoming van grote infrastructurele werken, zoals de Rijn-Main-

Donau verbinding (RMD) en de Kanaaltunnel, hebben tot gevolg dat binnen

vaart en spoorvervoer positieve impulsen krijgen. Hierop zal later uitgebreid 

worden teruggekomen. 

VERVOERPROGNOSES 

Uitgangspunten 

Het opstehen van vervoerprognoses is een gecompliceerde activiteit omdat 

vervoer een afgeleide activiteit is van o.a. economische en ruimtelijke factoren. 

Daarnaast is de invloed van externe factoren niet te verwaarlozen. Zo is de 

ontwikkeling van de wereldhandel, qua niveau en samenstelling van grote in

vloed op de vervoerstromen via Nederland. Er zijn slechts weinig economische 

instellingen die voorspelhngen doen over de ontwikkeling van de handel tussen 

b.v. de BRD en Engeland voor een periode tot 2010. Toch is dit voor de doorvoer 

via Nederland van niet te onderschatten betekenis. 
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In de navolgende prognoses voor België, de BRD, Frankrijk, Nederland en 

Europa zal zo mogelijk worden aangegeven welke aspecten wel, en welke 

aspecten niet in beschouwing zijn genomen. 

Prognoses 

Prognoses in België 

In 1987 is in het kader van het nationaal programma RD energie een studie 

verschenen waarbij het goederenvervoer en het daarbijbehorende energiever

bruik op Belgisch grondgebied voor de inland vervoerwijzen voor de jaren 1990 

en 2000 is geraamd. De belangrijkste resultaten zijn in tabel 1 weergegeven. 

Hierbij wordt uitgegaan van het middenscenario. Dat wil zeggen een economi

sche groei van gemiddeld 2,5% en een gematigde groei van de oheprijzen 

(1990-1995 $30 en $45 in de periode 1995-2005). Voor meer informatie zij 

verwezen naar de nota 'Vrachtvervoer en energieverbruik', simulaties van het 

Belgisch goederenvervoer en het overeenkomstig energieverbruik (1990-2000). 

Tabel 1 - Prognoses goederenvervoer in België (in miljoenen tonnen) 

1981 1990 2000 

Weg 370,2 448,4 538,6 

RaU 93,8 105,8 117,4 

Water 54,6 57,4 57,7 

Totaal 518,6 611,6 713,7 

Het wegvervoer laat de grootste groei zien (ruim 45%, over de gehele periode; 

2% per jaar). De binnenvaart blijft hierbij achter met een groei van 25%, (l,2%o 

per jaar). Het vervoer per spoor laat een status quo zien. De groei over de gehele 

periode is slechts 5%o. Voor het totale vervoer bestaat er een groei van 1,7%,. 

Dit imphceert een groei van het vervoer die lager is dan de economische groei. 

Prognoses in Frankrijk 

Voor de ontwikkeling van het totale vervoer zijn prognoses opgesteld, met als 

horizonjaar 2005. Hiertoe zijn twee scenario's gedefinieerd. Eén met een hoge 

economische groei (BNP -t- 3 a 5% per jaar) en één met een lage economische 

groei (BNP + 2 a 3% per jaar). Het hoge scenario leidt tot een groei van de 

totale vervoerprestatie van 5% per jaar. Het lage scenario resulteert in een groei 

van slechts 1% per jaar. 

Voor het goederenvervoer zijn de prognoses voor de vervoerprestatie in tabel 2 

weergegeven. Naast de genoemde economische scenario's is een wegvervoer-

variant (W + ) en een rail/water variant (R + ) ontwikkeld. 
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Tabel 2 - Prognose goederenvervoer Frankrijk (*miljard tkm) 

198S 

W + 

Laag 
R + 

2005 

Hoog 
W + R + 

Weg 90,5 114,4 100,5 156,7 138,8 

Rail 56,1 55,8 66,6 71,7 86,0 

Water 5,8 4,1 7,2 5,1 8,8 

Totaal 152,4 174,3 174,3 233,6 233,6 

Bron: Perspectives Transports 1987 

Prognoses in de BRD 

Ook in de BRD wordt met twee scenario's gewerkt die een ondergrens en een 

bovengrens van de groei weergeven. In tabel 3 zijn de belangrijkste resultaten 

van een (Prognos)studie uit 1983 weergegeven. 

Tabel "i-Prognose goederenvervoer BRD (*miljard tkm) 

1984 
Laag 

1990 
Hoog Laag 

2000 
Hoog 

Weg 129,4 142,4 154,1 150,9 175,5 

Rail 61,6 65,3 70,6 65,8 75,1 

Water 52,0 47,5 51,6 47,3 54,4 

Totaal 243,0 255,3 276,2 264,0 304,9 

Bron: Bundesverkehrswegeplan 1985 

Het wegvervoer groeit met bijna 2% per jaar in het hoge scenario. Voor het 

railverver en het vervoer over water worden lagere groeicijfers verwacht. Res

pectievelijk 1,2 en 0,3% 

Prognoses in Nederland 

Ten behoeve van het nieuwe Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV I I ) zijn 

door NEA prognoses opgesteld voor de ontwikkehng van het goederenvervoer. 

Hierbij zijn drie economische scenario's (afkomstig uit de CPB studie 'De 

Nederlandse economie op langere termijn') als basis genomen: 

• een scenario met hoge economische groei; 

• een scenario met een gemiddelde economische groei; 

® een scenario met een lage economische groei; 

Naast economische groei in Nederland (gedifferentieerd naar sector en regio) 

wordt in de prognoses rekening gehouden met: 

• de handel tussen vijftien Europese landen; 

• de regionaal-economische ontwikkehng van België en de BRD (via een 

regionahsatieprocedure voor beide landen); 
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• de ontwikkeling van de kostenverhoudingen tussen de vervoermodaliteiten; 

@ havenconeurrentie tussen Nederlandse havens onderling en Rotterdam ver

sus Antwerpen; 

• de ontwikkehng van de containerisatie, zowel binnen Nederland als op rela

ties met België en de BRD. 

Van belang is op te merken dat geen rekening is gehouden met: 

• logistieke ontwikkelingen (o.a. de afweging van vervoerkosten tegenover 

voorraadkosten); 

® de eenwording van de Europese markt; 

® het gereedkomen van grootschalige infrastructurele werken; 

• miheu-effecten en het rekenen met integrale kosten. 

De belangrijkste resultaten voor het middenscenario zijn in tabel 4 vermeld. 

Tabel 4 - Prognoses voor Nederland 2010 in miljoenen tonnen 

Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer 

Binnenlands vervoer 

1983 334,5 72,6 5,2 
2010 Laag 410,7 90,0 -

Midden 554,7 111,7 -
Hoog 716,2 142,2 -

Internationaal 

- Aanvoer over land 

1983 35,6 44,9 5,1 
2010 Laag 54,7 48,6 -

Midden 79,9 65,1 -
Hoog 111,1 85,5 -

- Afvoer over land 

1983 37,7 90,6 5,8 
2010 Laag 60,9 123,0 -

Midden 87,4 143,6 -
Hoog 122,3 174,9 -

Bron: N E A 1987 

Opmerking: voor het railvervoer zijn ook prognoses opgesteld. Door het ont

breken van adequate basisinformatie met betrekking tot vervoerstromen en 

tarieven acht NEA het niet verantwoord de resultaten te presenteren. 

Uit de prognoses blijkt dat het wegvervoer sterk groeit, zowel binnenlands (1,9 % 

per jaar in de middenvariant) als internationaal (3,0% per jaar bij de aanvoer, 

3,2% per jaar bij de afvoer). 

De binnenvaart groeit eveneens, maar minder dan het wegvervoer. Gezien de 

in beschouwing genomen factoren, mag, bij ongewijzigd beleid, worden gesteld 

dat de groei van het wegvervoer wordt onderschat en de groei van de binnenvaart 

wordt overschat. 
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Prognoses voor Europa 

De meest recente lange-termijnvoorspelling is afkomstig van PROGNOS (sep

tember 1988). In deze studie wordt het totale internationale vervoer tussen 15 

Europese landen (de EG, Zwitserland, Oostenrijk, Zweden en Noorwegen) voor 

1990 en 2000 op basis van 1984-gegevens voorspeld. Uit de samenvatting van 

deze nauwelijks verkrijgbare studie zijn de tabellen 5 en 6 afgeleid. 

Tabel S - Groei van het totale grensoverschrijdende vervoer (in miljoenen tonnen) 

1984 j 1990 2000 Groei (in %) 
Totaal Per jaar 

Frankrijk 202 232 274 35,6 1,9 
B R D 356 390 464 30,3 1,7 
Nederland 304 348 418 37,5 2,0 

Bron: Prognos 1988 

Tabel 6 - Model split voor totale grensoverschrijdende vervoer 

1984 1990 2000 2000 Groei (in % ) 

A B A B 

Wegvervoer 230 300 420 400 82,6 73,9 

Railvervoer 95 105 120 145 26,3 52,6 

Binnenvaart 200 200 210 205 5,0 2,5 

Bron: Prognos 1988 

Toelichting: 

Scenario A: ongewijzigd beleid, dat wil zeggen: geen belemmeringen voor het 

wegvervoer. 

Scenario B: stimulering van het railvervoer. 

Hoewel de prognoses niet direct vergelijkbaar zijn door verschillen in definities, 

tijdshorizonnen en eenheden, zijn er met betrekking tot de vervoerwijzen enkele 

belangrijke conclusies te trekken: 

• het wegvervoer bli jf t groeien, zowel in het binnenlands vervoer als, in nog 

sterkere mate, in het internationaal vervoer; 
• het railvervoer laat in de meeste prognoses een hchte groei zien; 

• de binnenvaart groeit niet of nauwelijks. AUeen in Nederland en België wordt 

een bescheiden groei voorspeld. 

In Nederland, Frankrijk en de BRD zijn de besproken prognoses de basis voor 

het infrastuctuurbeleid zoals dat in beleidnota's wordt verwoord. In Nederland 

is dit het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV I I ) . Hiervan is deel 

a (de beleidsvoornemens) in november 1988 verschenen. De overige delen (b, 
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c en d) worden in 1989 verwacht. In de BRD vormen de prognoses de basis voor 

het Bundesverkehrswegeplan 1985. Hierin worden de plannen voor de periode 

1985-1995 op infrastructuurgebied gepresenteerd. In Frankrijk tenslotte zijn de 

prognoses eveneens gebruikt voor het infrastructuurbeleid. De betreffende nota 

is getiteld: 'Perspectives Transport'. Hierin worden plannen ontvouwd voor de 

periode tot 2005. Overigens moet worden vermeld dat de Franse spoorwegen 

met een eigen beleidsnota zuhen komen. 

De infrastructuurplannen zuhen in het nu volgende hoofdstuk worden be

sproken. Eerst de Franse en Duitse plannen, vervolgens de Nederlandse 

plannen. 

INFRASTRUCTUURPLANNEN 

Plannen in de BRD en Frankrijk 
Inleiding 

Het wegennetwerk is in Europa sterk ontwikkeld. Vooral in Nederland, België 

en de BRD is het wegennet van hoge kwaliteit. Frankrijk loopt enigszins achter. 

Tot nu toe is het wegennet van de genoemde landen sterk nationaal gericht. Dat 

wil zeggen dat er nauwelijks of geen aandacht voor aansluitende infrastructuur 

aan de andere kant van de grens is geweest. De bestaande plannen gaan voor 

wat dat betreft, verder. Op het gebied van railinfrastructuur zijn de meest 

ambitieuze plannen van de drie infrastructuurnetwerken naar voren gekomen. 

Dit geldt in de eerste plaats voor de hoge-snelheidsnetten voor het personenver

voer. Zoals zal blijken, kan ook het goederenvervoer profiteren van de net

werken, enerzijds door de vrijkomende capaciteit op de conventionele lijnen, 

anderzijds omdat in sommige landen het net ook geschikt wordt gemaakt voor 

goederenvervoer. In de meeste onderzochte landen is binnenvaart geen speer

punt van het beleid. Di t is verldaarbaar uit het geringe aandeel dat binnenvaart 

in het totale vervoer heeft (zie de tabeUen 1 t/m 6). Toch zijn er wel plannen. 

Deze hebben meestal een grootschalig karakter. 

Weginfrastructuur 

De plannen in Frankrijk zijn vooral gericht op Europese assen. De Franse 

doelstelling is het snelwegennetwerk tot het einde van de eeuw uit te breiden van 

6500 km (nu) tot 11330 km, een uitbreiding met 75 %! De financiering van het 

gehele plan is nog niet rond. Een aantal projekten is evenwel reeds gestart of 

goedgekeurd. 

In de plannen wordt Parijs voor het eerst niet meer gezien als het centrum waar 

ahe wegen samenkomen, integendeel, het verkeer wordt zoveel mogelijk langs 

Parijs heen geleid. In 5 jaar zuhen aheen al voor het elimineren van knelpunten 

rond Parijs zo'n D F L 4 miljard worden geïnvesteerd. 
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Aan de wegen rond Parijs wordt grote prioriteit toegekend. De oorspronkelijke 

aanlegperiode van twaalf jaar is teruggebracht tot zes jaar. Gedeelten zijn reeds 

aangelegd en circa 40% is vrijgegeven voor het verkeer. Bij de aanleg van de 

overige geplande wegvakken wordt evenwel grote tegenwerking ondervonden, 

met name in de dure westelijke voorsteden. Verder moet, om een recreatiebos 

te sparen, een tunnel worden aangelegd. 

Opvahend in de Franse plannen is de nadruk die, in tegenstelling tot vroeger, 

sterk op Oost-West verbindingen ligt. 

Ook in de BRD wordt een verdere uitbreiding van het wegennet als noodzakelijk 

beschouwd om de toenemende vraag te kunnen opvangen. De toenemende 

verkeersdruk, gepaard gaande met filevorming, baart zorgen. Er is echter een 

sterke maatschappelijke weerstand. Bovendien nemen de kosten voor onder

houd sterk toe. Het 'Bundesverkehrswegeplan 1985' geeft voor de periode 

1986-1995 een investeringsniveau van D M 50 miljard voor hoofdwegen. Di t is 

bijna 40% van de totale infrastructuuruitgaven. Hiervan moet 26 miljard als 

uitbreidingsinvestering worden beschouwd. De overige 24 miljard betreft 

vervangingsinvesteringen en onderhoud. Voor de periode 1996-2000 wordt een 

bedrag van D M 12,5 miljard gereserveerd. Een verdehng over de regio's geeft 

het volgende beeld (in D M miljoen): 

Tabel 7 - Overzicht van de weginvesteringen naar regio (1986-2000) 

Lopend Nieuw 

Noord 5398 28,7% 2543 12,8% 

Midden 4588 24,4% 5524 27,8% 

Zuid 8815 46,9% 11838 59,4% 

Totaal 18801 100,0% 19905 100,0% 

Bron: Bundesverkehrswegeplan 1985 

In de periode 1986-1995 wordt een investering van D M 26,2 miljard geraamd. 

Voor de periode 1995-2000 resteert D M 12,5 miljard. 

Het Zuiden (de deelstaten zuidelijk van Nordrhein-Westfalen) neemt een toe

nemend aandeel voor haar rekening. Dit gaat ten koste van de Noordelijke 

deelstaten. 

Spoorinfrastructuurplannen 

Het TGV-netwerk in Frankrijk wordt sterk uitgebreid. Di t is bedoeld voor het 

personenvervoer. De aanleg van nieuwe en verbetering van bestaande infra

structuur is een onderdeel van een 'contrat' tussen de SNCF en het Franse 

ministerie van transport. 

De geraamde kosten van het gehele programma bedragen FF 16,9 miljard (pp 

1985). 

125 



Gezien iiet succes van de Franse TGV mag worden verwaciit dat hoge-snel-

lieidslijnen een belangrijke rol gaan spelen in het lange-afstandsvervoer binnen 

Europa. Hierbij speelt het eerdergenoemde mainport-concept ook voor per

sonenvervoer een belangrijke rol. I n de Franse plannen wordt het vhegveld 

Charles de GauUe een belangrijk knooppunt van TGV-treinen. Dit betekent dat 

het voor- en natransport bij intercontinentale reizen sterk wordt beperkt. Om 

te kunnen blijven concurreren, is het dan ook een noodzaak dat Schiphol ook 

wordt aangesloten op het TGV-net. 

Voor het goederenvervoer per spoor zijn de gevolgen minder opvahend, maar 

daarom nog niet minder belangrijk. In de eerste plaats moet worden opgemerkt 

dat in de landen waar nieuwe hoge-snelheidslijnen worden aangelegd, capaciteit 

vrijkomt op de bestaande lijnen. Deze capaciteit kan en zal worden gebruikt 

voor verbetering van het goederenvervoer. I n de BRD wordt het hoge-snelheids-

net zelfs geschikt gemaakt voor goederenvervoer. Hoewel er technische pro

blemen blijken te zijn bij het inhalen in tunnels, moet toch worden vastgesteld 

dat het goederenvervoer per spoor in het beleid een centrale plaats heeft gekre

gen. Vooral het vervoer van containers en andere vormen van gestandaardiseerd 

vervoer wordt hierdoor aantrekkelijk. 

De hoge-snelheidslijnen vormen in de BRD een net tussen de belangrijkste 

economische- en bevolkingscentra. Daarnaast zijn ook internationale ver

bmdingen opgenomen. Zo zijn er verbindingen gepland met Denemarken (via 

Puttgarden), Oostenrijk (via Passau en Salzburg), Zwitserland (via Basel), 

Frankrijk (via Saarbrücken, aansluitend op de TGV-Oost) en België (via Aken 

een aansluiting op de TGV-Noord). Opvahend in de plannen, zoals ze in het 

'Bundesverkehrswegeplan' worden genoemd, is het ontbreken van een ver

binding met Nederland. Een as via Keulen naar Amsterdam is weliswaar onder

werp van gesprek, maar heeft geen hoge prioriteit. 

De plannen, zoals die door de gezamenlijke Europese spoorwegen worden 

gepresenteerd, voorzien wel degelijk in verbindingen met Nederland. In dit 

recent gepubhceerde plan wordt een geïntegreerd Europees netwerk gepresen

teerd. Het Europese netwerk is een initiatief van veertien spoorwegmaatschap

pijen, de 12 EG-landen, Oostenrijk en Zwitserland. Het doel is in de periode tot 

2015 in drie fasen te komen tot een netwerk dat geheel West-Europa, van 

Schotland via de kanaaltunnel tot Portugal en van Denemarken tot Itahë, 

doorkruist. Het plan telt drie fasen. In de eerste fase tot 1995 dient het net in 

Noordwest-Europa gereed te zijn (inclusief verbindingen via de Kanaaltunnel). 

In de tweede fase die loopt tot 2005 staat onder meer de aansluiting tussen 

Frankrijk, Portugal en Spanje op het programma. In de derde fase worden de 

netten tussen de BRD en Italië gekoppeld (via de Alpen). De totale lengte 

bedraagt na voltooiing 30.000 km waarvan 9.100 km nieuw (geschikt voor snel

heden van 300 km/uur) en 9.900 km op bestaande sporen (snelheid tot 

200 km/uur) en 11.000 km verbindingssporen. De totale geraamde kosten be-
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dragen 90 miljard ECU (ongeveer D F L 210 miljard). In dit plan wordt 

Nederland via twee lijnen aangesloten. Vanuit Parijs-Brussel-Amsterdam en 

Amsterdam-Keulen-Frankfurt. 

Het vernieuwde Duitse net kent nieuwe lijnen (Neubaustrecken (NBS)) en 

aangepaste lijnen (Ausbaustrecken (ABS)). De som van geplande investeringen 

en de overloop van eerdere plannen bedraagt ruim D M 25 miljard. De Kanaal

tunnel is een onderdeel van dit plan. 

Desondanks is de 'impaet' van de Kanaaltunnel zo groot dat hieraan aparte 

aandacht besteed dient te worden. Bovendien zijn de hierboven beschreven 

infrastructuurplannen voor een deel geïnspireerd op de Kanaaltunnel. 

De Kanaaltunnel: 

De beshssing een vaste verbinding tussen Frankrijk en Engeland te bouwen is 

in 1985 genomen. Hierin is financiering, benodigd is circa £5 miljard, door de 

privé sector vastgelegd. De opening is vastgesteld voor juni 1993. 

Er worden twee soorten treinen ingezet: 

@ shuttletreinen, bestemd voor het vervoer van personen- en vrachtauto's 

tussen terminals aan de Franse en Engelse kust. Deze diensten worden geëxploi

teerd door Eurotunnel. 

• treinen van de Franse SNCF en de Britse BR voor het vervoer van reizigers 

en vracht. 

De capaciteit van de shuttletreinen wordt geraamd op 10 per uur per richting. 

Dit resulteert in 480 treinen per dag. Voor de reguhere (hoge-snelheids)lijnen 

wordt de maximumcapaciteit geschat op 280 treinen per dag, waarvan 54 

goederentreinen. 

Er wordt, ook als van een beperkte snelheid van 160 km/uur wordt uitgegaan, 

een aanzienlijke reistijdbesparing verwacht. 

Prognoses van de Kanaaltunnel: 
De prognoses zijn onder meer afhankelijk van de beshssing van British Rail een 
nieuwe hoge-snelheidslijn, geschikt voor 300 km/uur, te bouwen. Indien deze er 
zou komen, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het vervoer op de bestaande 
lijnen. 

Opvahend bij de prognoses is, dat het aandeel van de Kanaaltunnel in het totale 
vervoer zowel van personen als van goederen tussen 1993 en 2003 terugloopt: 
voor personen van 41,1 naar 34,7%, voor goederen van 17,9 naar 16,8%. Dit 
heeft vooral te maken met de beperkte capaciteit van de tunnel. Hoewel de 
percentages niet direct verontrustend zijn voor de distributiefunctie van Neder
land, moet toch ook worden opgemerkt dat het veelal om de meer hoogwaardige 
goederen gaat, waarmee ook de meeste toegevoegde waarde gemoeid is. 
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Tabe l 8 - Prognoses voor Kanaaltunnel 

Passagiers 1983 1993 2003 
mln. Totaal Totaal Tunnel Totaal Tunnel 

Auto 6,7 9,5 6,3 11,9 7,3 

Overig 39,3 57,7 18,4 86,7 21,8 

Additioneel T G V - 5,0 5,0 7,9 7,9 

Totaal 46,0 72,2 29,7 106,5 37,0 

Vraclit 1983 1993 2003 
mln. ton Totaal Totaal Tunnel Totaal Tunnel 

Ro-Ro 17,7 24,2 6,0 35,2 7,5 
Containers 5,7 7,9 4,0 12,7 6,8 

Bulk 30,0 41,8 3,2 64,5 4,6 

Totaal 53,4 73,9 13,2 112,4 18,9 

Bron: Prognoses van het Channel tunnel consortium (1985) 

Binnenscheepvaartwegen 

In Frankrijk wordt aan vaarwegen geen lioge prioriteit toegekend. Hoewel er in 

het verleden een lijst met projecten (het plan 'Grégoire') is opgesteld, moet de 

realiseerbaarheid sterk in twijfel worden getrokken. De projectenlijst omvat de 

volgende projecten: 

• een goede verbinding tussen de Seine en Noord-Frankrijk, geschikt voor 

klasse Vl-schepen. Kosten FF 2,5 miljard (pp 1982); 

® een verbinding tussen Rijn en Rhone via de Saone. Kosten FF 4,9 miljard; 

® een verbinding tussen Seine en Oost-Frankrijk (Mosehe). Kosten FF 5 

miljard. 

Alle genoemde projecten hebben tot doel goede verbindingen tot stand te 

brengen tussen de stroomgebieden van de Seine, Rhóne, Noord en Moezel en 

daarmee het Franse binnenvaartnetwerk aan te sluiten op het Europese 

netwerk. 

De Franse regering heeft een principebeshssing genomen om tot de verbinding 

tussen de Rijn en de Rhóne te komen. Financiële dekking ontbreekt echter, 

evenals een plan van aanpak. 

In de BRD is recent de Saarkanalisatie gereed gekomen. Ook zal binnen enkele 

jaren (1993) de Rijn-Main-Donau verbinding voltooid zijn. Bij de lopende pro

jecten en de nieuwe plannen die tezamen de prioritaire investeringen vormen, 

gaat het om D M 7,8 miljard. Aan nieuwe projecten wordt in de planperiode in 

totaal D M 600 miljoen besteed. Het betreft verdiepingen (voorbeelden Moezel: 

D M 128 miljoen; Neckar D M 60 miljoen) en afbouw van lopende projecten (b.v. 

Rijn-Herne Kanaal: D M 103 miljoen). 

Vergeleken met de eerder besproken vervoerwijzen wordt duidelijk een lagere 

prioriteit aan vaarwegen toegekend. 
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Het enige grootsclialige project waarvan de voltooiing begin jaren negentig 

wordt verwacht, is de Rijn-Main-Donau verbinding. Vanaf 1992 zijn de vaar

gebieden van Rijn en Donau met elkaar verbonden. Volgens de plannen is er dan 

2-baks duwvaart mogelijk. Hiermee kan dan 3300 ton per reis worden vervoerd. 

Het belang van de RMD-verbinding ligt in de mogelijkheid vanuit de West

europese zeehavens per binnenschip naar Oostenrijk, Hongarije en andere 

Oosteuropese landen te varen. Daarnaast mag niet vergeten worden dat ook in 

de vervoerketens vanuh Hamburg naar Oostenrijk verbeteringen optreden. Nu 

vindt vervoer per spoor plaats naar Regensburg en van daaruit per binnenschip 

naar Oostenrijk. De besparing die optreedt, ontstaat omdat nu niet meer in 

Regensburg hoeft te worden overgeslagen, maar in de plaats daarvan in 

Würzburg. Di t sluit goed aan bij de infrastructuurplannen voor het spoor (zie 

volgend hoofdstuk). 

De verwachtingen voor de vervoerpotentie lopen uiteen van 2,7 tot 6,4 miljoen 

ton. Een NEA-studie uh 1988 geeft aan dat het potentieel voor de relatie 

Nederland-Oostenrijk minimaal 1,6 en maximaal 3,0 miljoen ton is. Het betreft 

een verschuiving van spoor via Hamburg naar binnenvaart via Rotterdam. Voor 

de relatie Nederland-Oostblok wordt een studie uitgevoerd. Hierbij zal vooral 

aandacht aan Hongarije en Tsjecho-Slowakije worden gegeven. Gezien de ont

wikkelingen in Oosteuropese landen is het zeer wel mogelijk dat de handelsrela

ties op (middel)lange termijn zullen worden versterkt. Dit komt de positie van 

Nederland ten goede. 

Infrastructuurplannen in Nederland 

Inleiding 

In het recent uitgebrachte Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel a. beleids

voornemens) zijn, naast andere plannen, de plannen op het gebied van infra

structuur weergegeven. 

Centraal staat het terugdringen van het niet-zakelijke verkeer ten gunste van het 

zakelijk personenverkeer en het goederenvervoer. Hiertoe is een pakket van 

maatregelen gepresenteerd, waarin de aanleg en de verbetering van de infra

structuur een belangrijk onderdeel vormen. Kernpunt bij de infrastructuur is de 

definiëring van hoofdnetten en hoofdtransportassen. 

Wegvervoer 

Het hoofdwegennet bestaat uit wegen met een belangrijke functie in de ont

sluiting van stedelijke knooppunten. In het tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer worden aanzienlijke investeringen in het wegennet aangekondigd. In 

project 2 van de, in het SVV opgenomen, projectenlijst wordt in totaal een 

investering in het wegennet in de periode tot 2010 voorzien van D F L 19 miljard. 

Door een combinatie van maatregelen dient het congestieniveau te worden 

teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. De groei van het economisch niet-
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noodzakelijk verkeer wordt sterk vertraagd met behulp van het prijs

mechanisme (rekening rijden), ten gunste van het goederenvervoer en het 

zakelijk personenverkeer. 

De hoofdtransportassen vahen voor een belangrijk deel samen met de ver

bindingen van de zeehavens met het internationale achterland. Buiten de lands

grenzen vallen deze assen samen met het internationale wegennet. Belangrijke 

ontbrekende schakels in de voorgestelde hoofdtransportassen zijn: 

• A l 5 Ressem-Babberich. Dit is de ontbrekende schakel in de verbinding 

Rotterdam (Europoort) - Midden-Duitsland via een route zonder stedelijke 

knooppunten; 

• de Westerschelde-Oeververbinding (WOV). Belangrijk in de verbinding met 

de Kanaaltunnel; 

• de aansluiting van zee- en luchthavens op het wegennet (inclusief de interne 

ontsluiting). 

Resumerend kan worden gesteld dat de intentie om aan de sterk stijgende vraag 

naar weginfrastructuur te voldoen aanwezig is. Bovendien wordt getracht het 

niet-zakelijk verkeer te remmen. Het bli jf t evenwel de vraag of het instrumenta

rium (met name rekeningrijden) voldoende draagvlak krijgt. 

Bovendien ontbreken, zoals hiervoor gesteld, enkele belangrijke schakels. 

Railvervoer 

De in SVV I I voorgestelde investeringen in het railvervoer zijn vooral gericht 

op het personenvervoer. Het invoeren van het zogenoemde 'drie treinen systeem' 

brengt aanzienlijke investeringen met zich mee. In het personenvervoer worden 

ook de internationale verbindingen niet vergeten. De ambities voor het 

goederenvervoer zijn aanmerkelijk bescheidener. De hoofdtransportassen zijn 

beperkt tot de belangrijke relaties van en naar de zeehavens Rotterdam en 

Amsterdam. Deze lijst is onvolledig. Het is gewenst het aantal transportassen 

uit te breiden. Van niet te onderschatten belang is voorts zorg te dragen voor 

optimale aansluiting op het Duitse net. Momenteel zijn er nog belangrijke 

knelpunten, die ook met de voorgenomen investeringen niet worden weg

genomen. 

Onderkend moet voorts worden dat het niet aheen een vraag is van investerin

gen, maar ook, misschien in nog belangrijkere mate, een zaak van organisatie 

en commercieel marktgericht denken. 

De ontbrekende assen betreffen de verbindingen van Rotterdam met de BRD, 

zowel via de Betuwelijn, als via de l i jn Rotterdam-Utrecht-Arnhem. 

Binnenvaart 

Het hoofdvaarwegennet in Nederland is van hoge kwaliteit. Di t betekent niet dat 

er niets meer gedaan dient te worden aan deze infrastructuur. In de afgelopen 
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jaren is voor diverse oorzalcen het onderhoud en de verbetering van kleinere 

vaarwegen achtergebleven bij de eisen die modern vervoer stelt. Di t kan het 

begin zijn van een negatieve spiraal omdat de 'feeder'-functie van de kleinere 

vaarwegen verdwijnt. 

Het hoofdvaarwegennet is in het SVV I I beperkt tot een klein aantal vaarwegen. 

De hoofdtransportassen worden beperkt tot de relaties Rotterdam-BRD 

(Waal/Rijn), Amsterdam-B RD (Amsterdam Rijnkanaal/Rijn) en de relaties met 

België (Schelde-Rijnkanaal en Kanaal Gent-Terneuzen). 

Gemist worden de Maas en de route naar Hamburg/Bremen als hoofd-

transportas. Bovendien dient in het Amsterdam Rijnkanaal nog een drempel 

verwijderd te worden. 

E V A L U A T I E INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

Inleiding 

In het voorgaande zijn prognoses en infrastructuurplannen in een aantal landen 

gepresenteerd. Het meest opvallend is dat spoorvervoer in de investeringsplan

nen de meeste aandacht krijgt, terwijl de prognoses zonder uitzondering een 

belangrijke groei van het wegvervoer laten zien. De conclusie is dat in Frankrijk 

en de BRD getracht wordt de groei van het wegvervoer af te remmen ten gunste 

van het spoorvervoer. In Nederland vindt dit in veel mindere mate plaats. I n het 

volgende zal een vergelijking tussen de investeringsplannen worden gemaakt. 

Hierbij zullen de voorgenomen investeringen worden gerelateerd aan het bruto 

binnenlands produkt, de bevolking in 2000 en de oppervlakte. 

Evaluatie wegenprojekten 

De wegenprojekten in de beschouwde landen hebben drie hoofddoelen: 

• de groei van het wegverkeer op te vangen (b.v. in het Ruhrgebied en 

Nederland); 

• bestaande achterstanden in te lopen (Zuid-Duitsland, Frankrijk); 

® aansluiting op komende belangrijke infrastructuurwerken te bewerkstelligen 

(Frankrijk). 

Investeringen 

Frankrijk heeft op het gebied van autowegen een grote achterstand in te halen. 

Middels een fors investeringsprogramma, afhankelijk van het groeiscenario 

FF 550-700 miljard in de periode 1989-2004, wordt getracht deze achterstand 

in te lopen. Van dit bedrag is FF 245 miljard resp. FF 275 miljard bestemd voor 

auto(snel)wegen. 

Omgerekend in guldens per jaar betekent dit resp. D F L 5,4 miljard en D F L 6,0 
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miljard per jaar. Hierbij dient wel vermeld te worden dat de financiering slechts 

voor een beperkt deel rond is. 

Ook in de BRD wordt op middellange termijn fors geïnvesteerd in weginfra

structuur. In de periode 1986-1995 wordt DM50,1 miljard geïnvesteerd in 

wegen. Hiervan wordt DM26,2 miljard voor autosnelwegen gebruikt. In de 

periode 1995-2000 wordt voor autosnelwegen nogmaals D M 12,5 miljard 

gereserveerd. Samen is dit D M 38,7 miljard. Omgerekend in guldens per jaar 

betekent dit voor autosnelwegen D F L 3,1 miljard per jaar. 

In Nederland wordt volgens het SVV I I de investeringsbehoefte geschat op 

D F L 19 miljard in de periode 1989-2010 (SVV; project 2). Dit is per jaar 

D F L 905 miljoen. 

Met het nodige voorbehoud kan worden gesteld dat Frankrijk tracht een achter

stand op het gebied van weginfrastructuur in te halen door investeringen die 

aanzienlijk boven het niveau van Nederland en de BRD uitkomen. 

Per hoofd van de bevolking blijft dit beeld gehandhaafd. Wanneer naar opper

vlakte wordt gekeken, wordt in Nederland aanzienlijk meer per km^ geïnves

teerd. 

In tabel 9 zijn deze resultaten samengevat. 

Tabd 9 - Autosne!weginvesteringe?j per jaar in BRD, Nederland en Frankrijk (periode 

1986-200012004/2010) 

Frankri jk BRD Nederland 

* Investeringen 2,375 1,29 0,375 

* BBP 1986 737,6 910,4 179,0 

* Inv/BBP 0,32 0,14 0,21 

* Bevolking 2000 57,9 60,5 15,6 

* Inv/bevolking 41,0 21,3 24,0 

* Oppervlakte 1985 549,0 248,7 41,8 

* Inv/oppervlakte 4,3 5,2 9,0 

Toelichting: 

Investeringen: in miljarden E C U per jaar (bron: zie tekst) 

BBP: in miljarden ECU prijspeil 1986 (bron: Eurostat) 

Inv/BBP: investeringen als percentage van BBP 

Bevolking 2000: bevolking in miljoenen (bron: Eurostat) 

Inv/bevolking: investeringen per hoofd van de bevolking 

Oppervlakte 1985: oppervlakte in 1000 km^ 

Inv/oppervlakte: investeringen in mln ECU per 1000 km^ 

Evaluatie spoorprojecten 
Evenals voor de wegen kan slechts voor de BRD en Frankrijk worden aange

geven welke investeringen zijn gepland. 

Voor Frankrijk wordt in 'Perspectives Transport 2005' voor de periode 

1989-2004 een bedrag genoemd van FF 148 miljard in het hoge groeiscenario en 

FF 104 in het lage groeiscenario. Voor nieuwe lijnen wordt 75 resp. 35 miljard 

uitgetrokken. Het verbeteren van bestaande lijnen vergt onafhankelijk van het 
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scenario FF 55 miljard. Fer jaar, uitgedrukt in guldens betekent dit D F L 2 

miljard resp. D F L 2,9 miljard. 

In de BRD wordt in de periode 1986-1995 35 miljard geïnvesteerd in nieuwe 

railinfrastructuur. In guldens per jaar is dit D F L 3,9 miljard. 

Voor Nederland is uitgegaan van de bedragen genoemd in het SVV nl. D F L 8 

miljard (project 6) en D F L 500 miljoen (project 16). 

Een vergelijking van de investeringen uitsluitend voor het goederenvervoer is 

moeilijk omdat bij de investeringen geen onderscheid wordt gemaakt tussen 

goederen en personen. Voor de totale investeringen per spoor zijn in tabel 10 

enige kengetallen opgenomen. 

Tabel IQ - Kengetallen railinvesteringen 

Frankrijk B R D Nederland 

* Investeringen 1,02 1,64 0,169 

* BBP 1986 737,6 910,4 179,0 

* Inv/BBP 0,13 0,18 0,09 

* Bevollüing 2000 57,9 60,5 15,6 

* Inv/bevoll{ing 17,6 27,1 10,8 

* Oppervlaltte 1985 549,0 248,7 41,8 

* Inv/oppervlakte 1,9 6,6 4,0 

Toelichting: zie tabel 9 

Alle hier gepresenteerde kengetaUen laten zien dat de BRD het meest gaat 

investeren in spoorinfrastructuur. Zowel als het percentage van het BBP, het 

aantal inwoners als de opervlakte scoort de BRD het hoogst. Nederland blijft 

in ahe kengetallen duidelijk achter. Bovendien moet bedacht worden dat het in 

Nederland vooral om infrastructuur ten behoeve van personenvervoer gaat. 

Nederland heeft nu al een achterstand op het gebied van het conventionele 

goederenvervoer per spoor. Ook in het containervervoer en overig gecombi

neerd vervoer, dat naar verwachting sterk zal groeien, dreigt Nederland door 

het ontbreken van adequate infrastructuur achterop te raken. Dit is een ernstige 

bedreiging voor de positie van met name de Nederlandse zeehavens. 

Evaluatie vaarwegprojecten 

Vaarwegen hebben in geen van de onderzochte landen een hoge prioriteit. Wel 

zijn/worden enkele grote projecten uitgevoerd. Vooral de Rijn-Main-Donau 

spreekt hierbij sterk tot de verbeelding. In de BRD zijn verder geen grote 

verbeteringen van de vaarweginfrastructuur gepland. In Frankrijk zijn er wel 

plannen, maar geen financiële middelen. Verwacht mag worden dat, wanneer het 

tot een prioritehstelling zal komen tussen spoor en binnenvaart, zowel in de 

BRD als in Frankrijk, het spoor voorrang zal krijgen. 
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Investeringen in vaarweginfrastructuur 

In Frankrijk zijn de investeringen volgens het lange termijn rapport 'Perspecti

ves Transport 2005' maximaal FF 50 en minimaal FF 10 miljard. In de BRD zijn 

de investeringen D M 8,4 miljard tot het jaar 2000. De investeringen in Neder

land zijn volgens het project D F L 20,3 mUjard tot 2010. 

In tabel 11 zijn op dezelfde wijze als voor weg en rail de investeringen gerela

teerd aan enkele andere grootheden. 

Tabel 11 - Kengetallen binnenvaartimesteringen 

Frankrijk B R D Nederland 

* Investeringen 0,275 0,281 0,06 

* BBP 1986 737,6 910,4 179,0 

* Inv/BBP 0,04 0,03 0,03 

* Bevolking 2000 57,9 60,5 15,6 

* Inv/bevolking 4,75 4,64 3,85 

* Oppervlakte 1985 549,0 248,7 41,8 

* Inv/oppervlakte 0,5 1,13 1,44 

Toelichting: zie tabel 9 

Bij deze cijfers geldt, in nog sterkere mate dan bij de overige investeringen, dat 

de hardheid van de cijfers verschilt per land. 

Als slotconclusie mag worden gesteld dat in de ons omringende landen fors in 

mfrastructuur wordt geïnvesteerd. Met name de investeringen in spoorvervoer 

zijn opvahend hoog. Gezien de te verwachten ontwikkelingen in Europa de 

komende 10 jaar is dit een belangrijke bedreiging voor de distributiefunctie van 

Nederland. 
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D E R A I L I N F R A S T R U C T U U R P L A N N E N I N E U R O P A 

Ir. E .F .H . VAN WOUDEN* 

Abstract 
Rail infrastructure plans in Europe 
The increasing amount of tralBc by air, road and rail in Europe is becoming a great problem 
for the expected further growth. Therefore it is necessary to expand the infrastructure. This 
is in many cases difficult and in others already impossible. 
The solutions for this problem must be economically justified and fit in on all restrictions for 
the protection of the environment. 
There are more possiblilities for expanding the railway-infrastructure in this respect than 
there seem to be for the other means of transportation. 
It can be expected that the governments will promote a policy to change the modal-split in 
favour of rail transport. 
Most railways have pubHshed their vision on how to plan that future. 

INLEIDING 

In de laatste deeennia is het personenverkeer in Europa voor ahe verkeers

middelen enorm gegroeid, een groei die zich nog steeds doorzet. Maar met die 

groei zijn er ook problemen ontstaan die steeds ernstiger vormen aannemen. 

De groei van het verkeer zal zeker nog verder doorgaan m.n. in de EG wanneer 

in 1992 een daadwerkelijke stap naar Europese integratie zal worden gezet. 

De centra van economische activiteit binnen Europa blijken zich te verplaatsen 

als gevolg van de veroudering van traditionele industriegebieden, de belasting 

van het miheu daarvan en de wens voor vestiging in een gebied met een aan

trekkelijker leefklimaat. Deze centra komen daardoor verder mt elkaar te liggen 

met als gevolg voor de vervoermarkt de vraag naar snehere onderlinge ver

bindingen.' 

In de huidige situatie zijn er reeds vele punten waar de beschikbare capaciteit 

van de infrastructuur niet meer in staat is de zweUende vervoerstromen op een 

adequate wijze op te vangen. 

Ontwikkelingen in de voertuigtechniek stehen ook nieuwe, hogere eisen aan de 

infrastructuur. 

Daarnaast vraagt de bescherming van het milieu een steeds grotere aandacht 

en het is duidelijk, dat bij de oplossingen voor de verkeersproblematiek de 

miheu-aspecten een zwaarwegende factor voor de aanvaardbaarheid daarvan 

zuhen zijn. 

* Oud-medewerker NV Nederlandse Spoorwegen, Afdeling Internationale Projecten. 
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In dit artikel zal worden ingegaan op de problemen die voor de verschillende 

verkeerstechnieken bestaan en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. Daarna 

kan worden geanalyseerd welke techniek de beste kansen biedt om, op grond 

van technische, economische en miheutechnische criteria op verantwoorde 

wijze in de noodzaak tot uitbreiding en verbetering van hun infrastructuur te 

voorzien. Voor de exploitatieve- en kostenaspecten wordt verwezen naar de 

bijdrage van Van Ooststroom & Van der Donk en naar die van Nieuwenhuis. 

D E P R O B L E M A T I E K V A N W E G V E R V O E R E N L U C H T V E R V O E R 

In feite doen de bovengenoemde problemen zich voor bij ahe vervoertechnieken. 

Voor de auto zien we reeds dagelijks in ons land op vele plaatsen in ons wegennet 

filevorming optreden.^ 

Oplossing van een knelpunt heeft maar al te vaak tot gevolg dat het probleem 

naar een volgend punt wordt verplaatst. 

Verdere uitbreiding van de wegeninfrastructuur pleegt een aanslag op de 

schaarse, kostbare vrije ruimte en doet de reeds te zware belasting van het miheu 

(uitlaatgassen, broeikaseffect, geluidsoverlast) nog verder toenemen. 

Ook de binnenstad van de grote steden is doorgaans niet opgewassen tegen de 

verkeerstoevoer en de bereikbaarheid van de kern laat reeds veel te wensen over. 

Daarnaast vormt ook de steeds toenemende parkeerdruk een ernstig probleem. 

De daaruit voortvloeiende tendens van grote bedrijven om uit de binnenstad te 

verdwijnen is een ernstige bedreiging voor de economische functie van de grote 

steden. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat door de grote verkeersdrukte op de 

wegen de verkeersveiligheid onder zeer hoge druk staat en dat het verkeer 

jaarlijks een hoge tol aan ongevaUen te betalen heeft. 

Ook het luchtverkeer binnen Europa heeft met capaciteitsproblemen van de 

infrastructuur te maken. De luchtwegen boven Europa zijn overvol en in vele 

gevallen is uitbreiding van de luchthavens niet meer mogelijk. 

Daarnaast is sprake van een zeer zware belasting van het miheu; dat betreft 

ahereerst een ernstige mate van luchtverontreinigmg en ook de geluidsoverlast 

bli jf t ondanks de ontwikkeling van minder geruismakende motoren voor de 

wijde omgeving van luchthavens onaanvaardbaar hoog. 

Het is, gezien deze ontwikkehngen, bepaald niet ondenkbaar, dat nationale 

regeringen zich gedwongen zuhen zien om verkeersbeperkende maatregelen te 

nemen. 

Men kan zeker verwachten, dat men bij beperkingen voor het binnenlandse 

verkeer zeker ook het internationale verkeer niet zal ontzien. Voor Nederland, 

dat binnen Europa in hoge mate bij het internationale vervoer is betrokken, zou 

dat bijzonder nadelig zijn. 
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D E PROBLEMATIEK VAN D E SPOORWEGEN 

Ook de infrastructuur van de spoorwegen kent grote capaciteitsproblemen. 

In Nederland is er bij de spoorwegen altijd al het besef geweest, dat we als klein 

land met een grote bevolkingsdichtheid zuinig met de ons ter beschikking 

staande grond moesten omgaan. 

De gestadige toename van het vervoer per rail is in de afgelopen decennia dan 

ook vooral opgevangen door de mogelijkheden, die een vergaande modernise

ring van het seinstelsel en het verkeersleidingssysteem voor vergroting van de 

capaciteit heeft. 

Hierbij werden bovendien steeds zeer hoge eisen gesteld aan de verkeersveilig

heid gesteld. 

Maar thans zijn de grenzen van de beschikbare capaciteit vrijwel bereikt. Er 

bestaan in het huidige net reeds vele knelpunten. Aan een aanzienlijke uit

breiding van de infrastructuur zal niet meer kunnen worden ontkomen. 

In andere landen, waar men vaak wat royaler met de grond omgaat, is de situatie 

niet anders. Daar kon aanvankelijk de toename van het verkeer veelal worden 

opgevangen door de relatief veel grotere capaciteit. Doch ook daar werd bij de 

noodzakelijke vervanging van oude seinsystemen door de moderne technieken 

dankbaar gebruik gemaakt van de daardoor tevens geboden grotere baanvak

capaciteit. Thans zijn echter de capaciteitsgrenzen bereikt en voor de nabije 

toekomst zijn infrastructuuruitbreidingen absoluut noodzakelijk geworden. 

D E T O E K O M S T M O G E L I J K H E D E N VOOR D E RAILINFRASTRUCTUUR 

De vervoerstromen zullen, zoals vermeld, binnen Europa blijven toenemen. Het 

is waarschijnlijk, dat in de modal-spht bij de afwikkeling daarvan het aandeel 

van de spoorwegen daarbij aanzienlijk zal toenemen, omdat de rail voordelen 

biedt voor de gemeenschap ten opzichte van andere verkeerstechnieken. 

De belangrijkste voordelen van het spoorwegverkeer zijn: 

• ccn hoog ruimterendement; 

• een milieuvriendelijke vervoervorm; 

• de mogelijkheid in het hart van grote agglomeraties door te dringen zonder 

verdere aantasting van de stadskernen; 

• het rijden met hogere snelheden van meer treinen met handhaving van de 

hoge graad van verkeersveihgheid. 

Hierdoor wordt het mogelijk met beduidend minder ruimtebeslag dan voor 

hoofdwegen nodig is de vervoergroei op te vangen. Door het opvoeren van de 

snelheid tussen de 200 en 300 km/h komt men aanzienlijk hoger dan de auto en 
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bovendien kan men op de middellange Europese afstanden, mede als gevolg van 

de langdurige voor- en natransporttijden en de wachttijden op de vhegvelden, 

concurreren met het vhegtuig. 

Doordat de grote steden in Europa ahe beschikken over in het centrum gelegen 

hoofdstations kan de trein de reizigers in het hart van die steden brengen en 

zodoende de moeilijke bereikbaarheid van die binnensteden elimineren. 

Het railverkeer met snelheden van 200 km/h of meer wordt afgewikkeld op 

volledig geëlektrificeerde netten, zodat de milieubelasting door uitlaatgassen e.d. 

beperkt blijft tot de uitstoot van gassen bij elektrische centrales. 

Ook aan de vermindering van de geluidsbelasting wordt veel aandacht besteed. 

De nieuwere treinstehen zuhen een veel lagere geluidsemissie hebben. 

Omdat bij het railverkeer, ook als dat in het hart van de steden doordringt, toch 

meestal enig voor- en natransport nodig zal zijn, is het van het grootste belang 

dat voor een goed aansluitend lokaal vervoer vanaf het centrale station naar ahe 

delen van de stad wordt gezorgd (metro, sneltram, tram, bus, taxi). De groeiende 

samenwerking tussen de verschillende partners in het openbaar vervoer is hier 

een conditio sine qua non. 

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN 

Er bestaat uiteraard een sterke relatie tussen het materieel en de infrastructuur. 

Indien men wegen zoekt om de capaciteit van een spoorwegnet te verhogen en 

tevens tegemoet wil komen aan de wens naar hogere reissnelheden, dan gaan 

de gedachten in de eerste plaats uit naar het verhogen van de toegelaten baan

vaksnelheid. 

Daarvoor moet materieel beschikbaar zijn, dat met die snelheden kan rijden en 

een infrastructuur die dergelijke snelheden toelaat. 

Er is duidelijk een tendens tot snelheidsverhoging in de landen van West-

Europa. 

Tot voor kort waren de hoogst toegelaten snelheden in de meeste landen gelegen 

tussen 140 km/h en 180 km/h. 

Inmiddels hebben ontwikkelingen in de voertuigtechniek geleid tot de bouw van 

hoge-snelheidstreinen, waarmee treinen geschikt voor een snelheid boven de 

200 km/h worden bedoeld. 

De Franse Train a Grande Vitesse (TGV) en de in Duitsland ontwikkelde 

Intercity Express (ICE) worden gebouwd voor een snelheid van 300 km/h. 

Uit technisch oogpunt is hiermede de grens nog niet bereikt. Reeds nu is met 

de bestaande treinen in Frankrijk zowel als in Duitsland al een aanzienlijk 

hogere snelheid dan 300 km/h gehaald. 

Bij welke snelheid een economisch verantwoorde exploitatie nog mogelijk is, is 

nog niet duidelijk. Wel kan worden gezegd, dat hier de grens nog niet is bereikt; 

verdere ontwikkelingen in de technologie worden zeker mogelijk geacht. 
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De infrastructuur die men voor dergelijke snelheden nodig heeft, is qua techniek 

nauwelijks verschihend van de huidige. 

Er moeten echter veel ruimere boogstralen worden toegepast en rekening moet 

worden gehouden met flauwere hellingen. 

Daarom zal de huidige infrastructuur veelal niet geschikt kunnen worden ge

maakt voor een veel hogere snelheid. 

Dat betekent in ieder geval dat voor de aanleg van een Europees net voor hoge 

snelheden de bouw van grotendeels nieuwe lijnen vereist is. 

Die hoge snelheden hebben echter aheen zin voor verplaatsingen tussen zeer 

grote agglomeraties met een zo grote onderhnge vervoerspanning, dat de aanleg 

van een nieuwe li jn daarvoor economisch gerechtvaardigd is. Het effect van de 

hoge snelheid is het grootst als deze ook daadwerkelijk over lange trajecten kan 

worden gereden. 

Voor de verbindingen tussen steden met geringere onderlinge afstanden hebben 

deze zeer hoge snelheden nauwelijks nut en kan worden volstaan met een 

verhoging tot circa 200 km/h, hetgeen overigens voor Nederland toch een toe

neming betekent van ca 40%. 

In laatstgenoemde gevallen is het vaak wel mogelijk de bestaande infrastructuur 

aan de hogere snelheden aan te passen. 

ANDERE M O G E L I J K H E D E N 

Oplossingen voor het rijden met hogere snelheden op de bestaande infra

structuur kunnen voor bepaalde omstandigheden ook worden gevonden vanuit 

de materieelconstructie. 

Zo is in Italië materieel met kantelbakken ontwikkeld: de Pendolino. 

Het principe is dat men door het kantelen van de wagenbak de invloed van de 

middelpuntvliedende kracht vermindert en aldus in staat is met hogere snelheid 

door bestaande bogen te rijden dan met conventioneel materieel. 

Toepassing is voornamelijk zinvol op tracés met veel krappe boogstralen en 

steile hellingen, (b.v. een tracé door een bochtig rivierdal). Toepassing in andere 

gebieden is minder zinvol omdat met geringe aanpassingen van de bestaande 

infrastructuur daar al hogere snelheden kunnen worden toegelaten. 

M E E R INFRASTRUCTUUR 

Niet alleen de snelheid van verplaatsing is voor de klant van belang maar ook 

de aangeboden frequentie. Een hoge frequentie geeft de reiziger immers de 

mogelijkheid om zo dicht mogelijk op het door hem gewenste tijdstip een trein 

naar de bestemming te vinden. 
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In eerste instantie zal bij toename van de vervoeromvang de lengte van de 

treinen tot de maximale lengte worden vergroot. Wanneer daarmee de vervoer

stroom niet kan worden opgevangen, moet men met meer treinen gaan rijden. 

Het is echter, rekening houdende met de verdeling van het reizigers aanbod over 

de dag, niet gewenst uitsluitend met treinen van maximale lengte te rijden. Bij 

vervoergroei zal namelijk ook de wens naar een hogere frequentie groter worden. 

In beide gevallen moeten er per tijdseenheid meer treinen op het betreffende 

baanvak worden ingelegd. 

Het aantal treinen dat per tijdseenheid op een baanvak kan worden toegelaten, 

is afliankelijk zowel van de daar toegelaten snelheid als van de op basis van 

veiligheidscriteria toegelaten t i jd , waarop 2 treinen elkaar mogen volgen. 

Door verhoging van de baanvaksnelheid kan men tussen twee punten meer 

treinen per tijdseenheid laten rijden en aldus de capaciteit van het railnet 

opvoeren. 

Het feit dat niet ahe treinen op dezelfde stations moeten stoppen en dat er ook 

langzamere treinen (b.v. zware goederentreinen) van dezelfde baanvakken ge

bruik moet maken, m.a.w. dat de verschihende treinsoorten zich met ver

schihende snehieden verplaatsen, betekent dat daardoor de baanvakcapaciteit 

lager wordt. 

De enige oplossing voor bovengenoemde capaciteitsproblemen is een uit

breiding van het aantal sporen per richting, al of niet met een spoorgebruik naar 

treinsoort. 

D E PLANNEN 

In Europa hebben ahe landen te maken met een steeds grotere verkeersproble

matiek door de nog steeds verder groeiende omvang van het verkeer. Het is 

duidelijk, dat we voor de opvang daarvan de tot nu toe gebruikelijke oplossingen 

op een andere manier zuhen moeten benaderen. 

Grote uitbreidingen, zowel van het autowegennet als van de luchtvaartterreinen, 

zijn op vele plaatsen niet meer mogelijk en veelal zowel uit het oogpunt van 

milieubescherming als van verkeersveihgheid in hoge mate ongewenst. 

Zoals reeds betoogd, biedt de railtechniek mogelijkheden om, hoewel evenmin 

probleemloos, toch oplossingen te bieden die meer tegemoet komen aan de eisen 

van deze t i jd. 

Dat betekent, dat een belangrijke bijdrage aan de oplossing van de verkeerspro

blematiek ligt in een duidelijke verschuiving in de modal-split ten gunste van dat 

railvervoer. 

Hoewel de plannen uiteraard op de situatie in elke land zijn toegesneden, is deze 

basisgedachte in Europa duidelijk te onderkennen. 

Het is dan ook beshst geen toeval, dat steeds meer plannen worden gepubliceerd 
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zowel door regeringen als door spoorwegmaatschappijen, waarin deze koers 

wordt uitgezet. 

De spoorwegmaatschappijen hebben vergaande studies verricht hoe deze 

plannen in de nabije toekomst kunnen worden gereahseerd. 

Algemeen gaan de gedachten uit naar: 

• verhoging van de snelheid; 

• uitbreiding van de capaciteit door de relatief beperkte bouw van meer sporen; 

m verhoging van de frequentie; 

• verbetering van het rciscomfort; 

• een goed aansluhend net van lokaal openbaar vervoer ten behoeve van een 

adequaat voor- en natransport; 

• handhaving van het hoge verkeersveiligheidsniveau; 

• toepassing van de ontwikkelingen in de technologie, leidend tot nieuwe 

railvervoerprodukten. 

LANDEN EN SPOORWEGPLANNEN 

Hierna zullen de plannen van een aantal landen worden vergeleken waarbij de 

verschillen in uitwerking aan de orde komen. 

Daarbij zuhen we ons beperken de meest saihante punten en niet ahe concrete 

plannen behandelen. 

In dit hoofdstuk zal van Nederland alleen het aandeel in het internationaal 

verkeer en met name in het Europese hoge sneheidsnet worden vermeld.^ 

Nederland 
De Nederlandse Spoorwegen hebben meegewerkt aan het opstehen van een plan 

voor een Europees net van hoge snelheidshjnen. Het is echter van grote 

betekenis voor Nederland, dat reeds thans twee concrete plannen in samenwer

king met het Ministerie van Verkeer en Waterstaat worden uitgewerkt. 

Uiteraard betreft dit in de eerste plaats de aanleg van een hoge snelheidslijn van 

Parijs over Lihe, Brussel, Antwerpen, Rotterdam en Schiphol naar Amsterdam. 

In Lihe wordt een aansluiting naar de Kanaaltunnel gebouwd, zodat ook Londen 

in dit net zal worden opgenomen. 

Daarnaast wordt vanuit Brussel een l i jn aangelegd die via Luik, Aken, Keulen 

naar Frankfurt zal gaan. 

De verkeersministers van de betrokken landen hebben in principe tot de aanleg 

van het netwerk besloten. 

Het gedeehe tussen Parijs, Londen en Brussel moet in 1993 gereed zijn in 

overeenstemming met de planning voor het gereedkomen van de Kanaaltunnel. 
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Vanaf dat moment zal het gehele netwerk met hoge snelheidsmaterieel worden 

bereden. De bouw van de overige lijnen zal dan worden voortgezet. Totdat die 

nieuwe lijnen gereed zijn zal gebruik worden gemaakt van bestaande ver

bindingen, die dan uiteraard niet met hoge snelheid kunnen worden bereden. Op 

deze wijze is een gefaseerde invoering van het totaalplan mogelijk. 

Een tweede plan betreft de aansluiting van Nederland op het Duitse hoge 

snelheidsnet. De spoorwegen van Nederland, Duitsland, Zwitserland en Itahë 

werken gezamenlijk aan een hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam, 

Utrecht, Arnhem, Duisburg, Düsseldorf, Keulen, Frankfurt, Basel en Milaan. 

Gezien de grote betekenis, die Nederland hecht aan snelle verbindingen met het 

Duitse achterland, dat immers onze belangrijkste handelspartner is, zuhen de 

plannen voor het gedeelte Amsterdam-Keulen met voorrang büateraal worden 

uitgewerkt. 

Te zijner t i jd zal dan in Keulen worden aangesloten op de as Keulen-Frankfurt. 

In de verdere toekomst zal die l i jn worden doorgetrokken naar Basel, Zwitser

land en eindigen in Milaan. 

Bovendien zal later in Duitsland een verbinding over Mannheim -Stuttgart naar 

München ontstaan, waardoor op de lange duur ook mogelijkheden voor het 

verkeer naar Oostenrijk ontstaan. 

België 

In het boven beschreven hoge snelheidsnetwerk met als eindpunten Parijs, 

Londen, Frankfurt en Amsterdam neemt België een centrale plaats in. 

De transitofunctie van België is zeer belangrijk omdat bijna ahe over het netwerk 

verkerende treinen Brussel aandoen. 

De hoge-snelheidslijn naar Frankrijk zou in 1993 gereed moeten zijn. 

Voor de overige verbindingen zal vooralsnog gebruik moeten worden gemaakt 

van reeds bestaande lijnen, zodat men ook in België gefaseerd kan doorgroeien 

naar een volwaardig hoge snelheidsnet. 

Frankrijk 

In Frankrijk is de TGV reeds enkele jaren in bedrijf en er wordt hard gewerkt 

aan de reahsering van een hoofdlijnennet voor hoge snelheid, met name 

300 km/h. 

Dit net is in principe uitsluitend voor reizigersvervoer bedoeld. Daarop wordt 

een frequent lange afstandsverkeer geboden, dat als een nieuw vervoerprodukt 

kan worden gezien. Immers de verplaatsingssnelheden kunnen door de auto in 

genen dele worden benaderd. Voor de luchtvaart is het door de langdurige voor-

en natransporttijden en afliandehngstijden op de luchthavens op middehange 

Europese afstanden en de lagere prijs een fikse concurrent voor de luchtvaart. 

De ervaringen met de eerste TGV-lijn Parijs-Lyon hebben dat reeds 

overduidehjk bewezen. 
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De SNCF streeft ernaar in een lioog tempo een volledig hoge-snelheidsnet over 

geheel Frankrijk te reahseren. 

Dat gebeurt grotendeels op nieuwe lijnen, waardoor op het bestaande net meer 

mogelijkheden voor andere treindiensten ontstaan. 

Duitsland 

Ook in Duitsland wordt hard gewerkt aan de opbouw van een net van hoge

snelheidslijnen. Di t netwerk is reeds voor een zeer groot deel als een regerings-

beshssing vastgelegd in het vigerende Bundesverkehrswegeplan. 

Ook hier zijn al projecten in uitvoering. 

De DB gaat echter alleen tot volledige nieuwbouw over, wanneer men de 

bestaande infrastructuur niet in voldoende mate over lange trajecten voor het 

verkeer met hoge snelheid geschikt kan maken. 

Een voorbeeld daarvan is de belangrijke Noord-Zuid route langs de Rijnoevers, 

waar dit bochtige tracé niet voor hogere snelheden geschikt te maken is. 

Wanneer echter een bestaande li jn over voldoende lengte aangepast kan worden 

voor snelheden die tenminste 200 km/h bedragen of zoveel hoger als mogelijk 

is, dan wordt niet vastgehouden aan de hoogst toegelaten snelheid voor het hele 

traject. 

Bovendien wh de D B , dat de hoge-snelheidslijnen ook geschikt zullen zijn voor 

het goederenvervoer, hetgeen eisen stelt aan de toegelaten hellingen en spooraf-

standen. Daar het gehele net van de DB is geëlektrificeerd met een netspanning 

waarop ahe treinen, ook de hoge-snelheidstreinen, kunnen rijden, is deze moge

lijkheid aanwezig. Zeker in de nachturen, wanneer er minder reizigersvervoer 

aanwezig is, ontstaan er zo extra mogelijkheden voor het goederenvervoer. 

Hoewel de hoge-snelheidstreinen deels de bestaande IC-verbindingen ver

vangen, zal eerder dan bij vohedige nieuwbouw voor de opvang van het overige 

verkeer tot uitbreiding van bestaande sporen worden overgegaan. 

Groot-Brittanië 
Hier streeft men eveneens naar verbetering van het systeem door vergaande 

elektrificatie en modernisering van het beveiligingssysteem. 

Ook hier bestaan uiteraard wensen de snelheid te verhogen en het BR-netwerk 

kent daarvoor nogal wat beperkingen, zodat het voor de hand lag om de 

oplossing te zoeken bij het materieel m.n. in de bouw van treinstehen met de 

eerder genoemde kantelbakconstructie. Er werden inderdaad dergelijke trein

stellen ontworpen en gebouwd, maar de constructie bleek aherminst een succes 

en de problemen waren tenslotte aanleiding om de treinstehen te slopen. De 

kantelbakconstructie werd verlaten en het vervangende materieel werd op basis 

van de conventionele wagenbakconstructie ontworpen. 

De elektrificatie van een aantal hoofdlijnen is gaande. 

Men heeft inmiddels nieuwe ontwerpen voor elektrische locomotieven en trein

stellen geschikt voor hogere snelheden, die echter om en bij de 200 km/h liggen. 

143 



Ook zijn op een paar lioofdlijnen, waar de elektrificatie nog niet gereed is, 

snellere dieseltreinen ingezet eveneens voor circa 200 km/h. 

Een grote impuls tot verdere modernisering heeft de beshssing de Kanaaltunnel 

aan te leggen. 

Het profiel van de vrije ruimte en ook andere standaard maatvoering in Groot-

Brittanië wijkt sterk af van continentale maatvoering. Totnogtoe waren er geen 

motieven om het historisch gegroeide netwerk aan de ruimere continentale eisen 

aan te passen. Wanneer in 1993 de verbinding met het continent tot stand komt, 

zullen er vergaande maatregelen moeten worden genomen om ervoor te zorgen, 

dat het BR-net wezenlijk in het Europese net wordt geïntegreerd. 

Reeds nu is gebleken, dat de bestaande verbinding niet geschikt kan worden 

gemaakt voor een doorgaande treindienst naar Londen, en dat het Londense 

eindstation Waterloo onvoldoende opvangcapaciteit heeft voor de treinen van 

Parijs en Brussel en het blijvende binnenlandse verkeer. 

Er wordt dan ook over gedacht om, ondanks ahe bezwaren verbonden aan de 

doorsnijding van het fraaie landschap van Kent, toch een nieuwe l i jn vanaf de 

Kanaaltunnel naar Londen aan te leggen op Europese maatvoering. Van daaruit 

zou men dan de allerbelangrijkste verbindingen m.n. de lijnen naar Glasgow en 

Edinburgh op Europees profiel kunnen brengen. 

Zolang deze plannen nog niet zijn gereahseerd, zal een beperkte vloot aangepast 

TGV-materieel de verbindingen tussen Parijs, Brussel en Londen onderhouden. 

Hoge snehieid kan alleen op het continent worden gereden en de snelheid op het 

Engelse traject zal laag blijven. 

Eerst in een verre toekomst zal het mogelijk zijn Europese treinstellen door te 

laten rijden naar andere belangrijke Britse steden. 

Zwitserland 

In Zwitserland verscheen enkele jaren geleden het plan Bahn 2000. De doel

stellingen waren weer de bekende: sneller, frequenter, directer en comfortabeler. 

De verhoging van de snelheid wordt voornamelijk bereikt door de verbetering 

van de bestaande infrastructuur en zeer weinig aanleg van nieuwe lijngedeelten. 

Het plan Bahn 2000 is in hoofdlijnen door de Zwitserse regering en parlement 

goedgekeurd. 

De snelheid zal mede door de geografische gesteldheid niet tot zeer hoge 

snelheidsbereiken kunnen worden opgevoerd. 

Wel wordt gedacht over een verbetering van de verbinding door de Alpen. 

Daarvoor zijn een aantal varianten ontworpen, die in hoofdzaak het volgende 

betreffen: een verbetering cq nieuwbouw van de Gotthardlijn, verbetering van 

de Simplon-verbinding of nieuwbouw van een Splugentunnel, de zg Ypsilon

variant. Op 10 mei 1989 besloot de Zwitserse regering tot de bouw van zowel 

een nieuwe Gotthardtunnel (49 km lang) als een nieuwe Lötschbergtunnel 

(30 km lang). De totale investering bedraagt SFr 7,6 müjard. 
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Italië 

Italië heeft eveneens plannen voor de opvoering van de snelheid en men zoekt 

hier de oplossing in de treinstehen met kantelbakconstructie. 

Besloten is tot nieuwbouw voor een aantal hoofdlijnen, geschikt voor hoge 

snelheden tot circa 250 km/h. 

De nieuwbouw van de l i jn Rome-Florence is al nagenoeg gereed. 

Zweden 

In Zweden speelt het belangrijkste verkeer zich af op een 4-tal lijnen, die de 

verbindingen vormen tussen Stockholm, Gothenburg en Malmoe. Ongeveer 

50% van de Zweedse bevolking wordt met dit lijnennet bereikt. 

Op dat deel zuhen nieuwe, comfortabele, elektrische treinstellen worden ingezet, 

die een snelheid van 200 km/h kunnen bereiken. Daar de bestaande infrastruc

tuur niet zonder meer voor deze snelheid geschikt is, werd ervoor gekozen de 

nieuwe treinstellen van een kantelbakconstructie te voorzien, zodat met een 

minimum aan infrastructuuraanpassingen kan worden volstaan. Daarnaast zal 

veel worden geïnvesteerd in modernisering van de beveiliging en de ehminatie 

van overwegen. 

Oostenrijk 
In 1987 werd hier het concept 'Neue Bahn' gepubliceerd. 

De reeds genoemde doelstehingen vormen ook in Oostenrijk de achtergrond van 

het plan. 

De maximale snelheid zal hier op 200 km/h worden gebracht. De verdere punten 

zijn: verhoging frequentie, meer sporen en invoering van een 'Taktfahrplan'. De 

meeste Westeuropese spoorwegmaatschappijen kennen deze dienstregeling-

opzet, waarbij steeds op hetzelfde tijdstip van elk uur van de dag naar een 

bestemming wordt vertrokken. Dit systeem bestaat in Nederland al veel jaren 

en langzamerhand hebben vele spoorwegmaatschappijen dit overgenomen. 

De belangrijkste uitzondering is Frankrijk, waar dit systeem niet consequent is 

doorgevoerd. 

Denemarken 
De plannen van de BSD zijn gebundeld in het zg. Plan 2000. Snelheid, regelmaat 

en goede service staan hier voorop. 

Het belangrijkste plan is een vaste verbinding over de Grote Belt, waardoor de 

huidige veerdiensten kunnen worden vervangen door snehe en betrouwbare 

treindiensten. 

Er komen nieuwe moderne IC3-dieseltreinstellen op de baan voor snelheden tot 

180 km/h op de hoofdlijnen. 

Verder zal veel aandacht worden besteed aan de modernisering van de beveili

ging-

145 



Eerst na 1994 zal men doorgaan met elektrificatie en verdere verhoging van de 

snelheid tot 200 km/h. 

Spanje 

Zeer opmerkelijk zijn de grootse plannen, die de Spaanse spoorwegmaat

schappij Renfe heeft gelanceerd. Deze voorziet in een grote modernisering van 

het Spaanse spoorwegnet. 

De hoofdlijnen worden hoge snelheidslijnen (200 km/h - 250 km/h) en de afwij

kende Spaanse spoorbreedte van 1676 mm wordt hier verlaten. Men zal over

gaan op de Europese standaard van 1435 m en overweegt bovendien het gehele 

netwerk op Europese standaard te brengen. 

INTERNATIONAAL VERKEER 

Tot dusverre was het gebruikelijk, dat elk land zijn eigen infrastructuur bouwde 

en het verkeer daarop regelde. 

Het internationale verkeer kwam tot stand door de doorgaande treinen aan het 

grensstation over te geven aan het buurland, dat voor het doorrijden in dat land 

zorg droeg. 

Aan dat grensstation wordt vaak, in verband met de verschihen in energievoor

ziening, een andere locomotief voor die trein gezet en vaak wordt, met het oog 

op medegebruik voor binnenlandse reizigers, de treinsamenstelling aangepast. 

Men volstond daarbij met het maken van onderlinge afspraken voor het stehen 

van het materieel en de inpassing in de respectieve dienstregehngen. Omdat de 

dienstregehngssystemen in de landen ook zeer grote verschihen vertonen, kwam 

er daarom op het grensstation soms nog extra tijdverhes bij om de overgang van 

de trein van de ene dienstregeling op de andere mogelijk te maken. 

Daar kwam nog bij dat, bij de immer schaarse geldmiddelen, altijd de eerste 

prioriteit, zowel door regeringen als spoorwegmaatschappijen, bij de binnen

landse projecten werd gelegd. 

Verbeteringen op internationaal belangrijke lijnen kwamen er alleen, wanneer 

de binnenlandse treindienst op die lijngedeelten verbetering behoefden, waarvan 

dan het internationale verkeer kon mee profiteren. Het internationale belang 

was nooit de aanzet tot uitvoering van een project. 

De spoorwegen hebben zich dan ook moeten beperken tot een coördinerende 

taak in het internationale verkeer. 

De overkoepelende organisatie van de spoorwegmaatschappijen, de Union 

Internationale des Chemins de Fer (UIC) gaf desondanks al jaren geleden de 

opdracht de belangrijkste vervoerassen binnen Europa in kaart te brengen. 

Van een wezenlijke verbetering van dat hoofdlijnennet kwam, uiteraard in het 

hcht van het bovenstaande, slechts weinig terecht." 
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INTERNATIONALE AANPAK V E R E I S T 

In een meer geïntegreerd Europa kan men niet op deze wijze blijven voortgaan. 

Het belang om in een geïntegreerd Europa te kunnen beschikken over snelle 

onderlinge verbindingen tussen de belangrijkste stedelijke agglomeraties wordt 

steeds duidelijker. 

Het is voor de ontwikkeling van de economie en het vestigingsklimaat zeker van 

grote betekenis. 

Door de regeringen wordt het belang van dergelijke internationale verbindingen 

en de grote betekenis daarvan voor de nationale economie wel onderkend^ en 

er ontstaat meer bereidheid om over een internationale aanpak van dergelijke 

infrastructuurprojecten te spreken. 

Een duidelijk voorbeeld is het hoge snelheidsproject tussen Parijs, Londen, 

Brussel, Amsterdam, Keulen en Frankfurt, waarvoor door de verkeersministers 

uh de betrokken landen reeds een aantal beshssingen is genomen. 

Tegen die achtergrond is het hoofdlijnenplan van de UIC geactuahseerd en 

daarbij is ook aangegeven welk deel daarvan als een internationaal hoge snel

heidsnet dient te worden uitgevoerd. Uiteraard wordt het grootste effect bereikt 

als men over een sluhend netwerk beschikt. Het is daarbij van belang of een 

rendabel netwerk kan worden verkregen. 

Elk net zal altijd minder rendabele lijngedeelten kennen, hetzij door lagere 

vervoerspanningen dan wel door hogere aanlegkosten. Dat is voor het tot stand 

komen van een samenhangend net een moeilijk punt, omdat men wel het belang 

van het netwerk inziet, maar minder bereid is zeer rendabele binnenlandse 

lijngedeelten in een gezamenlijke belangensfeer in te brengen en met een 

geringere opbrengst genoegen te nemen om zo een financiële basis voor het 

geheel te vinden. 

Deze problematiek kan tot een oplossing worden gebracht door het creëren van 

een Europese spoorwegmaatschappij, die de exploitatie van het internationale 

hoge-snelheidsnet ter hand neemt en voor wie het niet meer interessant is om 

de rentabiliteit van delen van het net te bezien. Ongetwijfeld zal men hier nog 

een lange weg moeten gaan, alvorens regeringen en spoorwegmaatschappijen 

bereid zijn om een deel van hun autonomie af te staan aan een Europese 

instelhng. 

Binnen de UIC bestaat een organisatie van de landen van de EG, de Scandina

vische landen. Oostenrijk en Zwitserland, de Europese Spoorweg Gemeen

schap. 

Deze ESG heeft kortgeleden een rapport laten opstellen met een plan voor een 

Europees hoge snelheidslijnennet. 

Een daaraan ontleende samenvattende pubhcatie is kortgeleden door de ESG 

aan de EG en de regeringen en parlementen van de betrokken landen verstrekt''. 
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SLOTBESCHOUWING 

De verkeersproblematiek in Europa kan met inachtneming van de randvoor

waarden uit de economie, de ruimtelijke ordening en de bescherming van het 

miheu voor een belangrijk deel worden opgelost door een verschuiving in de 

modal-split tussen de verkeerstechnieken ten gunste van het railverkeer. 

Daarvoor zal de infrastructuur moeten worden uitgebreid en verbeterd. 

Doelstellingen: sneher, frequenter, comfortabeler, veilig. 

Europa heeft kansen, men behoeft ze slechts te benutten. 

Noten 

1. Advies economische infrastructuur. SER 87/03. Blz. 23. 

2. Rapport 'Afrekenen met files'. McKinsey - Juni 1986. 

3. Op de positie van Nederland en de daar aanwezige plannen wordt in de bijdrage van Prof Ir . M . van Witsen 

nader ingegaan. 

4. Plan directeur de l'infrastructure. U I C . 

5. SER. Advies Economische Infrastructuur. 87/03. 

6. Proposals for a European High-Speed Network Community of European Railways. Januari 1989. 
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O N T V L E C H T I N G I N F R A S T R U C T U U R K O S T E N 
S P O O R W E G E N 

Drs. G.J. Nieuwenhuis' 

Abstracts 
Division of costs of railway infrastructure 
The discussion about unequal market conditions between modes of transport as a result of 
unequal charging of the costs of infrastructure is not new. To show the possibihties of 
commercial acting of railways, they could introduce separated accounts: one account for rail 
services on a commercial basis (freight, intercity), one account for rail services based on 
pubhc service contracts and one account for infrastructure management. 
The model of separated accounts has also been proposed by the European Parliament m the 
report of Puierta Gutierrez (March 1989). The European Commission supports the idea of 
separated accounts as well, which can result in a better understanding of the company's 
activities and responsibilities. The financial responsibility of railway infrastructure is often 
considered to be a task for the authorities. 

German Federal Railways (DB) have published separated accounts in the annual reports 
since 1980. However, this way of accounting has not been accepted by the federal govermnent 
as a basis for the financial compensation. 
Swiss Federal Railways (SBB) have reached an agreement with the Swiss government 
concerning the separation of responsibilities. In the annual report two accounts are 
presented: the Unternehmenserfolgsrechnung (company's trading account) and the Infra-
strukturerfolgsrechnung (infrastructure account). 
SBB pays a contribution for using the infrastructure. However, the amount of the contri
bution is not related to trafiBc, but to financial results of SBB. 
Austrian Federal Railways (OeBB) on the other hand have introduced separated accounts 
in 1987 without an infrastructure account. 
In Sweden infrastructure management has been taken over by B anverket, a pubhc enterprise. 
Swedish State Railways (SJ) are responsible for operating the network, partly on a commer
cial basis, partly on the basis of a public service contract. The contribution SJ has to pay 
to Banverket for using the network consists of a variable element and a constant element. 
Just like road transport SJ also has to pay costs of pollution for diesellocomotives and 
producing electricity. 
Experiences with separated accounts are limited. None of the governments of the European 
Community have accepted this model, but the railway companies also seem to hesitate. 
Railways fear the possible consequence that maintenance of infrastructure wiU depend on 
state budgets. This might influence the security level of the railways. 

INLEIDING 

De diseussie over de ongelijke concurrentieverhoudingen tussen de vervoer

takken, als gevolg van de ongelijke behandehng van de infrastructuur, is reeds 

een oude discussie. 

* Sectorchef Internationaal- en Goederenvervoer, Algemeen Secretariaat NV Nederlandse 
Spoorwegen, Utrecht. 
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Zi jn de spoorwegen ertoe in staat als een normale commerciële onderneming te 

functioneren als deze ongelijkheid niet meer bestaat? Een middel om een beter 

zicht te krijgen op het antwoord is het presenteren van een gesphtste jaar

rekening. Immers, zonder de last van de infrastructuurkosten moeten de spoor

wegen ertoe in staat zijn hun commerciële hoofdactiviteiten op rendabele basis 

uit te voeren. Een verdeling tussen exploitatie en infrastructuur is echter voor 

een goed inzicht nog niet voldoende. De spoorwegen zullen ook na deze splitsing 

activiteiten uit maatschappelijke overweging moeten uitvoeren, waarvoor een 

overheidsvergoeding onontbeerlijk is. Dit leidt dan ook tot een model met een 

driedeling van de resultaten: 

exploitatie op commerciële basis, exploitatie met overheidsvergoeding en als 

derde de infrastructuur. 

E E N P O L I T I E K E WENS 

In maart 1989 publiceerde de Vervoercommissie van het Europees Parlement 

een verslag over de problemen van de spoorwegen in de Europese Gemeen

schap. Onder voorzitterschap van het Spaanse Parlementslid Puierta Gutierrez 

heeft de Vervoercommissie de volgende aanbevelingen gedaan: 

s een duidelijke scheiding tussen de commerciële activiteiten van de spoor

wegondernemingen in de EG en hun verplichtingen tot het verlenen van diensten 

in het algemeen belang; 

• vohedige autonomie van de leiding in commerciële aangelegenheden; 

• gelijktrekken van de spoorwegen met andere middelen van vervoer ten aan

zien van het in rekening brengen van de aanleg- en onderhoudskosten van het 

railnet. 

Met deze voorstehen benadrukt ook de Vervoercommissie van het Europees 

Parlement het belang van een doorzichtige scheiding van de verschülende onder

delen van het huidige takenpakket van de Europese spoorwegmaatschappijen. 

De pohtieke wens tot een scheiding van de activiteiten in de financiële verslag

legging is het gevolg van de noodzaak tot inzicht in de activiteiten van de 

spoorwegen en daarmee samenhangend de wijze van besteding van overheids

middelen. 

De drie al eerder vermelde taken kunnen als volgt weergegeven worden; 

• de taken, die de spoorwegen als commerciële onderneming uitvoeren d.w.z. 

met een doelstehing gericht op een positief financieel eindresultaat; 

• de taken die de spoorwegen uit maatschappelijk oogpunt op zich nemen en 

die meestal niet op basis van volledige kostendekking verricht kunnen worden; 

• aanleg en onderhoud van het spoorwegnet. 
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D E E U R O P E S E S I T U A T I E 

Alle spoorwegmaatschappijen in de Europese Gemeenschap hebben deze drie

deling van taken gemeen, de invuhing van de onderscheiden taken verschilt 

echter. Zo wordt in Nederland het vohedige nationale reizigersvervoer be

schouwd als vervoer dat uit maatschappelijk oogpunt wordt verricht en waar

voor een overheidsbijdrage gerechtvaardigd is. In de Bondsrepubliek Duitsland 

geldt dit aheen voor het regionaal en S-Bahn-verkeer. Over het algemeen worden 

het goederenvervoer beschouwd als een commerciële activiteit, ook hier echter 

met een uitzondering: met name het gecombhieerd vervoer in de vorm van het 

Huckepack- en/of het Roüende Landstrasse vervoer wordt weer als een 'maat

schappelijk' vervoer gezien. 

Vrijwel ahe spoorwegen in West-Europa accepteren het feit dat de verant

woordelijkheid voor de railinfrastructuur geen taak is voor de spoorwegen zelf, 

maar voor de (nationale) overheid. 

Opvallend is echter, dat tot voor kort in geen van de lidstaten van de EG de 

spoorwegen en de nationale overheden consequenties hebben getrokken uit de 

driedeling van taken. 

Een eerste stap om tot een onderscheid in taken te komen, is een splitsing in 

administratieve zin, waarbij de financiële resultaten van de verschülende taak

gebieden van de spoorwegen in het eindresultaat tot uitdrukking komen. Deze 

stap is tot nu toe door de drie Midden-Europese landen gemaakt. De eind

resultaten van de spoorwegmaatschappijen van Zwitserland, Oostenrijk en de 

Bondsrepubhek Duitsland worden gepresenteerd in een zogenaamde Tren-

nungsrechnung, een begrip dat in het Nederlands met gesplitste jaarrekening 

weergegeven kan worden.' 

In Zweden echter is men nog een stap verder gegaan. De vervoeractiviteiten en 

de zorg voor de railinfrastructuur zijn hier in afzonderlijke ondernemingen 

ondergebracht. 

De onderscheiden modehen zuhen hieronder nader beschreven worden. 

De Trennungsrechnung van de Deutsche Bundesbahn (DB) 
In de Duitse Bondsrepubhek is de discussie over de scheiding tussen de exploita

tie van de treindiensten en de infrastructuur al enige jaren gaande. A l in 1978 

verzocht de regering eventuele modehen te onderzoeken, terwijl de DB sinds 

1980 een Trennungsrechnung in het jaarverslag opneemt. Hoofddoel van de 

door de DB gewenste Treimungsrechnung was de wens naar een 'Transparenz 

der Aufgaben und der Finanzverantwortung'. De cijfers uit de gesplitste reke

ning moeten de verantwoordelijkheden van de staat en van de spoorwegen 

aangeven en daarmee tevens een betere beoordeling van het eindresultaat moge

l i jk maken. 

Een gesplitste jaarrekening geeft bovendien een nauwkeuriger inzicht in de 
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bijdragen van de staat, doordat de bijdragen in de gepubliceerde gegevens 

gekoppeld zijn aan de activiteiten. Voor de samenleving wordt meer inzicht 

gegeven in de besteding van de belastinggelden [1]. 

De Trennungsrechnung van de DB omvat de volgende driedeling: 

• staatlichen Aufgabenbereich: beheer van de infrastructuur; 

• gemeinwirtschafthchen Aufgabenbereich: exploitatie van treindiensten met 

een maatschappelijke functie, bijv. het regionaal treinverkeer; 

• eigen wirtschaftlichen Aufgabenbereich: commercieel verkeer, zoals het lange 

afstandspersonenvervoer en het goederenvervoer. 

Het jaarverslag over 1987 geeft de volgende cijfers voor de Trennungsrechnung 

van dat jaar: [2] 

( X 1 mld DM) Eigenwirt- Gemeinwirt- Staat-
schaftlieher schaftliclier licher 

Bereich Bereich Bereich 

Totale opbrengsten 15,4 4,9 3,0 

Waaronder overheidsbijdragen (0,2) (1.5) (2,1) 
Totale exploitatiekosten 12,6 5,3 7,4 
Resultaat + 2,8 - 0 , 4 - 4 , 4 

De weergegeven cijfers zi jn zonder het financieel resultaat (interestlasten e.d.) van - D M 1,9 mld. Het totaal verlies 

van de DB bedroeg over 1987 D M 3,9 mld. 

De infrastructuul bijdrage 

Opvallend is, dat in de Trennungsrechnung van de DB geen doorbelasting is 

verwerkt van de commerciële sector naar de infrastructuursector vanwege het 

gebruik van de infrastructuur. Een dergelijke doorbelasting is te beschouwen als 

een wegenbelasting, die de spoorwegen betalen aan de beheerder/eigenaar van 

de raüinfrastructuur, evenals dat gebeurt door bijvoorbeeld het wegvervoer. 

Vanwege de concurrentiepositie ligt het voor de hand een soort wegenbelasting 

in te voeren voorzover de andere vervoertakken ook een bijdrage betalen. 

Uiteraard verslechtert in het voorbeeld van de DB een dergelijke gebruiks-

bijdrage het resultaat van de commerciële sector en verbetert het resultaat van 

de infrastructuursector (i.e. de overheid). 

De Bondsregering heeft de Trennungsrechnung nooit wihen accepteren als basis 

voor bijdragetoekenning aan de DB. Met name de moeilijkheden voor het 

verdelen van de kosten en opbrengsten over de drie sectoren werd daarbij als 

argument genoemd. Ook de budgettaire consequenties zuhen zeker een rol 

gespeeld hebben. In een overeenkomst tussen de Bondskanseher en de Ministers 

van Financiën en van Verkeer van 12 januari 1989 is overeengekomen, dat de 

Bondsregering in ieder geval een deel van de infrastructuurkosten voor haar 

rekening zal nemen. Een acceptatie van de Trennungsrechnung heeft ook nu nog 

niet plaats gevonden. [3] 
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De Zwitserse en Oostenrijkse toepassingen 

De Zwitserse Bonds spoorwegen (SBB) en de Zwitserse staat liebben in het 

kader van de zogenaamde Leistungsauftrag voor de periode 1987-1991 

afspraken gemaakt over de scheiding in de administratie van de verantwoorde

lijkheden tussen de overheid en de spoorwegen. In deze overeenkomst is niet 

aheen de bijdrage voor de maatschappelijke activiteiten geregeld, maar heeft de 

overheid tevens de financiële verantwoordelijkheid voor de infrastructuur 

overgenomen. 

Het jaarverslag van de SBB over 1987 [4] kent een tweedeling m de jaar
rekening: 

® de Unternehmenserfolgsrechnung, waarin zowel de resultaten van de com

merciële als die van de maatschappelijke activiteiten zijn verwerkt; 

• de Infrastruktur - Erfolgsrechnung, waarin de kosten en bijdragen voor de 

infrastructuur zijn opgenomen. 

De sectoren, waarvoor de SBB een overheidsbijdrage heeft ontvangen, zijn het 

regionaal personenvervoer en het Huckepackvervoer. 

De cijfers van de Unternehmungserfolgsrechnung zijn als volgt (Sfr 1 mld): 

Totale opbrengsten 4,59 

Waaronder overheidsbijdrage (0,5) 

Totale kosten 4,57 

Resuhaat 0,02 

Het resultaat van de infrastructuurrekening wordt daarbij als volgt weer
gegeven: 

Totale infrastructuurkosten 0,79 

Gebruiksbijdrage van de SSB 0,22 

Overheidsbijdrage 0,57 

Resultaat 0,00 

De door de SBB gemaakte infrastructuurkosten zijn volledig in deze rekening 

verdisconteerd. In tegenstelling tot de DB, betaalt de SBB wel een gebruiks

bijdrage voor de infrastructuur. 

Deze door de SBB te betalen gebruiksbijdrage wordt niet bepaald door de 

vervoeromvang, maar hangt samen met het te verwachten financieel resultaat 

van de onderneming. Hiermee wordt dus wel bereikt, dat een beter inzicht wordt 

gegeven in de financiële resultaten van de exploitatie van het spoorvervoer in 

Zwitserland, maar wordt de SBB geen prikkel gegeven om als een normaal 

commerciële vervoeronderneming te opereren, omdat eventuele overschotten 

op de Unternehmenserfolgsrechnung niet in de onderneming blijven. 
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Met ingang van 1987 hebben ook de Oostenrijkse Bondsspoorwegen (OeBB) 

een Trennungsrechnung ingevoerd. Ook voor de OeBB is het inzicht geven in 

wat de maatschappelijke funktie van de spoorwegen kost, hoofddoel voor de 

splitsing. Tot de commerciële sector behoren: het lange afstandspersonenver

voer, het bagagevervoer, het goederenvervoer, het postvervoer en de scheep

vaart op de meren. Het regionaal personenvervoer en de Rohende Landstrasse 

(voornamelijk transitovervoer van vrachtauto's) worden tot de maatschappe

lijke funkties gerekend en komen daarmee in aanmerking voor een overheids

vergoeding. 

Het beheer van de infrastructuur is in Oostenrijk niet afzonderlijk in de boek

houding opgenomen, evenmin wordt een verrekening toegepast tussen de exploi

tatie en de infrastructuur voor het gebruik van de sporen. Als zodanig moet de 

Oostenrijkse oplossing nog als een eerste stap worden gezien. Met deze stap 

vindt nog geen werkelijke ontvlechting plaats van de verantwoordelijkheden van 

overheid en spoorwegen. 

Het Zweedse model 

In Zweden hebben spoorwegen en overheid een vergaande stap gezet om tot een 

splitsing te komen tussen de exploitatie van het spoorvervoer en het beheer van 

de railinfrastructuur. 

Op I juh 1988 is de SJ, de Zweedse Staatsspoorwegen, opgesplitst in twee 

ondernemingen, namelijk SJ als vervoeronderneming en Banverket, een over

heidsbedrijf belast met het beheer van de railinfrastructuur. 

De SJ betaalt voor het gebruik van de infrastructuur een vergoeding aan 

Banverket. Deze bijdrage wordt prinicipieel bepaald door een aantal factoren, 

die afhankelijk zijn van de omvang van het treinvervoer. Bovendien kent de 

bijdrage elementen, die ook voor andere vervoertakken worden geheven. De 

bijdrage bestaat voor 51 % uit een constant deel per type rollend materieel en 

voor 49% uit een variabel deel per bruto ton/km, berekend op basis van 

marginale kosten. Daarnaast worden voor het gebruik van dieselohe en elektrici

teit 'vervuihngskosten' doorberekend. Ook voor het gebruik van rangeer

terreinen wordt een vergoeding per wagon doorberekend. 

Het bedrag van de constante kosten wordt vooraf vastgesteld. Een definitieve 

methode is nog niet in de praktijk uitgewerkt. Het is echter de bedoeling, dat 

de constante kosten voor de spoorwegen op een vergelijkbaar niveau komen met 

de kosten voor bussen en vrachtauto's. 

Banverket is tevens verantwoordelijk voor de investeringskeuze t.a.v. infrastruc

tuurprojecten. Nieuwe projecten die voor de SJ rendabel zijn, komen financieel 

ook ten laste van de SJ. Voor projecten die bedrijfseconomisch niet rendabel 

zijn, maar die op grond van sociaal-economische criteria toch uitgevoerd wor

den, is Banverket financieel verantwoordelijk. 

Banverket hanteert bij de beoordeling van investeringsprojecten dan ook 
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sociaal-economische uitgangspunten en niet aheen bedrijfseconomische criteria. 

Banverket stelt tevens de veihgheidsnormen vast en is verantwoordelijk voor het 

toezicht op de veiligheid. 

SJ exploiteert zowel een nationaal net als regionale netten. Het nationale net 

moet in principe rendabel zijn, er komen echter nog bijdragen van de nationale 

overheid voor, o.a. voor spoorlijnen in Lapland. De regionale netten worden 

geëxploiteerd in opdracht en voor rekening van regionale overheden, waartoe 

overeenkomsten worden afgesloten. 

De SJ exploiteert daarmee op een commerciële basis drie vormen van spoor

vervoer, namelijk: 

1. rendabel vervoer op het nationale net; 

2. vervoer op het nationale net met een bijdrage van de nationale overheid; 

3. vervoer op de regionale netten in opdracht van regionale autoriteiten en met 

een financiële bijdrage van de regionale overheden. 

Aangezien de maatregelen van de Zweedse overheid nog geen jaar van kracht 

zijn, is er nog geen jaarverslag verschenen waaruit cijfers ter ülustratie kunnen 

worden overgenomen. 

EPILOOG 

De ervaringen met het model van een gesplitste rekening voor exploitatie van 

treindiensten en voor het beheer van de railinfrastructuur zijn nog pril. Theore

tisch gezien heeft een dergelijke sphtsing belangrijke voordelen. Allereerst wordt 

de vergelijkbaarheid van de financiële resultaten van een spoorwegonderneming 

met die van andere vervoerondernemingen groter. 

Een splitsing van verantwoordelijkheden tussen overheid en spoorwegen, een 

splitsing tussen exploitatie en infrastructuur, maakt tevens duidelijk, dat het 

verhes van de spoorwegen in principe teruggevoerd kan worden tot de last van 

de infrastructuurkosten. Uit het voorbeeld van de Deutsche Bundesbahn blijkt 

dat de commerciële sector een bijdrage kan leveren voor de instandhouding van 

de infrastructuur. 

Indien de vohedige winst van deze sector als compensatie van de infrastructuur

sector wordt aangewend, dan wordt meer dan 50 % van de infrastructuurkosten 

door de spoorwegen betaald. 

Ondanks de aanbevelingen vanuit de Europese politiek, lijken in de meeste 

landen zowel de spoorwegen als de overheden te aarzelen. Voor de overheid 

speelt daarbij een rol, dat het overheidsbudget uiteindelijk zwaarder wordt 

belast dan nu het geval is. Een consequente toepassing van deze ideeën zal er 

immers toe leiden, dat de overschotten van de commerciële sector niet zonder 

meer als compensatie dienen voor de infrastructuur. De winst van de commer

ciële sector moet in principe voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. 
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De spoorwegen lijken vooral te aarzelen, omdat met de invoering van een 

gesplitste rekening en daarmee het overdragen van de financiële verantwoorde

lijkheid voor de infi-astructuur aan de overheid, het gevaar bestaat dat het 

onderhoud van de infi-astructuur een afzonderlijk onderwerp van politieke be

sluitvorming wordt. Een dergelijke ontwikkeling kan aanleiding geven tot een 

spanning met het hoge veüigheidsniveau, dat de spoorwegen in Europa thans 

kennen. Onderhoudswerkzaamheden, die in de ogen van de spoorwegen nood

zakelijk zijn - zo luidt de redenering - kunnen uit budgettaire overwegingen 

uitgesteld worden. 

Opvahend is dat, ondanks de aanbevelingen van het Europees Parlement en 

ondanks de visie van de Europese Commissie, het juist enkele Westeuropese 

landen buiten de Europese Gemeenschap zijn, die op dit punt voorop lopen. 

Toch doet de geschetste problematiek zich bij ahe Europese spoorwegmaat

schappijen voor. Z i j zullen zich daarover eerder vroeg dan laat ten principale 

moeten uitspreken. 

Noten 

1, I n de plaats van het begrip gesplitste jaarrekening kan ook aan het woord ontvlechtingsrekening gedacht 

worden. Een dergelijke rekening levert immers een bijdrage tot het ontvlechten van de verantwoordelijkheden 

van de spoorwegen enerzijds en de overheid anderzijds. 
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NAAR E E N W E R K E L I J K G E C O M B I N E E R D V E R V O E R 

H.F.W.J. DE LEIJER* en CJ. RUIJGROK** en J. JETTEN*** 

Abstract 
Towards a really combined transport 
In some recent Dutch Policy Reports the development of combined transport is advocated. 
This line of pohcy is not new, but the time seems ripe for increased attention to this particular 
form of freight transport. Congestion on the road network, problems crossing the Alps, 
environmental considerations are the main arguments in this. 
In this article the potential developments of the market for combined transport are explored 
with an emphasis on transport to and from The Netherlands. Combined transport is defined 
here as the transport of demountables, trailers ('piggy back' or Huckepack'), complete lorries 
('Rollende LandstraBe'), and also containers that use more than one mode from origin to 
destination. 
It is expected that the hberalisation and harmonisation of the European internal market will 
have mixed impacts on the market for combined transport. 
It is concluded that the market of combined transport to and from The Netherlands is not 
yet fuUy explored. On specific relations the market share could be mcreased when appro
priate services could be developed. 
For this to become reahty an improved cooperation between parties involved is necessary. 
Improved cooperation between the Huckepack companies and the Rail Container com
panies, cooperation between these and the national railway companies and cooperation of 
the European railway companies themselves are suggested here. 
Furthermore the division between the operation of railways and the control over railway 
infrastructure as has been realised in Sweden and Switzerland is considered as a good 
starting point for the creation of really combined European railway services. 

INLEIDING 

In recente beleidsnota's van de regering (Vierde Nota over de Ruimtelijke 

Ordening, deel d, Regeringsbeslissing en het Structuurschema Verkeer en Ver

voer, deel a Beleidsvoornemen) wordt aangegeven dat het gecombineerd ver

voer op belangrijke overheidssteun kan rekenen. Di t wordt onder andere gemo

tiveerd door de mogelijke energiebesparingen en vermindering van de miheube

lasting bij gebruik van gecombineerd vervoer ten opzichte van conventioneel 

wegvervoer. Deze overwegingen zijn niet nieuw maar tot nu toe is de groei van 

het gecombineerd vervoer van en naar Nederland vaak achtergebleven bij de 

hoog gespannen verwachtingen. 

In deze situatie is de laatste t i jd enige kentering opgetreden. In augustus 1987 

wetenschappelijk medewerker INRO-TNO 
wetenschappelijk medewerker INRO-TNO 
projectleider NEA 
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is een convenant gesloten door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Traüstar, Nederlandse Spoorwegen en de Federatie Wegvervoer. In dit con

venant wordt ervan uitgegaan dat voor de versterking van de positie van 

Nederland als transport- en distributieland het gecombineerd vervoer beschik

baar dient te zijn en te blijven. Dit convenant bevat een Masterplan om de 

positie van het gecombineerd vervoer in Nederland te versterken en een aantal 

knelpunten op te heffen. In een recentelijk door de Stuurgroep Gecombineerd 

Weg-Railvervoer uitgebracht rapport wordt een aantal concrete acties voor

gesteld om deze doelstehing te bereiken [1]. De eerste resultaten van dit 

convenant zijn bemoedigend en verwacht wordt dat het aantal vervoerde een

heden in 1992 verdubbeld zal zijn ten opzichte van 1986. 

In 1986 is overigens een themanummer van dit tijdschrift gewijd aan gecombi

neerd vervoer (1986/3). Dit artikel kan gezien worden als een vervolg op deze 

serie artikelen. 

Ter nadere begripsbepaling eerst een definitie van gecombineerd vervoer. 

Meestal wordt in Nederland onder gecombineerd vervoer verstaan: het vervoer 

van wissellaadbakken, opleggers (Huckepack) en complete bemande vracht

wagens ('Rohende LandstraBe') door meer dan één vervoerwijze (weg-raü, 

weg-water). In het Structuurschema Verkeer en Vervoer wordt het vervoer van 

containers eveneens tot het gecombineerd vervoer gerekend. In dit artikel zullen 

we ook van deze ruimere definitie uitgaan maar ons voornamelijk beperken, 

tenzij anders aangegeven, tot het gecombineerd vervoer door landvervoer-

wijzen. Deze definitie is dus ruimer dan die welke in het algemeen wordt 

gehanteerd bij het gecombineerd weg-raü vervoer, maar omwiüe van de com

binatiemogelijkheden van de verschihende vormen van gecombineerd vervoer 

wordt hier gekozen voor het ruimere begrip, een gedachte die overigens in 

overeenstemming is met de definitie die in de EG-richtlijn 75-130 van het 

gecombineerd raü-vervoer wordt gehanteerd. Het gecombineerd weg-raü veroer 

in engere zin zullen we hierna aanduiden als Huckepackvervoer. 

Ook in de vervoerwereld staat men steeds positiever tegenover het gecombi

neerd vervoer. Met name de problemen in de transitolanden (Oostenrijk, Zwit

serland) spelen hierbij een rol. 

Zwitserland probeert op diverse manieren het gebruik van haar weginfrastruc

tuur door het internationale transitoverkeer te beschermen. Naast een maximum 

toelaatbaar totaalgewicht van 28 ton kent Zwitserland voor het vrachtverkeer 

een nachtrijverbod en algemeen rijverbod op zon- en feestdagen. Verder is er 

een 'Schwerverkehrsabgabe', die afliankelijk van samenstelling en gewicht 

SFr 500 tot SFr 4500 per voertuig/combinatie kost. Als ahernatief voor de 

weginfrastructuur wordt geprobeerd een zo groot mogelijk gedeehe van het 

vervoer via de Rollende LandstraBe af te handelen, o.m. door de aanleg van een 

nieuwe spoortunnel in aanvuhing op de twee bestaande corridors. 

Een belangrijk deel van het wegvervoer vanuit Noord-Europa, richting Italië, 
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vindt nu ecliter via Oostenrijk of Frankrijk plaats. In figuur 1 is het verschü in 

vervoerwijze-verdeling voor de verschillende Noord-Zuid verbindingen aange

geven [2]. 

Figuur 1. Verdeling mn het totale transitoverkeer tussen Italië en Noord-Europa over de vervoerwijzen (hoeveelheden in 

miljoenen tonnen in 1986) Bron [2]. 

Ook in Oostenrijk ziet men het transitoverkeer over de weg liever gaan dan 

komen. Geschat wordt dat ongeveer 95 % van het goederenvervoer over de weg 

(in tonnen) tussen West-Duitsland en Italië via Oostenrijk gaat en slechts 

ongeveer 5 % via Zwitserland. In de onderhandelingen met de EG, om ook de 

EG mee te laten betalen aan de infrastructuur, gezien het feit dat een groot deel 

van het transitoverkeer EG-verkeer is, heeft de E G echter een afwachtende 

houding aangenomen. Met diverse middelen wordt geprobeerd een groter deel 

van het transitovervoer van de weg op het spoor te krijgen, maar tot nu toe is 

dit beleid minder effectief gebleken dan het Zwitserse. Hoewel de Oostenrijkse 

Huckepack-maatschappij de laatste jaren flinke groeicijfers vertoont (groei

cijfers van ongeveer 30% per jaar, vooral in het 'Rohende LandstraBe' verkeer) 

is het marktaandeel ten opzichte van het (transito)wegvervoer nog gering, niet 

meer dan 3%-4%. 

R a i l R o a d 

B r o n [ 2 ] 
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Zoals hierboven is aangeduid, vormen energetische- en miheu-overwegingen een 

belangrijk argument om het gecombineerd vervoer te stimuleren. 

Gemiddeld genomen over de verschülende gecombineerde vervoertechnieken, 

is de energie benodigd voor het leveren van de transportprestatie 70% van die 

in het wegvervoer [3]. 

Overgang van wegvervoer naar gecombineerd vervoer kan de emissie van be

paalde stoffen met 90% reduceren. Een belangrijke oorzaak hiervoor is de wijze 

van verbranding die in het geval van treinverkeer (verbranding bij elektriciteits

centrales) geconcentreerd is en tot aanzienljk minder emissie leidt dan de 

verbranding in de kleinere vrachtautomotoren. In het genoemde Duitse onder

zoek is berekend, dat het bereiken van eenzelfde beperking van de emissie door 

het gebruik van katalysatoren zou neerkomen op een bedrag van D M 59 per rit 

aan extra kosten. 

In figuur 2 is de vergelijking tussen de emissie in het wegvervoer en het gecombi

neerd vervoer gegeven voor het totaal en de verdeling over verschihende stoffen. 

Figuur 2. Vergelijking van de emissie van schadelijke stoffen in het gecombineerde vervoer met het wegvervoer hij het 

leveren van eenzelfde transportprestatie [3]. 
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MARKTOMV ANG E N S T R U C T U U R 

Het gecombmeerd vervoer over de rail heeft momenteel in de Westeuropese 

internationale vervoermarkt een bescheiden marktaandeel van 1,6 %, overeen

komend met een vervoerd gewicht van ongeveer 12 miljoen ton. Hierin is 

meegerekend; het vervoer van (maritieme) containers, wissellaadbakken, 

opleggers en complete wegvoertuigen. Volgens een studie, uitgevoerd door het 

Zwitserse bureau Prognos [4], kan het aandeel van het gecombineerd vervoer 

stijgen tot 2,3 % in 2000 indien een versterkte liberalisering wordt doorgevoerd 

en tot 4,3 % indien er een op miheu-overwegingen georiënteerde marktordening 

wordt doorgevoerd. De totale vervoermarkt groeit in deze periode met ongeveer 

40%, welke groei zich echter vooral in het wegvervoer zal manifesteren. Het 

aandeel in het wegvervoer neemt daarmee toe van 43 %, in 1984tot53% of55% 

in 2000, afliankelijk van het gekozen scenario. Alhoewel de relatieve betekenis 

van het gecombineerd vervoer dus beperkt zal blijven, wordt er toch een ver

dubbeling dan wel verviervoudiging van de hoeveelheid verkeer voorzien, wat 

van grote invloed zal zijn op de organisatie van deze vorm van vervoer. 

In het internationale verkeer over land van en naar Nederland heeft het gecom

bineerd vervoer een aandeel van minder dan 1 %, waarvan veruit het grootste 

deel containervervoer is. Laten we het bulkvervoer per binnenschip en per spoor 

buiten beschouwing, dan bedraagt het aandeel van het gecombineerd vervoer 

2%. Alhoewel deze percentages doen vermoeden dat het om een onbelangrijke 

wijze van vervoer gaat, is dit niet het geval als gekeken wordt naar specifieke 

relaties en specifieke soorten vervoer. Immers, het gebruik van het spoor is 

meestal pas interessant als de afstanden groter worden en in zijn algemeenheid 

kunnen we stehen dat het vervoervolume afiieemt met de afstand. Op het 

vervoer van en naar Itahë bedraagt het aandeel van het gecombineerd vervoer 

in de relevante deelmarkt bijvoorbeeld meer dan 20 %o, waarvan driekwart 

gecontaineriseerd en een kwart in het Huckepackvervoer. Houden we er daar

naast nog rekening mee dat Nederlandse vervoerders voor het vervoer van en 

naar Itahë in niet geringe mate gebruik maken van buitenlandse terminals, dan 

mag duidelijk zijn dat het gecombineerd vervoer hier zeker niet onbelangrijk is. 

Iets over de marktstructuur is uit deze cijferopstelling duidelijk geworden; 

gecombineerd vervoer per spoor bestaat voor een belangrijk deel uit het vervoer 

van (maritieme) containers en daarnaast kennen we het zogenaamde Hucke

packvervoer van wissellaadbakken, opleggers en complete wegvoertuigen, al 

komt deze laatste techniek in het vervoer van en naar Nederland niet voor. Deze 

twee, elkaar gedeeltelijk overlappende, markten worden bediend door ver

schillende ondernemingen. Alhoewel er zeker voordelen bestaan in de huidige 

wijze van exploitatie, zijn wij van mening dat de overeenkomsten tussen beide 

soorten vervoer van dien aard zijn dat de positie van beide vervoersoorten 

versterkt kan worden door een betere samenwerking. In het vervolg van dit 
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artikel komen we hierop terug. Afgezien van een enkele vervoerrelatie op korte 

afstand, bijvoorbeeld het vervoer van containers tussen Rotterdam en 

Antwerpen, ligt de markt voor het gecombineerd vervoer vooral op de langere 

afstanden. 

Voor wat betreft het containervervoer is er sprake van een uitgebreid terminal-

network in Europa dat bediend wordt door één maatschappij, Intercontainer, 

een dochteronderneming van de gezamenlijke spoorwegmaatschappijen. Onder 

regie van Intercontainer worden jaarlijks circa 150.000 beladen container

eenheden (TEU) van en naar Nederland vervoerd. Tussen de 90 en 95 % hiervan 

is lading die in de zeehavens wordt overgeslagen. Het Huckepackvervoer wordt 

in Nederland verzorgd door Traüstar, waarvan de aandelen voor een belangrijk 

deel in handen zijn van wegvervoerondernemingen. Het Huckepackvervoer 

vormt dan ook een deelmarkt van het wegvervoer. In 1988 zijn door Traüstar 

16.000 eenheden van en naar Nederland vervoerd, met name op Italië en 

Oostenrijk. Huckepackvervoer op andere relaties is zeer minimaal, ondanks het 

feit dat de omvang van het wegvervoer ook op gebieden op grotere afstanden 

aanzienlijk is. In een onderzoek dat momenteel door INRO-TNO en NEA wordt 

uitgevoerd, is de omvang van het wegvervoer op een aantal, voor het gecombi

neerd vervoer interessante, relaties geanalyseerd (zie Tabel 1). 

Het vervoer van containers per spoor heeft zich een min of meer vaste plaats 

verworven in de Europese vervoermarkt en deze positie is redelijk constant. Uit 

Tabel 1 blijkt dat dit nog niet het geval is bij het Huckepackvervoer, dat in 

omvang in relatie tot de wegvervoermarkt zeer beperkt is en slechts enkele 

geografische relaties beslaat. Met name op Zuid-Duhsland, maar ook op Zuid-

Frankrijk en Spanje is sprake van een evenwichtige en qua omvang interessante 

markt voor het gecombineerd vervoer. 

Tabel 1 - Omvang van het wegvervoer en het Huckepackvervoer van en naar Nederland In beladen ritten 

per dag op enkele, voor het gecombineerd vervoer interessante relaties (1986) 

Naar Nederland Uit Nederland 
Wegvervoer Huckepack Wegvervoer Huckepack 

Duitsland Zuid-west 250 0 285 0 

Duitsland Zuid-oost 150 1 315 1 

Oostenrijk 70 5 90 5 

Zwitserland 55 2 120 2 

Italië 210 20 415 20 

Zuid-Frankrijk 185 0 215 0 

Spanje 125 0 125 0 

Portugal 15 0 15 0 

Uit de inleiding valt te concluderen dat het gecombineerd vervoer in belang zal 

toenemen voor Nederland en uit de daarna gepresenteerde cijferopstelling is af 

te lezen dat de markten in principe ook aanwezig zijn om gecombineerd vervoer 
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(verder) te ontwikkelen. Tot op heden is het echter nog onduidelijk hoe deze 

nieuwe markten moeten worden aangeboord en waar zich nog knelpunten 

bevinden die een goed gecombineerd vervoer in de weg staan. Enerzijds hebben 

we te maken met de structuur van en knelpunten in de aanbodzijde en anderzijds 

moeten de potentiële gebruikers van gecombineerd vervoer daadwerkelijk in 

staat zijn om van dit aanbod gebruik te kunnen maken. Di t laatste houdt 

bijvoorbeeld in dat de structuur van het bedrijf dit toelaat, dat het bedrijf in staat 

moet zijn om een buitenlandse partner te zoeken, dat er een zeker evenwicht 

in het vervoer moet bestaan (zodat het mogelijk is de retourvracht te 

organiseren) en dat het technisch mogelijk is (zie bijvoorbeeld de beperkingen 

in het volumevervoer). Het gebrek aan mzicht aan met name de vraagzijde is 

voor de N O V E M , de Nederlandse Maatschappij voor Energie en Miheu en het 

Mhiisterie van Verkeer en Waterstaat aanleidhig geweest om een vraag-

onderzoek te laten uitvoeren door INRO-TNO en NEA. In dit onderzoek, dat 

in december 1989 zal worden afgerond, wordt nagegaan op welke vervoer

markten qua aard, samenstelling en omvang, mogehjkheden liggen voor het 

gecombineerd vervoer, wat de kenmerken zijn van de ondernemingen die op deze 

markten actief zijn, de vervoerkarakteristieken, de geschiktheid voor gecombi

neerd vervoer en de wensen ten aanzien van het gecombineerd vervoer 

(diensten, serviceniveau, organisatie). Ook in Frankrijk en West-Duitsland 

wordt tegelijkertijd een vraagonderzoek gehouden, waarbij gebruik wordt ge

maakt van een in onderling overleg tot stand gekomen vragenformulier. De 

resultaten van deze onderzoeken worden uitgewisseld en zuhen het noodzake

lijke inzicht in de aard en samenstellmg van de markt aan het andere einde van 

de vervoermarkt vergroten. 

Binnen afzienbare t i jd zal hiermee hopelijk duidelijk worden wat de wensen, 

problemen en mogehjkheden aan de vraagzijde zijn, zodat deze kunnen worden 

vertaald in gerichte acties die ertoe moeten leiden dat de positie van het gecom

bineerd vervoer kan worden versterkt. 

Problemen die op dit moment bij de potentiële gebruikers bestaan zijn echter 

voor een deel terug te voeren tot de aanbodstructuur in het gecombineerd 

vervoer en ook hier dienen verbeteringen te worden aangebracht om deze 

versterking te kunnen reahseren. In het navolgende gaan we in op enkele 

knelpunten die er in het aanbod van gecombineerd-vervoerdiensten bestaan en 

geven we enkele verbeteringsmogelijkheden aan. 

KNELPUNTEN E N VERBETERINGEN I N HET AANBOD 

In het gecombineerd vervoer zijn drie partijen belangrijk aan de aanbodzijde: 

® de aanbieders van container- en wissehaadbakvervoer, te weten Inter

container en haar agenten (ui Nederland HRC, Hohand Raü Container) 
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• de aanbieders van Huckepackvervoer (Traüstar en vergelijkbare maat

schappijen in andere landen) 

• de spoorwegmaatschappijen 

De spoorwegmaatschappijen zijn hierbij van groot belang, omdat de aanbieders 

van gecombineerd-vervoerdiensten veelal materieel inhuren bij de spoorweg

maatschappijen en omdat zij de treinenloop vaststellen, al dan niet in overleg 

met de gebruiker. Ook bepalen de spoorwegen in principe hoe het verkeer wordt 

afgewikkeld, als aparte directe trein of in combinatie met andere soorten ver

voer. 

In organisatiestructuur is er een groot onderscheid te maken tussen de aan

bieders van containervervoerdiensten, waarin overigens ook wissehaadbakken 

vervoerd kunnen worden en de aanbieder van Huckepackdiensten. In het eerste 

geval is er sprake van één maatschappij die het vervoer organiseert, terwijl er 

in het tweede geval sprake is van min of meer op zichzelf staande nationale 

ondernemingen. De mogelijkheden die de containermaatschapij heeft om een 

optimaal dienstenpakket samen te stellen zijn hiermee veel groter door het 

beperktere nationale belang dat moet meespelen. In het Huckepackvervoer 

daarentegen moeten onderhandelingen worden geopend met de buitenlandse 

partners, die in de huidige situatie een hogere prioriteit toekennen aan het 

binnenlands vervoer dan aan het internationale. 

De invloed van Nederland op het beleid van bijvoorbeeld Kombiverkehr in 

West-Duitsland en Novatrans in Frankrijk is zeer gering, mede door het enorme 

verschü in omvang. Ter ihstratie: door Kombiverkehr worden jaarlijks bijna 

450.000 eenheden geladen waarvan 75% in het binnenlands vervoer en door 

Novatrans meer dan 200.000 met eveneens aandeel van het binnenlands vervoer 

van 75% [5]. 

Tabel 2 - Zendingen per Huclcepaclanaatschappij in 1986 

Land Maatschappij Nationale Internationale % Internat. % groei 

zendingen zendingen zendingen tov 1985 

(alleen export) 

A O K O M B I 16.800 23.000 58 + 19 

B T R W - 17.200 100 + 13 

C H H U P A C 7.000 39.700 85 + 6 

D K O M B I V E R K E H R 324.650 106.000 25 + 6 

D K K O M B I D A N 550 1.000 65 (per 1-1-86) 

E T R A N S N O V A - 11.500 100 + 20 

F N O V A T R A N S 136.500 43.500 24 + 6 

I C E M A T 28.200 15.100 35 + 12 

N L T R A I L S T A R - 6.200 100 + 11 

s S-COMBI 56.000 2.700 5 (sinds 7-85) 

Som U I R R 569.700 265.900 32 + 16 

Bron: U I R R [5] 
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Zowel in West-Duitsland als in Frankrijk is het binnenlands vervoer geoptimah-

seerd en moet het internationale vervoer óf hierop aansluiten óf moeten directe 

treinen ingelegd worden. In het eerste geval betekent dit dat moet worden 

uitgegaan van de vertrek- en aankomsttijden zoals die in het buitenland gelden, 

hetgeen meestal resulteert in een vertrek- en aankomsttijdstip dat voor de 

Nederlandse gebruiker verre van optimaal is (bijvoorbeeld rond het middaguur). 

In het tweede geval moet er sprake zijn van een voldoende aanbod, waarbij kan 

worden uitgegaan van 15 eenheden per dag per richting. Als vuistregel kan 

gelden dat de wegvervoermarkt een omvang moet hebben die 10 keer zo groot 

is, hetgeen dus neerkomt op een 300 ritten per dag (aanvoer plus afvoer). Zoals 

uit Tabel 1 al naar voren is gekomen, kunnen dan enkele nieuwe diensten 

worden toegevoegd. 

Een sleutelwoord in het verbeteren van deze situatie is 'samenwerking'. 

Op de eerste plaats tussen de verschillende gecombineerd-vervoermaat

schappijen, gericht op betere internationale aansluitingen of meer directe trei

nen. Daarnaast fungeren ook de spoorwegmaatschappijen in Europa niet als een 

eenheid en prevaleren nationale belangen ver boven de internationale. Een 

gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat onderhandehngen over tarieven met ver

schillende spoorwegmaatschappijen moeten plaatsvinden en dat daardoor het 

gecombineerd-vervoertarief een opeenstapeling wordt van afzonderlijke tarie

ven. De tarieven in het internationale vervoer zouden hierdoor wel eens syste

matisch te hoog kunnen zijn, zeker in vergehjking met tarieven in het binnen

lands vervoer. Een derde vorm van samenwerking zou plaats kunnen vinden 

tussen de containermaatschappijen en de Huckepackmaatschappijen. Er is 

immers sprake van een overlappend dienstenpakket en een vergelijkbare soort 

vervoer. Door gezamenlijk gebruik van faciliteiten, bijvoorbeeld terminals, kan 

een belangrijke kostenbesparing worden gereahseerd. 

Een volgende stap is het combineren van containertreinen met Huckepacktrei-

nen, waardoor het inleggen van directe treinen makkelijker wordt, omdat het 

draagvlak voor een directe verbinding wordt vergroot. Met name voor het 

Huckepackvervoer kan op deze wijze een aanmerkehjke vergroting van het 

aantal in directe diensten te bedienen bestemmingen worden gereahseerd. Ten 

aanzien van dit laatste punt is een belangrijke rol weggelegd voor de spoorweg

maatschappijen. Overigens bestaat in andere landen, bijvoorbeeld in West-

Duitsland, al een vergaande samenvoeging op het gebied van terminalexploitatie 

en treinenloop. In het meest extreme geval zouden de verschillende maatschap

pijen kunnen worden samengevoegd tot één onderneming, hetgeen echter bij de 

verschihende achterbannen (wegvervoerders versus spoorwegmaatschappijen) 

vanwege het van oudsher bestaande onderlinge wantrouwen niet zal worden 

toegejuicht. Is deze laatste optie, mede om deze reden niet reëel, de huidige wijze 

van marktordening is vanuit de wens te komen tot versterking van de positie van 

het gecombineerd vervoer niet ideaal. 
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Gecombineerd vervoer is momenteel voor de NS vanuit exploitatie-oogpunt een 

interessante bezigheid, hetgeen te maken heeft met de wijze van verrekening 

tussen de verschihende maatschappijen die door het korte Nederlandse traject 

voor de NS negatief uitvalt. Een van de ideeën die leven om tot een andere 

exploitatieopzet te komen, is het doorvoeren van de zogenaamde 'Trennungs

rechnung', waarbij het beheer van de infrastructuur wordt losgekoppeld van de 

explohatie. De gebruiker van de infrastructuur wordt door de beheerder van de 

infrastructuur (bijvoorbeeld de overheid zoals in het wegvervoer en de binnen

vaart) belast voor het gebruik ervan. In Zweden en Zwitserland is de spoor

weginfrastructuur recentelijk volgens een dergelijk model 'genationahseerd', en 

in Duitsland is het onderwerp in discussie (zie artikel van drs. G.J. Nieuwenhuis 

over dit onderwerp in ditzelfde tijdschrift). 

Indien er niet gekomen kan worden tot een verbeterde samenwerking in het 

gecombineerd vervoer zou dit ook kunnen betekenen dat de infrastructuur ook 

door andere maatschappijen kan worden gebruikt. Door bjvoorbeeld de Deut

sche Bundesbahn/Kombiverkehr de mogelijkheid te geven diensten van en naar 

Rotterdam of Venlo te verzorgen, waardoor deze kunnen worden opgenomen 

in het kwalitatief hoogwaardige Duitse gecombineerd-vervoernetwerk, kan een 

beter gecombineerd vervoerpakket worden verkregen dan in de huidige situatie, 

hetgeen wehicht te prefereren is boven het ten koste van alles behouden van een 

nationale vervoeronderneming. 

Op korte termijn lijken er problemen te gaan ontstaan door overbelasting van 

netwerkonderdelen. Bepaalde baanvakken zitten bijna aan de capaciteit en op 

een aantal terminals (met name in West-Duitsland en Frankrijk) is weinig ruimte 

voor uhbreiding van activheiten. Gegeven de mogelijke verdubbeling van de 

hoeveelheid gecombineerd vervoer moet aan het verbeteren van de infrastruc

tuur een hoge priorheit worden toegekend. Door de ECMT zijn recentelijk 

aanbevelingen hieromtrent gedaan [6,7] en ook door de EG wordt dh probleem 

onderkend en momenteel vindt er een onderzoek plaats, gericht op verbe

teringen in de infrastructuur. Naast een komend capaciteitsprobleem is er nog 

op slechts een beperkt aantal relaties sprake van een voldoende groot profiel van 

de vrije ruimte (C). Met name in Frankrijk legt het profiel van de vrije ruimte 

beperkingen op ten aanzien van de ladinghoogte. Alhoewel er plannen bestaan 

om op de transitroutes te komen tot een verruiming (van A/B naar B -h) van het 

profiel is dit niet op korte termijn te verwachten. De ontwikkeling van nieuwe, 

lagere wagons, waardoor bijvoorbeeld ook volumevervoer mogelijk zou zijn, 

kan op kortere termijn een oplossing bieden. Een bijkomend probleem is de 

maximale aslast die idealiter op 22,5 ton zou moeten worden gebracht en de 

maximumsnelheid die op 120 km/uur moet worden gebracht, een en ander in 

overeenstemming met de AGC (European Agreement on Main International 

Railway Lines). Vanzelfsprekend moet voorts worden gestreefd naar diensten 

waarbij vertrek- en aankomsttijden, reistijd en regelmaat voldoen aan de wensen 

van de gebruikers. In zijn algemeenheid is dit: 
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m aanlevertijdstip voor vertrek op het einde van de dag; 

® aankomst op terminal van betemming vroeg in de oehtend; 

e dagelijkse diensten. 

De grootste verandering op infrastructureel gebied is vanzelfsprekend de aanleg 

van de Kanaaltunnel, die naar verwachting in 1993 in gebruik zal worden 

genomen. De invloed op het gecombineerd vervoer van en naar Nederland zal 

echter beperkt zijn. Momenteel bestaan er nog geen plannen om doorgaande 

treinen die geschikt zijn voor opleggervervoer in de tunnel te realiseren, zodat 

het ferryvervoer in de Nederlandse Noordzeehavens (en van hieruit gedeeltelijk 

verder met het gecombineerd vervoer) niet wezenhjk zal worden aangetast. 

Aheen gecombineerd vervoer van containers en wissehaadbakken is mogelijk in 

de tunnel, waarbij het echter noodzakelijk is om nieuwe wagons te ontwikkelen. 

Het profiel van de vrije ruimte in Groot-Brittannië is immers zeer gering en 

daardoor is doorgaand vervoer verder dan Ashford (Kent) onmogelijk. In het 

eerste jaar van operatie verwacht British Rail 180.000 T E U te vervoeren tussen 

Groot-Brhtannië en Frankrijk, Italië, Zwitserland [8]. 

GEVOLGEN 1992 

De reahsering van de hberahsering van het verkeers- en vervoerbeleid in het 

kader van 'Europa 1992' heeft naar verwachting op diverse manieren invloed op 

de aard en omvang van de vraag naar gecombineerd vervoer. In het algemeen 

wordt verwacht dat van de Europese eenwording een stimulering van de 

Europese economie en een intensivering van het binnen-Europese vervoer zal 

uitgaan. Behalve als een directe afgeleide daarvan, mag ook worden verwacht 

dat de toenemende congestie op het wegennet een stimulerende impuls op het 

gebruik van het gecombineerd vervoer zal hebben. 

Er zijn echter ook consequenties die mogehjkerwijs minder zonnig kunnen 

uitpakken voor het gecombineerd vervoer. De opheffing van bijna ahe kwantita

tieve beperkingen in het wegvervoer tussen de EG-landen betekent dat de tot 

nu vervulde overloopfunctie van het gecombhieerd vervoer komt te vervahen. 

Momenteel vervult het gecombineerd vervoer een aanvullende functie wanneer 

op bepaalde relaties een tekort aan ritvergunningen bestaat. De als gevolg van 

de toegenomen concurrentie verwachte prijsdaling op de wegvervoermarkt heeft 

tot gevolg dat het gecombineerd vervoer in een ongunstiger concurrentiepositie 

komt ten opzichte van het conventionele wegvervoer. 

Naast deze negatieve effecten op de omvang van het gecombineerd vervoer is 

er nog een aantal aspecten waarvan het effect vooraf moeilijk kan worden 

aangegeven of waarbij tegengestelde effecten in het geding zijn. 

In de eerste plaats betreft dit het vrijgeven van eabotage (het binnenlandse 

168 



vervoer door buitenlandse ondernemingen). Deze cabotagevrij stelling, waarvan 

sommigen verwachten dat deze nog wel tot na 1992 op zich zal laten wachten, 

kan een belangrijke verbeteringsmogelijkheid geven voor het organiseren van 

het eindpuntvervoer. Verwacht wordt dat de cabotagevrij stelhng in sommige 

landen een prijsdrukkend effect zal hebben op de prijs van het wegvervoer (b.v. 

Duitsland) en dat daar de markt van het gecombineerd vervoer onder druk kan 

komen te staan. Wanneer de cabotagevrijstelling partieel wordt ingevoerd en 

begonnen wordt met de vrijstelling van de zgn. 'AnschluBcabotage', dan is het 

effect op het gecombineerd vervoer waarschijnlijk positief. 

Ook is nog onduidelijk of er naast de liberalisatie van het vervoer ook een 

harmonisatie van tarieven en accijnzen zal worden nagestreefd. Het is niet 

vooraf duidelijk of het gecombineerd vervoer van een dergelijke harmonisatie 

zou profiteren of niet. Op sommige relaties mag verwacht worden dat de con

currentiepositie ten opzichte van het wegvervoer verbetert, bij andere ligt een 

verslechtering voor de hand. 

CONCLUSIES 

De markt van het gecombineerd vervoer staat voor een geweldige uitdaging. Het 

politiek klimaat om daadwerkelijk ernst te maken met de stimulering van het 

internationale gecombineerde vervoer van opleggers, wissehaadbakken en con

tainers is gunstig. Congesties op het wegennet, problemen met transalpine 

verbindingen, miheuhinder van het vrachtverkeer zijn daarbij de hoofd

argumenten. 

Tegelijkertijd ligt er nog een belangrijke markt braak. Op een aantal voor het 

gecombineerd vervoer interessante relaties wordt nog niet actief op deze (poten

tiële) marktvraag ingesprongen. 

Om deze uitdaging aan te kunnen, is het noodzakelijk dat samenwerking tussen 

betrokken partijen leidt tot een verbetering van het produkt en tot een slagvaar

diger marktbenadering. 

Samenwerking tussen de Huckepackmaatschappijen en de containermaat

schappijen om een goede bundehng van de vraag te reahseren. 

Samenwerking tussen hen en de spoorwegmaatschappijen en de betrokken 

overheden om te zorgen voor adequate infrastructuur en vervoervoorzieningen. 

Tenslotte ook samenwerking tussen Europese spoorwegmaatschappijen om 

(eventueel gebruikmakend van de infrastructuur van anderen) verder te kijken 

dan het enge eigenbelang. 

Omdat lang niet alle hberahserings- en harmoniseringsmaatregelen in het kader 

van de eenwording van de Europese markt het gecombineerd vervoer in de kaart 

zuhen spelen, is een extra impuls nodig om deze samenwerking van de grond 

te krijgen. Het politieke khmaat l i jkt daarvoor aanwezig. 
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H.P.C. VAN OOSTSTROOM en H.A. VAN DER DONK*. 

Abstract 
The production and cost structure of the Netherlands Railways 
In June 1988 Netherlands Railways presented 'Rail 21', a Corporate Plan for the next century. 
This plan emphasizes the importance of a growing share of the rail system in total transport. 
Road congestion and environmental problems caused by increasing car use force government 
to take measures in order to induce people to go by train for some trips. An expansion of 
rail transport supply is needed because rail transport also reaches a maximum volume at 
times on some places. Governmental approval for investment in rail infrastructure is given 
on the condition that the (PSO) grant in operating costs does not grow substantially. In this 
context the relationship between production levels and the development of costs was 
modelled. With the 'translog'-approach a variable cost function was estimated successfully. 
Deriving this function yields information on output elasticities, marginal costs, price- and 
substitution elasticities of the factor inputs of labour, energy and materials, economies of 
scale and scope and efficiency. Furthermore estimates are made of cost levels in a situation 
where rail transport supply substantially grows. 

INLEIDING 

In juni 1988 heeft de N.V. Nederlandse Spoorwegen het toekomstplan 'RaU 21 

- Sporen naar een nieuwe eeuw' gepresenteerd. Het plan is een aanbod aan de 

samenleving om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de bereikbaar

heids- en mhieuproblemen door het toenemend autogebruik. 

Uitbreiding van het vervoeraanbod - en daartoe van de railinfrastruetuur - is 

noodzakelijk omdat ook in het treinvervoer op sommige tijden en plaatsen de 

maximale omvang wordt benaderd. 

Ten behoeve van het toekomstplan is geprobeerd inzicht te verkrijgen in de 

samenhang die er bestaat tussen de produktieomvang van NS en de exploitatie

kosten ten gevolge van de bijbehorende aanwending van produktiemiddelen. 

Naar aanleiding van een beschrijving van de kostenstructuur van de Belgische 

spoorwegen [1] is ervoor gekozen een translog-kostenfunctie te ontwikkelen. Dit 

model beschrijft de produktie- en kostenstructuur uitstekend zonder vooraf 

beperkingen te leggen op produktiekarakteristieken als schaalvoordelen en 

substitutie-elasticiteiten. Het beschrijvende model is geconstrueerd met data 

voor de periode 1964-1987. Bovendien zijn schattingen gemaakt voor de exploi

tatiekosten bij uitbreiding van het vervoeraanbod. 

* stafmedewerkers afdeling Omgevingsverkenning en Strategisch Onderzoek NS. De auteurs heb
ben dankbaar gebruik gemaakt van de stagewerkzaamheden van W.P. de Kort. 
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Een aantal kenmerken van het gekozen model dient hier nog uitdrukkelijk te 

worden vermeld. 

In de eerste plaats moet worden opgemerkt, dat de methode ertoe noodzaakt 

de exploitatiekosten van reizigersvervoer en goederenvervoer simultaan in be

schouwing te nemen. Hoewel het reizigersvervoer sterk bepalend is voor de 

produktie- en kostenstructuur, is bij NS sprake van een samengevoegd produk

tieproces dat twee verschihende vervoerdiensten oplevert. Gemiddelde kosten 

per output zijn m theorie niet te berekenen; wel is het mogelijk marginale kosten 

en gemiddelde opbrengsten voor beide diensten afzonderlijk te vergelijken. In 

de praktijk worden de kosten van reizigers- en goederenvervoer wel gesphtst: 

de extra kosten van goederenvervoer boven de kosten die al met het vervoer van 

reizigers samenhangen, worden aan het NS-goederenvervoer in rekening ge

bracht. 

Een belangrijke kanttekening bij het model is verder, dat de kapitaalkosten 

(afschrijving en rente) geheel buiten beschouwing zijn gebleven. De reden hier

voor is dat belangrijke uitbreidingsinvesteringen in infrastructuur de laatste 

jaren a fonds perdu door de overheid worden betaald. Het onderhoud van deze 

infrastructuur komt wel voor rekening van NS, evenals de rente en afschrijving 

van het treinmaterieel. Het onderhoud van ahe kapitaalgoederen is wel in het 

model opgenomen; rente en afschrijving ervan derhalve niet \ Bij de prognoses 

is ervan uitgegaan dat de kapitaalgoederenvoorraad geen belemmering vormt 

voor de uitbreiding van de produktie. De stijgende onderhoudskosten als gevolg 

van een noodzakelijke toename van de kapitaalgoederenvoorraad zijn wel ver

disconteerd. 

NS OP DE VERVOERMARKT 

NS is meerproduktonderneming in die zin dat verschihende categorieën reizi

gers en goederen worden vervoerd en dat dit vervoer bovendien plaatsvindt over 

verschiUende trajecten en op verschhlende tijdstippen. Omdat het onmogehjk is 

de kosten van alle outputs afzonderlijk te identificeren, worden in hoofdzaak 

twee produkten onderscheiden: het reizigers- en het goederenvervoer. 

Reizigersvervoer 

In het reizigersvervoer kan de produktie worden gekwantificeerd met de aan

bodmaatstaven trein-, rijtuig- en zitplaatskhometers'^. 

Figuur 1 geeft de ontwikkehng van de produktie tussen 1964 en 1987. In dezelfde 

figuur is ook de ontwikkeling van de vraag naar treinvervoer (gemeten in 

reizigersküometers (rkm)^ weergegeven. 
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Figuur 1 - Aanbod en vraag reizigersvervoer (index 1964 = 100) 

De groei van het aanbod is duidehjk groter dan de vraagtoename. Bovendien 

blijkt dat NS na 1970 met meer, maar tevens met kortere treinen (minder 

rijtuigen per trein) is gaan rijden. De bezettingsgraad (het aantal reizigers

kilometer gedeeld door het aantal zitplaatskhometers) nam af van 0.47 in 1964 

tot 0.37 in 1987. 

Deze NS-beleidskeuze - bekend onder de naam Spoorslag'70 - kwam voort uh 

de groei van het autobezit en -gebruik in de jaren zestig. Hierdoor raakte NS 

het monopolie voor interlokaal vervoer kwijt. 

De prijs/kwaliteitsverhouding tussen auto en trein maakte dat NS de stijgende 

exploitatielasten niet langer kon bekostigen met de marktopbrengsten. 

Ondermeer omwihe van de negatieve externe effecten van autogebruik is de 

overheid overgegaan tot vergoeding van een deel van de exploitatiekosten van 

het treinvervoer. Ter vergroting van de maatschappelijke levensvatbaarheid en 

gesteund door de welvaartseconomische theorie (vgl. [2]) is NS er vervolgens 

toe overgegaan om het produktieapparaat, dat talrijke ondeelbaarheden kent, 

efficiënter te benutten door het zonder veel extra kosten ook in daluren intensief 

in te zetten. Tegelijk werd door prijsdifferentiatie bewerkstelligd dat aan 

verschülende categorieën reizigers in rekening wordt gebracht wat ze bereid zijn 

te betalen ('charge what traffic can bear'). 

De samenhang tussen aanbod, vraag en het ondernemingsresultaat in termen 

van kosten en opbrengsten is zichtbaar gemaakt in figuur 2. 

Goederenvervoer 

In het goederenvervoer kan de produktie worden gekwantificeerd met treinküo-

meters. De vraag kan worden uitgedrukt in tonküometers. In figuur 3 wordt 
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Figuur 2-De samenhang tussen vervoersvraag en -aanbod in het reizigersvervoer 

. V E R V O E n S V H A A G V E n V Q E f l S A A N B O D ^ 

duidelijk dat het aanbod in het goederenvervoer veel directer op de vraag is 

afgestemd. Na 1978 is het aantal tonnen per trein toegenomen. Anders dan bij 

het reizigersvervoer is er in het goederenvervoer geen sprake van een in geld 

uitgedrukte maatschappelijke functie. 
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Uitgangspunt voor NS-goederenvervoer is vooralsnog, dat de extra kosten die 

dit vervoer met zich brengt boven de kosten van reizigersvervoer, dienen te 

worden gedekt door de marktopbrengsten. In het goederenvervoer heeft een 

gestage afname van de vervoervraag dan ook wel geleid tot aanpassing van de 

omvang van de benodigde produktie. 

DE NS-PRODUKTIESTRUCTUUM 

NS is niet aheen vervoeronderneming, maar eveneens verantwoordelijk voor 

aanleg en onderhoud van spoorweginfrastructuur. Alle onderhoud van infra

structuur drukt op de exploitatiebegroting. De belangrijke uitbreidingsinves

teringen in infrastructuur worden door de overheid a fonds perdu betaald. De 

produktiemiddelen, waarmee NS het spoorwegnet beheert en exploiteert zijn 

arbeid, energie, materialen en kapitaal. 

Gesteld kan worden dat de omvang hiervan tot rond 1970 geënt was op het 

goederenvervoer en op de sphsvraag in het reizigersvervoer. Na 1970 is het 

goederenvervoer afgenomen en is de spits-dalverhouding in het aanbod van 

reizigersvervoer gewijzigd (zie voor het goederenvervoer Figuur 3 en voor het 

reizigersvervoer de gestyleerde weergave in Figuur 4). 

Figuur 4 - SpitsIdalverhouding reizigersvervoer 1968 en 1988 

o u t p u t 

I 12 

1968: 7,4 mld rkm 

17,3 mld zitplkm 

301 mln rijtuigkm 

66,2 mln treinkm 

bezettingsgraad: 43% 

rijtuigen per trein: 4.5 

1988: 9,7 mld rkm 

26,1 mld zitplkm 

406 mln rijtuigkm 

1062 mln treinkm 

bezettingsgraad: 37% 

rijtuigen per trein: 3.8 

Zoals gezegd, leidde de bijdrage uit algemene middelen er na 1970 toe, dat het 

principe van vraagvolgend produktiebeleid in het reizigersvervoer is losgelaten, 

zij het dat NS in de laatste jaren genoodzaakt is voor de spits opnieuw vraag

volgend te zijn. De effecten die optreden bij een verandering in het produktie-

niveau zijn zichtbaar gemaakt in Figuur 5. 
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Figuur 5 - Het verloop van de exploitatiekosten 

Getekend zijn twee (gemiddelde) kostencurves K t en K t + 1. Bij een verhoging 

van het produktieniveau van Qt naar Qt + 1 zouden de kosten per eenheid 

volgens de Kt-curve P t+ 1* bedragen. Deze lagere gemiddelde kosten worden 

bepaald door de mogelijke schaalvoordelen. Door technische vooruitgang ('niet 

behchaamde groei', bijvoorbeeld snelheidsverhoging) worden de kosten per 

eenheid P t+ 1 op de nieuwe curve K t - l - 1 . 

De translog-kostenfunctie maakt het mogelijk deze effecten te kwantificeren [3] 

[4] [5]. 

H E T M O D E L E N D E G E B R U I K T E DATA 

Bij de translog-kostenfunctie worden de kosteneffecten van ahe interacties 

tussen de verklarende variabelen gelijktijdig in beschouwing genomen. Doordat 

de vele verbanden tot één functie zijn gecomprimeerd kan door eenvoudige 

afleidingen informatie worden verkregen over output-elasticiteiten, schaal- en 

meerproduktvoordelen en marginale kosten, terwijl ook prijs- en substitutie-

elasticiteiten van de factor-inputs en efficiency-maatstaven kunnen worden 

berekend. Kenmerkend voor de translog-specificatie is, dat de afgeleide elastici

teiten van jaar tot jaar verschiUen. Nadeel van het model is de veelheid aan te 

schatten parameters. Met een aantal econometrische technieken kan dit laatste 

bezwaar echter worden ondervangen (zie voor een heldere beschrijving van de 

translog-benadering Waters and Woodland [6] p. 22 e.v.). 
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Overeenkomstig de literatuur hebben wij voor NS het volgende lange termijn 

variabele exploitatiekostenmodel geformuleerd: 

ln Cv = ao + ai ln Yi + bi ln Wi 

+ É l i I j cij ln Yi ln Y j + 1 Ej dij ln W i ln W j 
+ L Zj e i j l n Y i l n W j + U i T l n Y i 
+ X i g i T l n W i + h i T + ^kiT^ (I) 

met Cv = variabele exploitatiekosten 

Y l = output reizigersvervoer 

Y2 = output goederenvervoer 

W l = factorprijs arbeid 

W2 = factorprijs energie 

W3 = factorprijs onderhoud 

T = trendvariabele. 

Deze specificatie impliceert, dat NS geacht wordt een exogene output te produ

ceren tegen minimale kosten met betrekking tot alle inputs. Het model is geschat 

met data voor de periode 1964-1987. Twee van de drie kostenaandeelvergelij-

kingen (de kosten van ahe inputs samen tellen op tot de totale exploitatielasten) 

zijn simultaan in de schattingsprocedure opgenomen ([6], p. 27). 

Als variabele kosten op langere termijn zijn aangemerkt: de som van de per

soneelslasten, de energiekosten voor tractie en de onderhoudskosten onder 

aftrek van de geactiveerde produktie. Buiten beschouwing zijn gebleven de 

kapitaalkosten (afschrijving en rente). Hiermee is gemiddeld 75 % van de totale 

bedrijfslasten in het model opgenomen. Eenheidsfactorprijzen zijn bepaald met 

het gemiddeld aantal arbeidsjaren, de gebruikte energie voor tractie en de 

waarde van de kapitaalgoederenvoorraad. De trendvariabele is ingebracht om 

rekening te houden met technische vooruitgang ('niet belichaamde groei'). 

Tabel 1 - Imoergegevens 1987 (in prijzen van 1980} 

Exploitatiekosten (Cv) ƒ 1.832mln 

- aandeel arbeid ( M l ) 67% 

- aandeel energie (M2) 7 % 

- aandeel onderhoud (M3) 26% 

Prijs arbeid ( W l ) , per arbeidsjaar ƒ 5 4 . 0 0 0 , -

Prijs energie (W2) per k W h 9 cent 

Prijs onderhoud (W3) per ƒ 1 0 0 0 , - kapitaal ƒ 3 4 , -

Rijtuigkilometer ( Y l ) 395 mln 

Goederentreinkilometer (Y2) 11,9 mln 

Er is voor twee outputvariabelen gekozen, te weten de rijtuigküometer voor het 

reizigersvervoer en de goederentreinkilometer voor het goederenvervoer. Alle 
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kosten zijn gedefleerd tot constante prijzen van 1980. Opgemerkt z i j , dat een 

voortdurende groei van de produktie in het reizigersvervoer gepaard is gegaan 

met een voortdurende schaalverkleining in het goederenvervoer'*. De invoer-

gegevens voor 1987 zijn vermeld in Tabel 1. 

•DE RESULTATEN 

Werkelijke en berekende kosten 

De geschatte parameters zelf laten geen onmiddellijke interpretatie toe. De 

parameters kunnen worden gebruikt om de produktiekarakteristieken af te 

leiden, alsmede om te toetsen of het geschatte model theoretisch consistent is. 

Figuur 6 laat zien dat het met het model berekende kostenverloop het werkelijke 

kostenverloop erg goed beschrijft. 

FiguHr 6 - Werkelijke en berekende kosten (1964-1987) 

mld g l d 

^ r • ' W e r k e l i j k e 
kosten 

1.9 -

Schaalvoordelen 
De gemiddelde output-elasticiteit voor reizigersvervoer bedraagt 0,22; voor 

goederenvervoer 0,29. De elasticiteiten worden voor ahe jaren gepresenteerd in 

bijlage 2. De gevonden elasticiteiten illustreren dat gemiddeld in grote mate is 

geprofiteerd van schaaleffecten ('economies of scale'). Een toename van zowel 

de reizigers- als de goederenproduktie met 1 % leidt gemiddeld tot een toename 

van de exploitatielasten met minder dan 1 %. 

Naast deze zogenaamde produktspecifieke schaalvoordelen worden nog onder

scheiden: de gezamenlijke schaalvoordelen ('economies of scope'); kostenbe-
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sparingen door iiet gelijictijdig voortbrengen van reizigers- en goederenvervoer. 

In feite zijn deze schaalvoordelen niet aan te tonen, omdat de kosten van 

gescheiden produktie onbekend zijn. Als benadering wordt wel gebruikt dat de 

coëfficiënt cij uit formule I negatief moet zijn en absoluut groter dan het produkt 

van de gemiddelde output-elasticiteiten ([6] p. 26). Wij vonden evenwel een 

positieve waarde, hetgeen erop duidt dat beide outputs niet complementair maar 

concurrerend zijn ten aanzien van de gemeenschappelijke produktiefactoren. 

Nadeel van deze benadering is, dat slechts één indicatie wordt gevonden voor 

de gehele tijdreeks. Zo hebben we over de periode 1953-1987 wel een indicatie 

voor gezamenlijke schaalvoordelen gevonden. 

Verklaring verandering exploitatiekosten 

In Tabel 2 is samengevat hoe groot de gemiddelde jaarlijkse verandering is 

geweest van de exploitatiekosten en waardoor deze verandering is veroorzaakt 

[3]. De input-, output- en efficiency-effecten tellen bij benadering op tot het effect 

op de exploitatiekosten. Bijlage 1 bevat ahe jaarlijkse veranderingen. 

Tabel 2 - Gemiddelde jaarlijkse verandering exploitatiekosten en oorzaken (in % vn grootheden en in 

constante prijzen van 1980) 

Periode 1964-1987 

Exploitatiekosten + 2,02 

Inputprijzen + 2,43 

- personeel +1,83 

- energie +0,01 

- onderhoud + 0,58 

Output - 0,17 

- reizigers {rij tuigkm) + 0,45 

- goederen (treinkm) - 0,62 

Efficiency -0 ,22 

Uit deze tabel wordt duidelijk dat outputveranderingen door de grote schaal

effecten per saldo een geringe invloed hebben gehad op de kostenontwikkeling. 

De afname van het beslag op de produktiemiddelen in het goederenvervoer is 

gecompenseerd door een groter beslag op het produktie-apparaat door het 

reizigersvervoer. De toename van de efficiency heeft geleid tot een kosten

reductie van gemiddeld 0,2% per jaar. De gemiddelde jaarlijkse kostenstijging 

van ruim 2% is vooral sterk bepaald door de stijgende loonkosten. In principe 

vormt deze factor voor NS een exogene grootheid, zij het dat het bedrijf kan 

proberen deze relatief dure produktiefactor zoveel mogelijk te substhueren. 
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Substitutie- en prijselasticiteiten tussen produktiefactoren 
Het model maakt mogelijk na te gaan in welke mate NS haar inputsamenstelling 

heeft gevarieerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal belang

rijke indicatoren. 

Tabel 3 - Indicatoren voor veranderingen in de aanwending van de produldiemiddelen^ 

Gemiddelde over de 
periode 1964-1987 

Substitutie-elasticiteiten 

- arbeid-energie 0,05 

- arbeid-onderhoud 0,07 

- energie-onderhoud 0,60 

Eigen prijselasticiteiten 

- arbeid -0 ,02 

- energie -0 ,18 

- onderhoud -0 ,10 

KruiseHngse prijselasticiteiten 

- arbeid-energie 0,01 

- energie-arbeid 0,03 

- arbeid-onderhoud 0,02 

- onderhoud-arbeid 0,04 

- energie-onderhoud 0,15 

- onderhoud-energie 0,06 

Uit Tabel 3 blijkt dat de substitutie-elasticiteiten ongelijk zijn aan één, zodat het 

gebruik van een Cobb-Douglas kostenfunctie ter beschrijving van de NS-pro-

duktiestructuur onjuist is. De eigen prijselasticiteiten zijn negatief - een prijs

stijging leidt tot verminderd gebruik van een produktiefactor - maar ze zijn erg 

laag. De kruiselingse elasticitehen hebben ook het goede teken - een prijsstijging 

van de ene factor heeft geleid tot toename van het gebruik van de andere - maar 

zijn eveneens erg laag. Geconcludeerd kan worden dat de produktiestructuur 

van NS zich in de periode 1964-1987 in geringe mate flexibel heeft betoond in 

de inputs amenstelling. 

Marginale kosten en gemiddelde opbrengsten 
Met behulp van de outputelasticiteiten kunnen de marginale kosten worden 

berekend. In tegenstelling tot de gemiddelde kosten kunnen de marginale kosten 

worden berekend voor reizigers- en goederenvervoer afzonderlijk. De marginale 

kosten zijn voor alle jaren weergegeven in bijlage 2. De marginale kosten kunnen 

worden vergeleken met de gemiddelde opbrengsten teneinde na te gaan of een 

verandering van het produktieniveau tot verbetering van de kostendekking heeft 

geleid. 
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Tabel 4 - Marginale kosten en gemiddelde opbrengsten per rijtuigkm resp. goederentreinkm (gld ln 

constante prijzen mn 1980) 

Gemiddeld over de 
periode 1964-1987 

Marginale kosten 

- reizigers 1,01 

- goederen 32,53 

Gemiddelde opbrengsten 

- reizigers 2,46 

- goederen 21,78 

In het reizigersvervoer is dit gemiddeld in ruime mate het geval geweest. In het 

goederenvervoer liggen de gemiddelde opbrengsten voor een aantal jaren - met 

name in de herstruetureringsperiode van 1970 tot 1974 - onder de marginale 

kosten. In het goederenvervoer is voortdurend sprake is geweest van schaal

verkleining. Vanaf 1983 liggen de marginale kosten gemiddeld wel op het niveau 

van de gemiddelde opbrengsten. 

E N K E L E KANTTEKENINGEN 

Theoretische consistentie van het model 

Zoals gezegd dient achteraf getoetst te worden of het geschatte model theore

tisch consistent is. De eerste eis, lineaire homogemteh in de factorprijzen, is 

vooraf in het model opgenomen (formule (I) Z b i = l , 2dij = 0 en Eeij = 0: 

verhoging van ahe inputprijzen met een percentage leidt tot een exploitatie

kostenverhoging met ditzelfde percentage). 

Een volgende eis, niet-afnemendheid in de factorprijzen en in de outputniveaus, 

dient achteraf te worden geverifieerd; negatieve kostenaandelen en negatieve 

output-elasticiteiten mogen niet voorkomen. Het model voldoet voor zeven jaar 

niet aan deze eis, doordat negatieve output-elasticiteiten voorkomen (zie bijlage 

2). Voor een deel kan dit worden verklaard door de afname in de rijtuigkilo-

meterproduktie (zie Figuur 1) door een tweetal treinkapingen en door bijzondere 

winterse omstandigheden. Ook een laatste eis voor theoretische consistentie 

dient achteraf te worden getoetst. Deze eis houdt in dat het aandeel van een 

input in de totale kosten niet mag toenemen als de prijs van deze input toeneemt 

(concaviteit in de factorprijzen). Voor de resultaten betekent dit dat geen 

positieve eigen prijselasticiteiten mogen voorkomen en dat de kruiselingse elasti

citeiten in elk geval niet negatief mogen zijn. Aan deze eis voldoet het model voor 

alle beschouwde jaren. 

Alternatieve specificaties 

Om aansluiting te vinden bij de, binnen NS eveneens toegepaste, boekhoud

kundige analyse van de kosten zijn nog alternatieve specificaties geschat. In de 
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boekhoudkundige benadering worden namelijk eenheidskosten berekend, waar

bij de personeelslasten voor machinisten worden gerelateerd aan het aantal 

treinkUometers, terwijl de personeelslasten voor conducteurs naar evenredig

heid worden toegerekend aan trein- en rijtuigküometers. Op deze wijze kunnen 

afzonderlijk berekeningen worden gemaakt voor kostenveranderingen bij ver

schillende exploitatieve keuzes (bijvoorbeeld meer treinen versus meer rijtuigen 

per trein). In de alternatieve modelspecificaties zijn verschillende output-

maatstaven voor het reizigersvervoer opgenomen (treinkm, zitplaatskm, maar 

ook treinkm gecombineerd met rijtuigen per trein en zitplaatsen per rijtuig; vgl. 

Figuur 2). De resultaten hiervan wijken slechts in geringe mate af van de 

hiervoor gepresenteerde uitkomsten. Wij hebben voor de rijtuigkilometer ge

kozen omdat dit de aanbodverruiming in het begin der jaren zeventig goed 

beschrijft, alsmede om vertekeningen door de inzet van dubbeldeksrijtuigen te 

voorkomen. 

Spits- en dalkosten 

Een aparte plaats in beschouwingen over kostenontwikkelingen bij spoorweg

bedrijven neemt veelal de sphs/dalverhouding in. Het produktieapparaat is 

ingesteld op de in de spits te bieden vervoercapaciteit. Produktie-uitbreiding in 

de spits is om deze reden naar verwachting duurder dan produktie-uitbreiding 

in de dalperioden. Van belang hierbij is de vraag wat tot de spitscapaciteit 

gerekend moet worden (verg. [7]): ahe produktie in de spitsuren of de produktie 

die bovenop de basisproduktie in de spitsperioden geboden moet worden (zie 

Figuur 4; de hele kolommen voor de spitsperioden of slechts de gedeelten boven 

de stippellijn). 

In ons model leidde slechts de laatste benadering tot bruikbare resultaten. Tabel 

5 geeft de berekende marginale kosten voor spits en dal in verschihende perio

den. 

Tabel 5 - Marginale kosten in spits en in dal (basis), gld prijspeil 1980 

Periode Bakkm spits Bakkm dal Bakkm spits/dal 

1964/1968 3,68 0,31 11.9 

1970/1974 3,15 1,86 1.7 

1981/1985 5,46 0,92 5.9 

Alle jaren 4,26 0,92 4.6 

De marginale kosten van de basisproduktie blijken na 1970, de periode waarin 

een capaciteitsuitbreiding met name in dalperioden heeft plaatsgevonden, hoger 

te zijn dan ervoor. Uit de tabel kan worden afgeleid dat de marginale bezettings

graad in de spits ook gemiddeld een factor 4.6 hoger moet zijn dan in het dal, 

opdat de marginale kosten per reizigersküometer ('marginale kosten van de 

vraag') in de spits niet hoger zijn dan in het dal. 
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E X P L O I T A T I E K O S T E N NS IN E E N GROEISCENARIO 

Met het model zijn schattingen gemaakt voor de exploitatiekosten bij uitbreiding 

van de vervoerproduktie. Een aantal varianten is doorgerekend in de veronder

stelling dat het NS-goederenvervoer zich op het huidige niveau handhaaft en dat 

in het reizigersvervoer aan de verdubbeling van de vervoervraag tegemoet 

gekomen moet worden. Deze verdubbehng ontstaat door een attractiever trein

systeem enerzijds en door flankerend beleid ten aanzien van het toenemende 

autogebruik anderzijds. 

Gebleken is dat een produktie-uitbreiding van ca 30% in het aantal rijtuigkilo

meters nog schaalvoordelen oplevert. Bij een produktieniveau van ca 500 

miljoen rijtuigkilometers overtreft de procentuele kostenstijging de procentuele 

outputstijging. Hierbij zij nogmaals uitdrukkelijk opgemerkt, dat verondersteld 

wordt dat de infrastructuur (sporen, perronlengte, stations) geen beperking voor 

deze uitbreiding vormt. Als de reizigers- en goederenproduktie gelijktijdig wor

den verhoogd, ligt dit 'breekpunt' bij circa 10% produktiestijging (420 miljoen 

rijtuigkhometers en 13,4 miljoen goederentreinküometers). 

In het kader van het toekomstplan Rail 21 voor het reizigersvervoer zijn wij 

uitgegaan van ongewijzigde goederenproduktie en ook van 'overigens ongewij

zigde omstandigheden'. Een produktiestijging van tussen de 25 en 30 % (aflian

kelijk van het aantal in te zetten dubbeldeksrijtuigen) is noodzakelijk om aan 

de geformuleerde taakstelling van een dubbele vervoervraag te voldoen. Tabel 

6 geeft de prognoses voor de stijging van de exploitatiekosten. 

Tabel 6-Prognose exploitatiekostenstijging ten opzichte van 1987 (ceteris paribus, in prijzen van 1980) 

Vervoeraanbod Toename exploitatiekosten 
in miljoen rijtuigkm in miljoen gulden 

479 ( + 21%) 312 ( + 17%) 

497 ( + 26%) 435 ( + 24%) 

Bij een gelijkblijvende overheidsbijdrage moeten de meerkosten worden terug

verdiend met de meeropbrengsten. De benodigde gemiddelde meeropbrengsten 

zijn afhankelijk van de toekomstige vervoervraag. Tabel 7 vat dit samen voor 

een vervoeraanbodverruiming van 26% tot circa 500 miljoen rijtuigkilometers. 

In 1987 bedroegen de marktopbrengsten van 9,4 miljard reizigerskilometers 

circa 1150 miljoen gulden, hetgeen neerkomt op een gemiddelde opbrengst van 

10,2 cent per reizigersküometer (prijspeü 1980). De in Tabel 7 gepresenteerde 

cijfers ondersteunen het in Raü 21 genoemde uitgangspunt, dat uitvoering van 

het plan niet behoeft te leiden tot een wezenlijke verhoging van de jaarlijkse 

overheidsvergoeding aan NS. Immers bij een toeloop van reizigers ontstaat er 

enige ruimte voor het tariefbeleid. 
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Tabel 7 - Benodigde gemiddelde opbrengst bij verschillende vervoervraag t.b.v. gelijkblijvende 
overheidsbijdragen (in centen, prijzen van 1980) 

Vervoervraag Gem. opbrengst Gem. opbrengst 
ïn miljard rkm meervervoer totaal vervoer 

per rkm per rkm 

12 16,7 11,6 

13 12,1 10,7 

14 9,5 10,0 

15 7,8 9,3 

16 6,6 8,7 

Wel stelt NS zich voor dat deze toeloop van reizigers niet slechts door eigen 

inspanningen (kwaliteitsverhoging, tariefbeleid) kunnen worden bewerkstelligd, 

maar dat adequaat sturend overheidsbeleid noodzakelijk is met betrekking tot 

het autogebruik. Zou dat het geval zijn, dan zouden 12 miljard rkm kunnen 

worden verkocht tegen een gemiddelde opbrengst van 11,6 cent tegen 10,2 cent 

in 1987 (prijspeil 1980) en dan behoeft de overheidsvergoeding niet te stijgen. 

In het Tweede SVV zijn de NS-plannen in de beleidsvoornemens opgenomen 

en zijn ook autogebruikremmende maatregelen voorgesteld, maar dit pakket is 

naar onze mening onvoldoende en bovendien lijken de effecten van de voor

gestelde maatregelen vrij optimistisch ingeschat. 

Zou - om bij het voorbeeld te blijven - om welke reden dan ook, gerekend 

moeten worden met het gemiddeld opbrengstenniveau van 1987 (10,2 ct) dan 

stijgen de marktopbrengsten met 266 miljoen gulden. De exploitatiekosten van 

het op circa 15 miljard rkm gerichte produktiemodel nemen echter toe met 435 

müjoen gulden. Een additionele overheidsbijdrage van 169 miljoen is in die 

situatie nodig. Aan de voorwaarde die verbonden is aan het uitgangspunt dat 

de jaarlijkse overheidsvergoeding aan NS niet wezenlijk behoeft te stijgen, 

namelijk een adequaat sturend overheidsbeleid, dient in onze ogen dan ook 

strak te worden vastgehouden. 

Noten 

1. Uiteraard is ook een andere situatie denkbaar, namelijk dat het onderhoud en de afschrijving van alle 

infrastructuur voor rekening van de overheid komt, waartegenover NS een gebruikerstoeslag betaalt. Zo 'n 

alternatief, waarbij dus alle onderhoud en afschrijving van treinmaterieel i n het model opgenomen wordt, is door 

ons nog niet onderzocht. I n andere landen wordt zo'n scheiding tussen exploitatie en infrastructuur al toegepast. 

Zie hiervoor de bijdrage van Nieuwenhuis in dit nummer. 

2. Een treinkilometer representeert de verplaatsing van één trein over één kilometer; een trein is samengesteld uit 

een aantal rijtuigen die weer de zitplaatsen bevatten, hetgeen vervolgens leidt tot de produktie van ri j tuig- en 

zitplaatskilometers. 

3. Reizigerskilometers worden berekend uit het aantal gemaakte reizen vermenigvuldigd met het per reis afgelegde 

kilometrage. 

4. Van belang in dit verband is het feit, dat de (kwadratische) translog-kostenfunctie geldt als een tweede 

ordebenadering voor een willekeurige kostenfunctie in het punt waar alle variabelen de waarde één aannemen. 

Veelal worden de waarnemingen rond het punt ( 1 , 1,.,., 1) gecentreerd door de variabelen te delen door htm 

gemiddelde waarde in de tijdreeks of door indexcijfers te gebruiken (Obeng (1983)). W i j hebben empMsch 
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kunnen vaststellen dat het voor de resultaten geen enkel verschil maakt of deze transformaties al dan niet 

worden toegepast, 

5. Alle theoretisch mogelijke elasticiteiten zi jn hier gepresenteerd. Het feit dat een aantal ervan in de praktijk 

moeilijk op voorhand voorstelbaar is, komt tot uitdrukking in de waarde van deze elasticiteiten, die bijna niet 

van nul afwijken. 
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Bijiage 1 - Jaarlijkse verandering explotiatiekosten en afzonderlijke invloeden (in procenten) 

Toename Cv Som Waarvan: Som Waarvan: Effciency Residu 
input Personeel Energie Onderhoud Output Reizigers Goederen 

1964 

1965 2.99 4.65 4.44 -0 .32 0.53 -0.05 0.14 -0 .20 -1 .56 -0.05 

1966 5.03 6.60 7.25 0.33 -0 .99 0.09 0.02 0.07 -1 .54 -0 .12 
1967 5.55 7.09 5.88 0.31 0.90 -0 .09 -0 .07 -0 .02 - 1 . 5 1 0.06 
1968 5.52 6.73 5.41 -0.05 1.37 0.16 0.06 0.10 - 1.36 - 0 . 0 1 
1969 -2 .27 - 1 . 7 1 1.05 -1.45 - 1.31 0.57 0.70 -0.13 - 1.37 0.23 

1970 10.37 718 5.34 -0 .22 2.05 3.41 3.65 -0 .24 -0 .90 0.69 
1971 6.07 5.08 2.22 0.29 2.57 0.86 3.12 -2 .26 -0 .09 0.22 
1972 -0.48 3.65 2.22 -0 .74 2.16 -4 .14 - 1.39 -2.75 0.26 -0 .24 
1973 -0.98 1.13 2.84 0.20 -1 .91 - 1.93 - 1.14 -0.78 -0 .03 -0.15 
1974 5.47 6.44 4.79 1.00 0.65 -0 .79 0.30 -1 .10 -0 .21 0.04 

1975 5.25 6.53 1.31 0.87 4.34 -0 .99 0.07 -1 .06 -0.18 - 0 . 1 1 
1976 -2.65 -2.35 -0.45 0.47 -2 .37 0.14 0.00 0.14 -0 .45 0.01 
1977 1.49 1.62 0.86 -0.25 1.01 0.33 0.31 0.02 -0 .44 -0.03 
1978 0.80 1.07 2.19 - 0 . 4 1 -0 .70 0.25 0.29 -0 .04 -0 .49 -0 .02 
1979 0.74 1.56 0.31 0.49 0.75 - 0 . 4 1 0.14 -0 .54 -0 .50 0.08 

1980 3.32 2.16 -2.35 1.31 3.21 1.20 0.99 0.22 -0.33 0.29 
1981 -0 .16 -2 .24 -3.63 1.45 -0 .06 1.65 2.12 -0 .47 0.33 0.11 
1982 -0 .36 0.63 -0 .41 0.28 0.76 -1 .69 0.68 -2 .37 0.75 -0.05 
1983 -1.78 -0 .74 -0 .44 -0.53 0.24 -1.68 0.08 -1.75 0.71 -0.08 
1984 0.50 0.17 0.17 0.13 -0.13 -0 .26 - 0 . 1 1 -0 .15 0.55 0.04 

1985 -0 .16 -0.45 -0 .39 0.01 -0 .07 -0 .36 -0 .06 - 0 . 3 1 0.63 0.02 

1986 0.41 0.13 2.61 -2.48 0.00 -0 .31 0.09 -0 .40 0.67 -0.08 
1987 1.83 0.86 0.95 -0 .47 0.37 0.23 0.46 -0.23 0.63 0.11 

Gem. 1964 

-1987 2.02 2.43 1.83 0.01 0.58 -0 .17 0.45 -0 .62 -0 .22 0.04 



Bijlage 2 - (Marginale) kosten, outputelasticiteiten, schaalvoordelen en produktiviteit 

Werkelijke Berekende Verschil Output- Marginale Output- Marginale Totale Schaal
kosten kosten (ƒ1.000) elasticiteit kosten elasticiteit kosten factor- voordeel 

(ƒ1.000) (ƒ1.000) reizigers reizigers goederen goederen produktiïi teit (1/som 

(gW-) (gM.) (index 1964 = outp. el. 

100.00) reiz. en goed.) 

1964 1.174.958 1.163.613 11.345 0.12 0.47 0.09 5.37 100.00 4.83 

1965 1.212.346 1.198.458 13.888 0.05 0.19 0.01 0.39 101.56 19.23 
1966 1.273.439 1.258.685 14.754 0.01 0.02 -0.05 - 3 . 7 1 103,10 n.b. 
1967 1.335.930 1.328.497 7.433 0.10 0.43 0.02 1.64 104.62 8.37 
1968 1.364.817 1.401.827 -37.010 0.02 0.09 -0 .07 -5 .65 105.97 n.b. 
1969 1.337.912 1.369.978 - 32.066 0.16 0.65 0.17 12.76 107.34 3.08 

1970 1.507.767 1.512.052 -4.285 0.48 2.00 0.67 58.53 108.25 0.87 
1971 1.604.566 1.603.874 692 0.56 2.35 0.82 79.10 108.34 0.72 
1972 1.595.039 1.596.168 - 1.129 0.37 1.57 0.54 53.53 108.08 1.10 
1973 1.593.287 1.580.497 12.790 0.26 1.16 0.35 35.20 108.11 1.64 
1974 1,663.749 1.666.894 -3.146 0.21 0.97 0.29 31.39 108.33 2.00 

1975 1.748.543 1.754.392 - 5.849 -0.05 -0 .22 -0 .02 -2 .84 108.51 n.b. 
1976 1.721.886 1.707.918 13.969 -0 .09 -0 .41 -0 .09 -11.38 108.96 n.b. 
1977 1.728.629 1.733.354 -4.725 - 0 . 1 1 -0.55 -0 .17 -22 .01 109.39 n.b. 
1978 1.740.454 1.747.284 - 6.829 - 0 . 1 1 -0.55 -0 .22 - 28.01 109.89 n.b. 
1979 1.777.974 1.760.168 17806 0.02 0.09 -0 .12 -14.58 110.38 n.b. 

1980 1.813.691 1.818.691 - 5.000 0.33 1.66 0.31 39.09 110.71 1.56 
1981 1.820.051 1.815.832 4.219 0.48 2.34 0.55 69.75 110.39 0.97 
1982 1.824.811 1.809.315 15.496 0.38 1.80 0.42 56.91 109.63 1.25 
1983 1.791.000 1.777.093 13.907 0.21 0.96 0.21 28.65 108.92 2.43 
1984 1.761.346 1.786.017 - 24.671 0.22 1.04 0.21 28.46 108.37 2.32 

1985 1.769.763 1.783.117 - 13.354 0.21 0.98 0.17 24.18 10774 2.61 
1986 : 1.799.271 1.790.421 8.850 0.13 0.61 0.06 9.10 107.07 5.22 
1987 1.831.879 1.823.195 8.684 0.16 0.76 0.12 19.01 106.44 3.47 

Gem.1964 

-1987 240 0.22 1.01 0.29 32.53 2.57 

Opmerking: Negatieve outputelasticiteiten mogen theoretisch niet voorkomen en duiden op een onjuiste specificatie voor de betreffende jaren. 



R A I L 21 - SPOREN N A A R E E N N I E U W E E E U W 

Prof. Ir. M . VAN WITSEN* 

Abstract 
Rail 21 
Rail 21, the NS-conception of the future, is a plan for the Netherlands' Railways until the 
year 2015 and beyond. The report outlines ideas for an entirely new train service-structure, 
comprising three important components: 

• very fast (inter)national long distance coimections; 
• an extended and quicker interregional network; 
@ more frequent regional and local services, integrated in a complete system together with 
light rapid transit and express buses. 

The plan has been presented in june 1988 and it has succeeded in attracting much pubhcity 
and broad support. In this paper the author is entering into the backgrounds, further 
elaboration, required infrastructure, first external and internal reactions and the foreseen 
developments concerning Rail 21. 

INLEIDING 

Rail 21, het toekomstplan dat NS heeft ontwikkeld voor de komende kwart 

eeuw, is in juni j l . gepresenteerd en heeft sedertdien zoveel pubhciteit verworven 

dat bedoeling en essentie van zijn opzet, te weten een verdubbeling van het 

reizigersvervoer in 25 jaar, in grote hjnen bij de lezer wel bekend mogen worden 

verondersteld. Wat echter niet overbodig l i jk t , is om eens nader m te gaan op 

de achtergronden, uitwerking, vereiste infrastructuur, eerste reacties en de nog 

voorziene ontwikkelingen van Rah 21 [1]. 

ACHTERGRONDEN 

Externe aanleiding 

De belangrijkste externe aanleiding voor Rah 21 is te vinden in de vrijwel 

tegelijkertijd uitgebrachte belangrijke beleidsnota's van de Rijksoverheid inzake 

de vervoer- en verkeersontwikkehngen in Nederland [2], zoals de Vierde Nota 

Ruimtelijke Ordening, het Mobiliteitsscenario Randstad, het Tweede Structuur-

* De auteur is hoogleraar openbaar-vervoerkunde en spoorwegbouwkunde aan de Technische 
Universiteit Delft en is tevens werkzaam bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen, afdeling 
Omgevingsverkenning en Strategisch Onderzoek. 
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schema Verkeer en Vervoer en het Nationale Miheubeleidsplan. Ahe wijzen in 

dezelfde richting: een onbeheerste groei van het individuele autoverkeer zal ons 

miheu (de leefbaarheid in de ruimste zin van het begrip), maar ook de bereik

baarheid in ons dichtbevolkte land op onaanvaardbare wijze verslechteren, 

mede als gevolg van de heiligverklaring van het derde element; de individuele 

keuzevrijheid van de burger. 

Dat lukt dus niet en zodoende wordt er flankerend beleid aangekondigd in de 

vorm van prijsmechanisch rijden, dat een en ander tot redelijke (hiermee wordt 

kennelijk bedoeld: de maximum haalbare) proporties moet terugbrengen, liefst 

op vrijwillige basis: meer kiezen voor trein, bus of tram. Dat kan alleen, als er 

een goed alternatief per collectief openbaar vervoer wordt geboden, alsmede een 

beter op dit vervoer ingerichte ruimtelijke ordening. 

Want één ding wordt als zeker beschouwd: de mobiliteit, vertaald in de con

sumptie van personenkilometers, zal blijven groeien met zo'n 70% in de 

komende 25 jaar, waarbij de toenemende welvaart en vrije t i jd , alsmede de 

éénwording van Europa als de drijvende krachten moeten worden beschouwd. 

Interne aanleiding 

Er gaan gelukkig ook interne drijfveren achter Raü 21 schuü. Hoezeer ook de 

anderhalve eeuw oude spoorwegen met vooruitziende bhk zijn gebouwd, de 

infrastructuur voldoet niet meer helemaal aan de eisen van de 21e eeuw. Te lage 

snelheid en te weinig sporen knehen het spoorwegbedrijf, dat zodoende onvol

doende kwaliteh en capaciteit kan bieden. 

Dat blijkt ook nu al overduidelijk: pogingen, om het inmiddels alweer twintig 

jaar oude dientregelingsmodel Spoorslag '70 te vervangen, mislukken keer op 

keer. Toch zijn 20 jaren een mooie periode voor de levensduur van een produk

tiemodel, gelet op de ruimtelijke en technische ontwikkelingen. Weliswaar levert 

het ehmineren van enige bottlenecks wel degelijk ruimte op, maar de vervoer

groei en het inspelen op nieuwe bevolkingsconcentraties door het toevoegen van 

enkele spoortakken en tal van stations hebben deze ruimte alweer goeddeels 

opgevuld. 

Opbouw in stelsels 

Inspelen op een nieuw structuurschema dat de infrastructuur voor een lange 

reeks van jaren vastlegt, vereist onderzoek naar vernieuwing. Daarom is ten 

principale onderzocht, hoe een ideaal openbaar-vervoersysteem van hoge kwali

teit zou moeten worden opgebouwd. Uit marktanalyses komt telkens opnieuw 

naar voren dat de verplaatsingssnelheid voor de reiziger de belangrijkste factor 

is, waarop zijn vervoerwijzekeuze wordt bepaald [3]. Collectief openbaar ver

voer kan dit aspect alleen op concurrerende wijze met een optimaal produkt 

tegemoet treden door een hiërarchische systeemopbouw, d.w.z. onderverdeeld 

naar schaal. 
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Met de ruimtelijke structuur als basis, maar ook gericht op de praktijkervaring 

blijkt een opeenvolgende meetkundige reeks van schaalgrootten met als 

rede = 3 tot een ideale opbouw te leiden, zie Tabel 1. 

Tabel 1 - Systeemopbouw openbaar vervoer met verbindende stelsels van verschillende schaal 

Schaal Verplaatslngs- Vereiste minimum Gemiddelde Vervoerswijze 

afstandsgebied reissnelheid halte-afstand 

9 Intercontinentaal > 800 k m 500 km/h* p.m. Vhegtuig 

® Internationaal 250-800 k m 150 km/h 150 k m EC/HS-trein 

9 Nationaal 80-250 k m 100 km/h 50 k m IC-trein 

• Interregionaal 30-80 k m 70 km/h 15 k m IR-trein/-bus 

e Regionaal 10-30 k m 45 km/h 3 k m R-trein/snel-

bus/sneltram 

e Agglomeratief 3 - l O k m 30 km/h I k m A-trein/snel~ 

tram/snelbus 

* Extra hoog wegens verliestijd bij inchecken e.d. 

Op regionale en agglomeratieve schaal moeten hieraan nog ontsluitende stelsels worden toegevoegd, maar hier hgt 

geen taak voor de spoorwegen. 

Volgens deze benadering is er op internationale schaal een markt voor aanzien

li jk snellere treinverbindingen [4], voorts zijn er op Nederlandse schaal twee 

typen sneltreinen nodig: intercity (IC) en interregio (IR). De huidige IC-trein 

heeft veeleer de kenmerken van een interregiotrein en is zodoende te langzaam 

voor de grote binnenlandse reisafstanden. Op regionale en agglomeratieve 

schaal tenslotte zuhen de vervoerbehoeften niet door één vervoertechniek 

kunnen worden bevredigd; afhankelijk van de vervoeromvang, de dominerende 

afstanden en de reeds voorhanden zijnde infrastructuur zal nu eens beroep op 

de trein, dan weer op de snelbus, en soms op de sneltram moeten worden 

gedaan. Vandaar dat hier de mtegratie van vervoerwijzen in het middelpunt van 

de belangstelling staat, wat tevens een verbeterde afstemming tussen ver

schihende vervoerbedrijven imphceert. 

Ook de stelsels volgens uiteenlopende schaalgrootte behoeven onderhng een 

uitstekende verknoping. Dat vraagt om een zeer zorgvuldige keuze van de 

steden en activiteitencentra, welke per stelsel bediend zuhen moeten worden; 

op basis hiervan worden dan vervolgens de knooppunten bepaald. In Tabellen 2 

en 3 wordt een voorbeeld van de classificatie weergegeven [5]. Uiteraard zal het 

resuhaat van deze classificatie nader getoetst moeten worden aan de feitelijke 

of geprognotiseerde vervoerpotentie per geval. Bovendien kan er behoefte aan 

bijstelling ontstaan, indien een onvoorwaardelijke honorermg van de aldus 

verrichte selectie tot te korte stations afstnden en te lage snelheden zou leiden, 

resp. te geringe vervoerstromen zou opleveren. 
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Tabel 2 - Classificatie mn woongebieden en aansluiting op het openbaar vervoersysteem 

Woongebied Aantal inw. Aansluiting 
vervoerfunctie 

Schaalniveau 

Zeer grote kern > 500.000 Verbindend Nationaal 

Subkern > 75.000 Verbindend Interregionaal 

stadsdeel > 10.000 Verbindend Regionaal/agglo 

Wi jk < 10.000 Ontsluitend* Lokaal/agglo 

Grote kern > 75.000 Verbindend Interregionaal 

Stadsdeel > 10.000 Verbindend Regionaal/agglo 

W i j k < 10.000 Ontsluitend* Lokaal/agglo 

Middelgrote kern > 10.000 Verbindend Regionaal 

Wi jk < 10.000 Ontsluitend* Lokaal 

Kleine kern < 10.000 Ontsluitend* Regionaal 

* Als de afstand naar een hahe van een regionaal verbindend stelsel meer dan 1.000 m bedraagt, zijn lokale/agglo-

meratieve verbindende voorzieningen gewenst. 

Tabel 'i - Aansluiting van lokaties van werkgelegenheid en voorzieningen op het openbaar vervoersysteem 

Lokatie Aansluiting 
vervoerfunctie 

Schaalniveau 

Centrum 

Nationaal centrum 

Bovenregionaal centrum 

Regionaal centrum 

Bovenlokaal centrum 

Lokaal centrum 

Subeentrum 

Groot subcentrum 

Middelgroot subcentrum 

Klein subcentrum 

Werkgebied 
Groot bedrijventerrein 

Klein bedrijventerrein 

Grote werkgel. concentr. 

Kleine werkgel. concentr. 

Zeehaven/ind. complex 

Reereatiegebied 

Attractiepunt 

Extensief recreatiegebied 

LuclUhaven 

Nationale luchthaven 

Kleine luchthaven 

Verbindend 

Verbindend 

Verbindend 

Verbindend 

Ontsluitend 

Verbindend 

Verbindend 

Ontsluitend* 

Ontsluitend 

Aanvullend 

Verbindend 

Ontsluitend* 

Aanvullend 

Verbindend 

Aanvullend 

Verbindend 

Verbindend 

Nationaal 

Nationaal 

Interregionaal 

Regionaal 

Regionaal 

Interregionaal 

Regionaal 

Lokaal/agglo 

Regionaal/lokaal 

+ aanvullend 

Regionaal/agglo 

Regionaal/lokaal 

+ aanvullend 

Regionaal 

Nationaal 

Regionaal 

Als de afstand naar een halte van een regionaal verbindend stelsel meer dan 1.000 m bedraagt, zi jn lokale/agglo-

meratieve verbindende voorzieningen gewenst. 
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UITWERKING 

Intercontinentaal vervoer 

Rail 21 heeft hier in zoverre mee te maken, dat de internationale luchthavens 

(i.e. slechts Schiphol) niet aheen op het spoorwegnet moeten worden aan

gesloten, maar dat met nadruk het vervoerstelsel van de direct onderliggende 

schaal hierin betrokken wordt, d.w.z. het internationale spoorwegstelsel. Di t is 

in Raü 21 het geval: Schiphol zal in het hoge-snelheidsnet worden opgenomen, 

de Eurocity-treinen zullen er stoppen. Daarnaast zal Schiphol uheraard ook 

door nationale en regionale treinen worden bediend. 

Internationaal vervoer 

Alle belangrijke conurbaties binnen een straal van 500 km rondom Nederland 

(met de Randstad als middelpunt) zullen door directe hoge-snelheidstreinen 

worden verbonden, zie Figuur 4. Doordat de afstanden tussen de hiervoor in 

aanmerking komende grote steden toch nog tamelijk klein zijn, zullen maximum 

snelheden boven 200 km/h nauwelijks zin hebben. Wel zal dit het geval zijn 

tussen Brussel-Londen en -Parijs en tussen Keulen en Frankfurt, waar naar 

300 km/h wordt gestreefd. Zodoende is het bereik van dh net dan ook niet veel 

groter dan 500 km. 

Gezien het feit, dat Nederland in het internationale vervoer geen transitfunctie 

kan vervuhen, zijn de vervoerstromen van beperkte omvang, zodat een geheel 

op zichzelf staande internationale treindienst op een vohedig nieuwe infrastruc

tuur, ook op de twee belangrijkste verbindingen Amsterdam-Brussel en 

Amsterdam-Keulen, niet rendabel kan zijn. Vandaar dat gezocht is naar een 

oplossing, waarbij de Eurocitytreinen worden opgenomen in het nationale inter

citynet. 

Intercity-vervoer 

In de Randstad komen de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam 

en Utrecht, alsmede de luchthaven Schiphol in aanmerking voor opname in het 

IC- (maar ook inhet EC-)net. Op basis van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 

zijn drie hoofdcorridors en drie buhengebieden als nationale zwaartepunten 

aangewezen, nl. Amsterdam-Den Haag-Rotterdam, Rotterdam-Breda-Eind-

hoven, Amsterdam-Utrecht-Arnhem/Nijmegen en Groningen, Twente en 

Maastricht, zie Figuur 5. Ook enkele andere steden, zoals Zwolle, zijn tot 

stedelijk knooppunt bevorderd. Deze structuur heeft in Rail 21 het IC-net 

bepaald, dat dan ook uitstraalt vanuit de Randstad in 6 radialen richting 

Groningen, Twente, Arnhem, Eindhoven, Maastricht en Midden-Brabant. Vi j f 

van de zes lijnen konden bovendien worden gecombineerd met de voorziene 

internationale Eurocityverbindingen, zie vorige paragraaf en Figuur 4. 
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In principe is er spralce van uurdiensten, die in de Randstad twee aan twee in 

lialfuursdiensten overgaan en zodoende zowel alle 5 Randstad-zwaartepunten 

onderling frequent en zeer snel verbinden, als in overwegende mate een recht

streekse dienst onderhouden met de uiteindelijk 14 geselecteerde binnenlandse 

en tenminste 14 buitenlandse grote steden. Voorts sluiten deze treinen onderling 

op elkaar aan in Utrecht en Rotterdam. Voorts zij vermeld dat de niet aan het 

IC-net gelegen belangrijke steden Leeuwarden, Enschede, Deventer, Nijmegen 

en Heerlen door snehe pendeltreinen zuhen worden aangesloten op dit net. 

Interregio-vervoer 

Het interregio-net dat bedoeld is om de middelgrote nationale afstanden vlot te 

laten overbruggen, zal ahe grote en middelgrote steden onderhng verbinden. 

Sedert Spoorslag '70 zijn diverse steden tot deze categorie doorgedrongen, zoals 

Zoetermeer en Almere, maar ook door de deconcentratie-tendensen zijn tal van 

belangrijke subcentra rondom de grote steden ontstaan, die interregio-vervoer 

behoeven. 

Het gaat per saldo om een 25-tal lange-afstandsuurdiensten, grotendeels samen

gevoegd tot halfuursdiensten, die uiteraard enige gelijkenis vertonen met het 

huidige intercity-stelsel. Toch zijn er - mede dank zij de reeds in het nieuwe 
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IC-stelsel voorziene verbindingen - tal van interessante nieuwe treindiensten-

ontwerpen buiten de Randstad om, zoals Zwolle-Nijmegen-Eindhoven, Gronin-

gen/Leeuwarden-Arnhem-Maastrieht, Arnhem-Den Bosch-Antwerpen-Oos-

tende en Utrecht-Breda-Vhssingen. In de Randstad kunnen worden genoemd: 

Leiden-Utrecht-Arnhem en Alkmaar-Amsterdam-Gouda, verder om en om 

doorgaande naar Alexander-Rotterdam, resp. Zoetermeer-Den Haag, terwijl 

Den Helder, Hoorn en Lelystad snel met Amsterdam zuhen worden verbonden. 

Met betrekking tot ontbrekende interregio-schakels in het spoorwegnet worden 

snelbusdiensten in overweging genomen, uiteraard in goede aansluiting op de 

treinen, onder de voorwaarde dat dergelijke lijnen ten opzichte van de alterna

tieve omwegreis per trein daadwerkelijke tijdwinst opleveren. 

Regio- / agglovervoer 

Rah 21 is ten aanzien van deze stelsels terughoudend, omdat de nadere uitwer

king hiervan in goed overleg met de andere participanten in het streek- en 

stadsvervoer en met de verantwoordelijke gemeentelijke en provinciale over

heden zal moeten worden ter hand genomen. Enkele projecten zijn inmiddels 

in het kader van Samove (het orgaan Samenwerkend Openbaar Vervoer) ge

start. 

Wegens het ontstaan van belangrijke subcentra buiten de city's van de grote 

steden is in elk geval reeds de intentie uitgesproken om de R/A-treindiensten de 

centrale stations te laten transiteren. Voorts zal het spoorwegstelsel worden 

aangepast aan de gewenste verknopingen met het stads- en streekvervoer, opdat 

de voornamelijk radicaal gerichte treindiensten via een goede overstap op 

nieuwe snehe ringlijnen en tangenten aanzienlijk meer en betere verbindingen 

in de gegroeide gedeconcentreerde structuur zuhen kunnen aanbieden. 

INFRASTRUCTUUR 

Rail 21 is - in aansluiting op SVV I I - in essentie een infrastructuurplan. 

Gebaseerd op de doelstelhng: verdubbeling van het vervoer per trein, om tegen

over de geprognotiseerde groei van het autoverkeer met circa 70% een essentiële 

bijdrage te kunnen leveren, is een kwaliteits- en capaciteitsplan voor de trein

diensten opgesteld. Van dit plan zijn de infrastructuureisen afgeleid in de vorm 

van spoorverdubbeling (van 1 naar 2, resp. van 2 naar 4 sporen), snelheids

verhoging, vrije kruisingen met wegen en tussen sporen onderling, beveihging, 

elektrificatie, nieuwe verbindingen en kortsluitingen en reconstructies van sta

tions en emplacementen. Naar het goederenvervoer worden aparte studies 

verricht, terwijl de plannen inzake de hoge-snelheidsverbindingen vooreerst 

parahei worden beschouwd. Het prijskaartje geeft in grove lijnen aan dat er 

jaarlijks 250 miljoen gulden extra zal moeten worden geïnvesteerd in de infra-
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structuur, om in de loop van de komende 25 jaar een verdubbeling van de 

capaciteit van het spoorwegsysteem te kunnen bereiken bij een aanzienlijk 

betere kwaliteit, i.e. snelheid. Het uitvoeringsplan voorziet in een corridorsge-

wijze aanpak, opdat telkens de effecten van de investeringen zo snel mogelijk 

kunnen worden geoogst. 

REACTIE 

Rijksoverheid 

Het r i jk heeft zeer positief gereageerd op de plannen van NS, hetgeen wel het 

duidelijkst is gedemonstreerd door de opname van een groot deel hiervan in het 

SVV I I . Ook heeft het r i jk toegezegd om de gewenste financiering vanaf 1990 

veilig te stehen. NS meent op eigen kracht - zonder aangepast overheidsbeleid 

- 40 % meer reizigers in de trein te kunnen lokken door kwaliteitsverbeteringen. 

Een vestigingsbeleid dat zich meer op spoorknooppunten richt, veihgheidsbeleid 

zal goed kunnen zijn voor 10 % vervoergroei, terwijl eigen marketinginspanning, 

maar vooral een verkeersbeleid gericht op afremming van de mobüiteitsgroei per 

auto, het aheszins realistisch maken om het plan te richten op capaciteitsver

dubbeling. 

Andere overheden, instellingen en publiek 

Een groot aantal schriftelijke en mondehnge reacties maakt duidelijk dat Raü 

21 goed, ja zelfs met enthousiasme, is ontvangen. Er zijn veel ideeën naar voren 

gebracht, die de moeite van het bestuderen aheszins waard zijn. Natuurhjk is 

er ook sprake van suggesties die op moeilijkheden stuiten, want bijna iedere 

middelgrote stad voert een vurig pleidooi voor opneming in het IC-net. Toch 

getuigt een en ander van een grote interesse voor de toekomst van de spoor

wegen en van betrokkenheid bij het treinvervoer. 

Personeel van NS en andere vervoerbedrijven 

Een zelfbewust plan voor de toekomst straalt ook af op het eigen personeel en 

op de andere vervoerbedrijven. In de bijna hopeloze strijd voor een op een 

aanvaardbaar niveau overleven is een toekomstperspectief meer dan ooit nodig. 

Er is dan ook veel aandacht besteed aan de presentatie van Rail 21, alsmede 

overleg gevoerd over de imphcaties voor de bedrijven. Wel moet telkens worden 

duidelijk gemaakt, dat een lange-termijnplan geenszins zekerheden kan ver

schaffen. Het kan aheen een koers bieden voor het toekomstig handelen en - wat 

ook zeer belangrijk is - een aanknopingspunt vormen voor gerichte innovatie 

en creativiteit (zie het slothoofdstuk). 
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Verdere aanpak 

Het kritieke pad is en blijft de aanleg van infrastructuur. Daarom worden hier 

de eerste voorbereidingen getroffen en ontwerpen gemaakt. Een grote moeilijk

heid hierbij is, dat continu op externe en interne ontwikkelingen moet worden 

ingespeeld, waarbij het tevoren veilig stellen van ahe denkbare gebeurtenissen 

een onmogelijkheid is. Daarom wordt het project Rah 21 zodanig georganiseerd 

dat alle onderdelen voortdurend aan elkaar worden getoetst en bovendien 

gesynchroniseerd met korte-termijnontwikkelingen. 

Het blijkt al wel dat er diverse essentiële bijsteüingen wenselijk zijn, als reactie 

op overheidsbeshssingen, inspraak, nieuwe ontwikkelingen, enz. Zo is de vol

tooiing van de Zuiderzeespoorlijn voor onbepaalde t i jd uitgesteld. Dat betekent 

een andere route voor de belangrijke IC-lijn Rotterdam-Amsterdam-Groningen, 

hetzij via de oude l i jn over Amersfoort, hetzij via een alternatieve, maar goed

koper te realiseren route over Lelystad-Zwoüe, temeer nu de overheid de aanleg 

van een korte verbinding tussen Zwohe en Hoogeveen juist een hogere prioriteh 

heeft gegeven. In dit verband wordt het welhcht ook mogelijk Leeuwarden in het 

IC-net op te nemen. 

Inzake het IR-net is met betrekking tot Raü 21 geconstateerd, dat de steden 

Haarlem, Leiden, Delft en Dordrecht onvoldoende zouden worden bediend; er 

is nog behoefte aan een IR-verbinding Amsterdam-Dordrecht via de oude l i jn , 

welke vervolgens zou moeten worden doorgevoerd enerzijds naar Eindhoven-

Venlo, anderzijds naar Roosendaal-Brussel. Ook in enkele andere buurland-IR-

verbindingen zou moeten worden voorzien, nl. naar het Roergebied en naar 

Aken via Heerlen (de vrucht van zeer recent overleg). Voorts behoeft het aantal 

middennet-verbindingen enige uitbreiding, terwijl de IR-dienst van de kop van 

Noord-Hohand in Amsterdam zou moeten worden doorgevoerd naar Utrecht. 

Het regio- en agglo-stelsel tenslotte is, in het kader van het gezamenlijke '0Vx2'-

plan, nog volop hi bewerking. NS heeft hiertoe een opdracht laten uitvoeren door 

de Vakgroep Verkeer van de T U Delft, hetgeen reeds in een belangrijk interim

rapport heeft geresulteerd over de systeemopbouw [5]. Mede op basis hiervan 

is NS doende het stoptreinstelsel te modeheren, met vooreerst als hoofddoel het 

kunnen vaststellen welke gevolgen de diverse modellen voor de infrastructuur 

zouden kunnen hebben. Wat vooral van belang is, is de integratie met de andere 

openbare en particuliere vervoerwijzen. Op de knooppunten zullen goede over-

stapvoorzieningen op (snel)bus en (snel)tram moeten worden voorzien, terwijl 

op alle hahen grote zorg zal moeten worden besteed aan het bevorderen van het 

gebruik van fiets en auto in het voortransport. Ook deze zorg zal leiden tot 

bepaalde infrastructuurwensen inzake de aan- en afvoerwegen naar en de inrich

ting van de stationsgebieden. 
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VOORZIENE ONTWIKKELINGEN 

Over Rail 21 is vooreerst alleen gesproken in termen van systeemopbouw, 

voorziene treindiensten en vereiste infrastructuur. Di t is in verband met SVV 

I I en de lange termijn van voorbereiding en verwezenlijking van infrastructuur 

ook logisch en het dwingt de betrokkenen ertoe, zich reeds nu in te leven in de 

verwachte wereld over 25 jaar. Veel ontwikkelingen zijn echter moeilijk voor

spelbaar, resp. hangen mede af van de sturing die wij eraan zuhen geven. 

Zo is het wel zeker dat de techniek niet zal blijven stüstaan. Dat biedt mogelijk

heden om de voorziene infrastructuur, die gebaseerd is op de technologische 

componenten van vandaag, daar bij te sturen, waar de kosten, reahseringstijd 

en/of fysieke mogelijkheid (ruimte) tot exorbitante moeilijkheden dreigen te 

leiden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de ontwikkeling en toepasshig 

van geavanceerde beheersingsmiddelen en de mogelijkheid om meerdere raü-

technieken en -stelsels op enkele trajecten van dezelfde sporen gebruik te laten 

maken. Dat hangt overigens weer mede af van nieuwe methoden van baanonder-

houd en het moet gepaard gaan met een bijbehorende materieelontwikkeling. 

Zowel op kleine lokale/regionale schaal, als op grote internationale schaal zal 

men dan tot een veel sterkere mate van samenwerking moeten komen, teneinde 

de verschihen in maatvoering en in technieken (zoals stroomsoort en type 

beveiliging) sterk te reduceren, zulks niet aheen met het oog op integratiemoge

lijkheden, maar ook ten bate van de kostprijs. 

Ook op het technische vlak, maar meer aan het treinprodukt rakend, zal het 

nodig zijn om de inrichting en ontsluiting van de stations te verbeteren. Hierbij 

moet naast een multifunctionele inrichting worden gedacht aan informatie

elementen, automatische kleinschalige transportsystemen, gemakkelijk te be

nutten taxi-, auto- en fietsverhuursystemen, innovatieve bagage-opberg- en 

transportsystemen en kaartverkoopsystemen. 

In de produktontwikkelings sfeer gaat het om voorzieningen in de gehele ver

voerketen van herkomst tot bestemming, zoals informatie en reservering met 

keuzemogelijkheden, het bieden van vohedige woon-werk-, -winkel- of 

-recreatiepakketten, e.d. Hiermee zal beter kunnen worden tegemoetgekomen 

aan de individuele wensen door het optimaal samenstellen van onderdelen van 

collectieve produkten. 

Een en ander heeft weer zijn invloed op, resp. wordt gevoed door, het feitelijke 

treinprodukt, waarmee onder meer wordt bedoeld dat de verschhlende stelsels 

zich in de toekomst niet alleen zuhen moeten ontwikkelen naar schaal, in de 

vorm van verschillende aantaUen stopplaatsen, snelheden, treintypes en inter-

vahen, maar ook door de gevarieerde inrichting van materieel en stations, 

bijbehorende service-elementen, wel of geen onderscheid in meerdere kwaliteits

niveaus per stelsel, met bijbehorende prijsstehing, enz. Trouwens, de gehele 

financieringswijze van verkeer en vervoer heeft behoefte aan innovatie. 
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Last but not least zal veel afhangen van het ruimtelijke samenspel tussen de 

verkeersvoorzieningen en de vestiging van woningen en activiteiten voor werk 

en ontspanning. Als het ons ernst is onze cultuur en ons milieu te behouden, onze 

communicatie door middel van concentratie te bevorderen en ons verkeer te 

gaan beheersen, dan mag worden verwacht, dat de Nederlandse Spoorwegen 

hun tweede eeuw springlevend zullen voltooien. Rail 21 beoogt hiertoe stimula

tor te zijn en te blijven. 
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R E K E N I N G R I J D E N E N I N F R A S T R U C T U U R K O S T E N 

Prof. Dr. G. BLAUWENS* 

Abstract 
Road Pricing and Road Expenditure 
The optimal toll, to be charged in a road pricing scheme, reflects the marginal external cost 
of road traffic. An important element is the marginal congestion cost. This cost is shown to 
range from, obviously, zero in uncongested areas to 0.006 or 0.045 guilders per kilometer in 
some typical situations on rural roads and even to the astonishing amount of 7 guilders or 
more for a car queuing at a highly congested bottleneck. 
Though congestion pricing is not meant originally to finance road investments, it is interesting 
to compare the total revenue from congestion tolls with government expenditure on roads. 
The former appear to exceed the latter under three conditions: 
1. Road construction presents diseconomies of scale. 
2. Congestion prices are fixed at optimal levels. 
3. Roads are built to optimal capacity. 

Diseconomies of scale in road construction, for a densely populated country like Holland, 
are a plausible assumption. I f revenue from congestion pricing and government expenditure 
on roads would not reach break-even, this would be due to incorrect pricing or to insufficient 
use of cost-benefit analysis in the provision of road capacity. 

INLEIDING 

De aanrekening van de infrastructuurkosten is een belangrijk element in de 

concurrentie tussen vervoerwijzen. Vooral in de competitie tussen het openbaar 

vervoer en de auto ligt deze kwestie erg gevoelig. 

De spoorwegen nemen al jaren aanstoot aan een grote ongelijkheid tegenover 

het wegverkeer: zij moeten hun infrastructuurkosten zelf dragen, het wegver

keer krijgt zijn infrastructuur aangeboden op kosten van het Rijk. 

In deze discussie mag niet vergeten worden dat het wegverkeer ook belastingen 

betaalt. Misschien zullen deze belastingen nog fors toenemen door de invoering 

van het rekeningrijden. De plannen voor elektronische tolheffing zijn dan ook 

een nieuw element in het infrastructuurdebat tussen spoor- en wegvervoer. 

Wij wihen dat nieuwe element wat nader beschouwen in deze bijdrage. Eerst 

gaan wij in op de correcte economische verantwoording van het rekeningrijden, 

vervolgens op de berekening van de juiste heffing en op de baten van het 

heffingensysteem. Tenslotte bekijken wij de vraag van het financiële evenwicht 

tussen heffingen en infrastructuuruitgaven. 

* Hoogleraar Vervoereconomie aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit Antwerpen 
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ECONOMISCHE VERANTWOORDING VAN H E F F I N G E N OP H E T W E G 
GEBRUIK 

Laten wij eerst duidelijk stellen waarom het de eeonomisten begonnen is, als zij 

heffingen op het wegverkeer propageren. Er bestaat vanuit de economische 

wetenschap maar één goede verantwoording voor die heffingen: men moet de 

weggebruiker confronteren met de marginale sociale kostprijs die hij ver

oorzaakt. Aheen als de gebruiker van het wegennet verphcht wordt deze kost

prijs vohedig te betalen, zal hij juiste beshssingen nemen. 

Hi j zal de sociale kostprijs die hem aangerekend wordt, afwegen tegen de 

waarde die het weggebruik voor hem heeft. In die gevallen waar zijn weggebruik 

de sociale kosten waard is, zal hij terecht voortgaan de auto te gebruiken en hij 

zal er de heffing voor betalen. In de andere gevahen, waar zijn weggebruik niet 

opweegt tegen de sociale kosten, zal hij inderdaad verkiezen dat gebruik op te 

geven en de heffing te besparen. 

Er grijpt, door het aanrekenen van de marginale sociale kosten, een spontane 

selectie plaats, die niet aheen de globale omvang van het wegverkeer vermindert, 

maar die ook de samenstelling optimeert. Het verkeer waarvan de waarde de 

marginale sociale kostprijs overtreft, betaalt de heffing en bli jf t in stand. Het 

verkeer daarentegen met een betalingsbereidheid beneden de marginale sociale 

kostprijs, verdwijnt. 

Welnu, om te bekomen dat elke verkeersdeelnemer de marginale sociale kost-

prij s draagt van zijn individueel weggebruik, is een heffing noodzakelijk. Als men 

geen heffing instelt, draagt de individuele weggebruiker maar een deel van de 

kosten. Een ander deel van de kosten legt hij op aan derden: de milieukosten 

voor de omwonenden, de slijtage aan het wegdek, enz. Het is nodig hem deze 

kosten in de vorm van een heffing aan te rekenen. 

De bedoeling is dus dat de weggebruiker een heffing betaalt, gelijk aan de 

marginale externe kostprijs, d.w.z. de kostprijs die de bijkomende autogebruiker 

aan anderen veroorzaakt. Deze heffing, die bovenop de kosten komt die de 

autogebruiker zelf al draagt, confronteert hem met de complete kostprijs van 

zijn keuzebeshssingen en brengt in het wegvervoer een automatische selectie tot 

stand. 

De opzet van road pricing of rekeningrijden is dus niet de toerekening van de 

infrastructuuruitgaven naar de gebruiker, noch de financiering van nieuwe inves

teringen in het wegennet. De correcte heffing moet niet vanuit dh standpunt 

bepaald worden. Op het einde van alle verrichtingen is het evenwel mogelijk, dat 

de heffingen toch een voldoende bedrag opleveren om de infrastructuuruitgaven 

te dekken. Op die kwestie van het financiële evenwicht tussen heffingen en 

infrastructuuruitgaven komen wij terug in het laatste punt van dit artikel. 
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BEREKENING V A N DE CORRECTE HEFFING 

Laten wij ontiiouden dat de lieiSngen op het weggebruilc de aanrekening moeten 

beogen van de marginale externe kostprijs, d.w.z. de kostprijs die een bi j 

komende autogebruiker aan anderen oplegt. Laten wij vanuit dat standpunt het 

correcte bedrag van de heffing berekenen. 

Die marginale externe kostprijs kunnen wij onderverdelen in drie kosten

categorieën: marginale wegkosten, marginale miheukosten en marginale con

gestiekosten. 

Onder marginale wegkosten verstaan wij de kosten voor onderhoud en bedie

ning van het wegennet, die door een bijkomende weggebruiker veroorzaakt 

worden. Erg belangrijk zijn deze kosten niet. Het onderhoud en de bediening van 

het wegennet zijn grotendeels vaste kosten, die niet veranderen als een bi j 

komende auto het wegennet gebruikt: veriichting, bewegwijzering, onderhoud 

van de bermen, nemen niet toe als het verkeer drukker wordt. Bijkomende auto's 

maken wel wat bijkomend politietoezicht nodig, maar die kosten zijn te verwaar

lozen. Aheen de slijtage van het wegdek is een substantieel bedrag, maar dan 

uitsluitend in het geval van vrachtwagens met hoge asdruk. Voor personen

wagens zijn de marginale wegkosten ongeveer nul. Wi j zuhen ze in het vervolg 

van dit artikel buiten beschouwing laten. 

De marginale miheukosten van het wegverkeer zijn natuurlijk niet te verwaar

lozen. Wij betwisten ook niet dat milieuheffingen in het rekeningrijden moeten 

worden opgenomen, maar wij laten ze buiten beschouwing in dit artikel. In een 

debat over de verrekening van infrastructuurkosten moeten ze ook buiten 

beschouwing blijven. Men zou de infrastructuurrekening vervalsen in het voor

deel van het wegvervoer door aan batenkant de eventuele ontvangsten uit 

miheuheffingen mee te rekenen. Deze ontvangsten staan tegenover de milieu

kosten en niet tegenover de infrastructuurkosten van het wegvervoer. Om te 

kunnen zeggen dat het wegvervoer zijn infrastructuurkosten dekt, mag men niet 

de milieuheffingen beschouwen, wel de congestieheffingen. 

Congestie bestaat hierin, dat één weggebruiker de anderen hindert. H i j legt dus 

aan anderen kosten op. Hoe drukker het verkeer op een weg, hoe groter de 

omvang die deze hinder aanneemt. Hoofdzakelijk bestaan congestiekosten uit 

tijdkosten: een bijkomende auto vertraagt de andere. 

Zo een vertraging kan berekend worden met behulp van snelheidsfuncties, die 

de verkeerssnelheid geven afliankelijk van het verkeersvolume. Daarover ver

schaft de vervoereconomische literatuur overvloedige gegevens. Ook de geld

waarde van een uur tijdverhes kan berekend worden. Men kan de weggebruikers 

observeren in situaties waarin zij moeten kiezen tussen t i jd en geld. De keuze 

van de vervoerwijze of van een vervoerroute is zo een situatie. In vele landen 

is diepgaand onderzoek daarover gebeurd. Er zijn voldoende elementen om een 

berekening te maken van de marginale congestiekostprijs van een bijkomende 

auto. 
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Het gekende voorbeeld is dat van een weg buiten de stad, waar toenemende 

verkeersdrukte leidt tot lagere snelheid. Beschouwen wij aheen het geval van een 

gewone weg met twee rijstroken: men kan aannemen dat op zo'n weg de 

gemiddelde snelheid vrijwel niet beïnvloed wordt zolang het aantal auto's per 

uur en per rijstrook minder dan 300 bedraagt. Voorbij 300 auto's daalt de 

snelheid en bij een debiet van 1000 auto's per uur en per rijstrook beginnen zich 

staande files te vormen en nadert de weg zijn maximale capaciteit. 

Welnu, op een kalm moment, met minder dan 300 auto's, zijn de marginale 

congestiekosten nul en zou de congestieheffing dus ook nul moeten zijn. Op een 

moment dat 400 voertuigen per uur rijden, veroorzaakt een bijkomende auto die 

één khometer in het verkeer blijft; aan de anderen een vertraging die men kan 

berekenen op ongeveer 0,6 cent. Bij het zeer drukke verkeer van 1000 auto's per 

uur en per rijstrook, bedraagt de correcte congestieheffing 4,50 cent per 

khometer. In deze berekening is een tijdverhes van één uur voor één auto 

aangerekend tegen de - erg gematigde - kostprijs van 3,60 gulden, namelijk 20 % 

op een gemiddeld uurloon van 18 gulden. Statistische studies in verschihende 

landen hebben uitgewezen dat woon-werkreizigers hun in-vehicle time waar

deren tegen een prijs die meestal tussen 20 en 30% van hun loon ligt. De 

wachttijd in files is in-vehicle time en die betreft grotendeels woon-werkreizigers. 

De tegenstanders van rekeningrijden beweren dat deze heffingen te klein zouden 

zijn om een voelbare invloed op het wegverkeer uit te oefenen. Wij hebben ook 

maar een gewone weg buhen de stad beschouwd. Voor het rijden op drukke 

stadswegen, met verkeershchten, komt de correcte congestieheffing op een veel 

hoger bedrag. Zodra zich staande files vormen, kan de juiste congestieheffing 

niet meer berekend worden zoals men dat gewoonlijk doet: uit een snelheids

functie die de vertraging van het verkeer aangeeft in functie van de verkeers

drukte. Als de verkeersdrukte het saturatiepunt met staande files bereikt, ver

dwijnt de geldigheid van snelheidsfuncties. 

Op knelpunten met staande files moet een berekeningsmethode gebruikt worden 

die ook de vervoerspeciahsten bekend is, maar dan eerder met betrekking tot 

luchthaven, sluizen, of veerdiensten. Men moet dan een wachtlijn beschouwen 

en het effect dat een bijkomende gebruiker uitoefent op andere gebruikers in de 

wachtlijn. 

De uitkomst is spectaculair: een bijkomende gebruiker schuift ahe volgende op 

gedurende zijn bedieningstijd en het effect duurt voort tot de wachtlijn ver

dwijnt. Een bijkomende auto die om zeven uur 's morgens rijdt, bij het begin van 

de file die nog twee uur ononderbroken zal duren, oefent een invloed uit die zich 

nog twee uur lang uitstrekt. Alle volgende gebruikers worden met de bedienings-

t i jd van één auto opgeschoven en het effect houdt pas op om negen uur, het 

moment waarop de file verdwijnt. 

Als wij nu de heffing berekenen in een eenvoudig geval, een dagelijkse file van 

twee uur met uitsluitend personenwagens, waarvoor het tijdverhes 3,60 gulden 
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per uur kost, dan moet op het knelpunt waarvoor die file aanschuifl;, een heffing 

aangerekend worden die bij het begin van de twee uur durende file 7,20 gulden 

bedraagt (3,60 x 2). Halverwege de spitsperiode, met nog één uur file te gaan, 

zou elke auto nog een heffing van 3,60 betalen en naar het einde van de file toe 

zou de heffing verdwijnen. 

Dat zijn veel hogere bedragen dan men algemeen vermoedt. Het zijn ook 

bedragen met een verrassend tijdspatroon. De correcte heffing is in het begin 

van de spitsperiode veel hoger dan op het einde. 

De sterke differentiatie naargelang t i jd en plaats is in het verleden een grote 

moeilijkheid geweest voor de praktische organisatie van het prijsmechanisch 

rijden. Z i j maakt van het rekeningrijden een gecomphceerde en dure methode, 

zelfs nu men elektronische hulpmiddelen ter beschikking heeft. Men zal in de 

praktijk moeten vereenvoudigen. 

De sterke differentiatie van de congestiehefifingen bemoeilijkt ook hun ver

gelijking met de infrastructuuruitgaven. Wij kunnen de berekening niet beperken 

tot één concrete situatie, met de verkeersdrukte of de filevorming zoals zij zich 

op een bepaalde plaats voordoen en daaruit conclusies trekken voor het ganse 

wegennet. Dat zou weinig betrouwbaar zijn. 

ECONOMISCHE BATEN V A N PRIJSMECHANISCH RIJDEN 

De vraag stelt zich of de baten van een duur heffingensysteem wel opwegen tegen 

de kosten. Dat is een essentiële vraag. Als de baten van het heffingensysteem 

niet opwegen tegen de kosten ervan, is het beter de heffingen achterwege te laten. 

Het is beter met congestie in het wegverkeer te leven en niets tegen die congestie 

te ondernemen, dan ze te wihen bestrijden met een gedifferentieerd heffingen

systeem, dat theoretisch correct is maar dat miader baten zou opleveren dan het 

kost. 

Wat zijn dan de baten en de kosten van prijsmechanisch rijden? 

De kostprijs van een heffingensysteem is vrij eenvoudig te definiëren: die bestaat 

uit de kostprijs van de technische systemen zelf, van de controle en van de 

administratieve organisatie, plus eventueel de congestie die het heffings

mechanisme zelf veroorzaakt en die bijvoorbeeld aan tolstations op snelwegen 

niet gering is. Het berekenen van die globale kostprijs stelt weinig conceptuele 

problemen. Die berekening zouden ahe vervoerspeciahsten ongeveer op 

dezelfde, voor de hand hggende manier uitvoeren. 

Over de baten van een heffingensysteem echter, maakt men zich meestal ver

keerde voorstellingen. De voor de hand hggende vergissing is, als baat van het 

heffingensysteem de globale ontvangsten te tehen, het globale bedrag dus dat het 

wegverkeer aan heffingen betaalt. Maar zo mag de overheid rhet denken over 

de baat van een heffingensysteem. Dat de baat van een heffingensysteem gelijk 
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zou zijn aan het bedrag dat men de weggebruikers uit de zakken klopt, is de 

opvatting van een struikrover. 

Om de echte baat van het heffingensysteem te bepalen, uit het standpunt van 

de globale economie, moet men zich herinneren waarom de heffing begonnen is: 

zij beoogt de eliminatie van overtollig wegverkeer. Z i j elimineert de weg

gebruikers met een betahngsbereidheid beneden de sociale kostprijs. De heffing 

vermijdt dus verspillingen in het wegverkeer. Daaruit moet ook haar baat 

berekend worden. 

De baat van een heffing voor de globale economie is, dat zij verkeer elimineert. 

Men moet dus zeker niet kijken naar de globale ontvangsten, want die zijn 

betaald door verkeer dat juist niet geëlimineerd werd door de heffing, door auto's 

die nog altijd in de file aanwezig zijn. Men moet, om de baat te berekenen, kijken 

naar een aantal auto's dat de heffing niet betaalt: het aantal auto's dat wegens 

de heffing wegblijft;. 

Per auto die wegens het invoeren van de optimale heffing wegblijft, moet men 

niet het volle tarief van de heffing als baat tellen, maar slechts een fractie van 

dat bedrag. De berekening van de correcte fractie is een wat technische zaak. 

Dat hangt af van de vorm van de betrokken vraag- en kostenfuncties. Als die 

hneair zijn - dat is een redelijke benadering - dan moet men per geëlimineerde 

auto de helft tellen van de heffing die hij zou hebben betaald. 

Voor de enkele gevallen waarvoor wij ooit de berekening hebben uitgevoerd, 

kwam de echte baat van de heffing aanzienlijk lager uit dan de totale ont

vangsten, maar dan nog was die groter dan de kosten van de prijszetting. In die 

enkele gevahen was er weinig twijfel dat prijszetting verantwoord zou zijn. 

Maar het is een open vraag of voor het ganse wegverkeer en voor alle situaties 

de baat van de heffing tegen de kosten ervan zou opwegen. 

Er is zeker een limiet aan de verfijning die men bij prijsmechanisch rijden moet 

nastreven. Voorbij een bepaald punt zullen bijkomende kosten van de prijs

vorming niet meer verantwoord zijn door bijkomende baten. Voorbij een nog 

verdere limiet, als de prijsvorming uiterst complex wordt, kan het er zelfs toe 

komen, dat voortschrijdende verfijning van het heffingensysteem alleen nog 

negatieve effecten heeft. Het systeem wordt dan ondoorzichtig. De weg

gebruikers kennen de gecompliceerde prijzen niet meer en reageren er dus niet 

meer op. De verdere complicatie van het prijssysteem heeft dan tegenover haar 

additionele kosten zelfs geen additionele baten meer. Integendeel, het sturende 

effect op het wegverkeer neemt dan af 

F I N A N C I E E L E V E N W I C H T VAN H E F F I N G E N E N UITGAVEN 

Wij zeiden eerder al dat de bedoeling van road pricing niet is de overheids

uitgaven voor het wegverkeer te recupereren, maar toch kunnen wij de vraag 
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stellen of de totale opbrengst van de heffingen voldoende zal zijn om de over

heidsuitgaven te dekken. Voor het infrastructuurdebat tussen spoor en weg

vervoer is dat een pregnante vraagstelhng. 

Eerder in dit artikel berekenden wij de heffing die filerijders in een bepaalde 

situatie zouden moeten betalen. Die heffing bedroeg gemiddeld 3.60 gulden. Als 

dat bedrag dagelijks betaald wordt door 20.000 auto's die het knelpunt tijdens 

de spitsperiode passeren, en als wij per jaar 200 werkdagen tehen met file

vorming, dan bedragen de jaarlijkse ontvangsten ruim 14 miljoen gulden. Daar

mee zijn hoogstwaarschijnlijk wel de infrastructuuruitgaven voor dat knelpunt 

zelf gedekt, de afschrijving op vroegere investeringen inbegrepen. 

De vergelijking laat al wat meer twijfel, als wij de berekeningen terugnemen voor 

een gewone weg, zonder filevorming, met een debiet van 400 voertuigen per uur 

en per rijstrook. De correcte heffing bleek dan uit te komen op niet meer dan 

0.6 cent per kilometer. Als het debiet van 400 auto's dan gehaald wordt 

gedurende 2000 uren in een jaar, dan komen de jaarlijkse ontvangsten voor één 

küometer op 960.000 gulden. Het is al minder zeker dat daarmee de infra

structuurkosten voor één kilometer gedekt zijn. Dat hangt van de plaatselijke 

omstandigheden af. 

Tenslotte, als wij een gewone weg beschouwen met minder dan 300 voertuigen 

per uur en dus zonder congestie, bedraagt de correcte congestieheffing nul, zoals 

wij eerder al gesteld hebben. In dit geval is het overduidehjk dat de con

gestieheffingen ontoereikend zijn voor het terugbetalen of het financieren van de 

infrastructuuruitgaven. 

Op basis van concrete cases kunnen wij dus moehijk uitmaken of con-

gestiehefingen zouden volstaan om de infrastructuuruitgaven van de staat te 

vergoeden. In het éne concrete geval zijn de ontvangsten waarschijnlijk wel 

groot genoeg, in het andere niet. Hoe moeten wij dan, voor het gehele wegennet, 

een algemene uitspraak doen? 

De globale verhouding tussen de ontvangen congestieheffingen en de infra

structuuruitgaven, hangt af van de schaaleffecten in het wegverkeer. Men kan 

dit, voor een willekeurige verbinding tussen twee steden, aantonen in een 

grafiek, die op de verticale as kosten en opbrengsten in guldens geeft, en die op 

de horizontale as de capaciteit van het wegennet vermeldt, in aantal rijstroken. 

(Dat aantal rijstroken moet eventueel opgeteld worden over meerdere wegen, 

of opgeteld in een gewogen som, waarbij men extra belang hecht aan bi j 

voorbeeld rijstroken op een snelweg of waarbij een geringe weging geldt voor 

plaatselijk onderbroken rijstroken. De juiste definitie van de capaciteitseenheid 

en de exacte meting van capaciteit is van gering belang voor de algemene analyse 

die wij nu uitvoeren.) 

Hoe hoger men de capaciteit van het wegennet opdrijft, hoe hoger natuurlijk de 

totale infrastructuurkosten. De curve G I K geeft dan de gemiddelde infra

structuurkosten aan per rijstrook, d.w.z. de totale infrastructuurkosten gedeeld 
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Grafiek 1 vllK = Marginale Infrastructuurkosten 
GIK = Gemiddelde Infrastructuurkosten 
W - Waarde 
H = Heffing 

W-H MIK 

kosten 
opbrengsten 
(in guldens) 

GIK 

wegencapaciteit 
(aantal rijstroken) 

door de capaciteit. Aanvankelijk daalt de curve G I K omdat in het begin de 

uitbouw van het wegennet onder schaalvoordelen verloopt. Een weg met vier 

rijstroken is niet dubbel zo duur als een weg met maar twee rijstroken. 

Voorbij een bepaald punt echter begint de verdere uitbouw van het wegennet 

steeds duurder te worden, zodat de gemiddelde infrastructuurkosten weer 

stijgen. Er ontstaan schaalnadelen. In dichtbevolkte landen als Nederland en 

België, met een wegennet dat al uiterst vertakt is, heeft men hoogstwaarschijnlijk 

deze fase van schaalnadelen al bereikt. Een verdere verdubbeling bijvoorbeeld 

van de wegencapaciteit zou hier blijkbaar toch meer dan een pure verdubbeling 

van de huidige infrastructuuruitgaven veroorzaken. Z i j zou zelfs onaanvaard

bare opofferingen meebrengen. 

De curve M I K op de grafiek stelt de marginale infrastructuurkosten voor, de 

infrastructuuruitgaven die nodig zijn om de wegencapaciteit uit te breiden met 

één bijkomende rijstrook. De curve M I K gaat uiteraard door het minimumpunt 

van GIK. Links van dit minimum, in de fase van de schaalvoordelen, liggen de 

marginale infrastructuurkosten onder het gemiddelde. Rechts van het minimum, 

in de fase van schaalnadelen, liggen de marginale infrastructuurkosten boven de 

gemiddelde. 

De curve W = H stelt de marginale waarde W voor van wegencapaciteit, de baat 

die een bijkomende eenheid capaciteit heeft voor het wegverkeer. De bi j

komende rijstrook vermindert de congestie en deze baten voor de weggebruikers 
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zijn uitgedrukt in de marginale waarde W. Die marginale waarde daalt bij 

toenemende wegencapaciteit en wordt op een bepaald punt zelfs nul. Als er geen 

congestie meer overblijft, is een bijkomende rijstrook nutteloos voor het weg

verkeer. 

De auto's die de capaciteit gebruiken, moeten daarvoor een congestieheffing 

betalen. Voor alle gebruikers van de bijkomende rijstrook samen komt die 

heffing uit op een bedrag H . Het bedrag is precies gelijk aan de marginale waarde 

W van de in beslag genomen capaciteit. Dat is uitgedrukt in de curve W = H , 

die zowel de marginale waarde W van een bijkomende rijstrook voorstelt als de 

heffing H die aangerekend wordt wegens het in beslag nemen van een rijstrook. 

Als de overheid haar gelden niet te grabbel gooit in overbodige wegen

investeringen, stopt zij de capaciteitsuitbreiding op het punt waar de marginale 

infrastructuurkosten M I K gelijk zijn aan de marginale waarde W van infra

structuur, dus in de intersectie van de curve M I K met curve W = H . Tot dit punt 

geeft een kosten-batenanalyse aan dat wegenwerken verantwoord zijn. Voorbij 

deze intersectie heeft bijkomende wegencapaciteit minder baten dan kosten en 

wijst een kosten-batenanalyse de verdere investeringswerken af. Een correct 

investeringsbeleid, op basis van kosten-batenafweging, leidt tot een wegen

capaciteit van C rijstroken. 

In dat optimum bedraagt de correcte congestieheffing een bedrag van B gulden 

per rijstrook. De gemiddelde infrastructuurkosten echter belopen slechts A 

gulden per rijstrook. De congestieheffingen voor het totaal van C rijstroken 

zuhen dus de infrastructuuruitgaven overtreffen met een totaal bedrag C(B-A) . 

Dat bedrag is voorgesteld in het gearceerde oppervlak op de grafiek. 

Men kan dus concluderen dat congestieheffingen inderdaad toereikend zijn om 

de infrastructuurkosten van het wegvervoer te dekken. Die geruststehende 

conclusie is evenwel maar correct onder drie voorwaarden. Het is goed deze drie 

voorwaarden te herhalen: 

De uitbouw van het wegennet vertoont schaalnadelen 

De heffing B overtreft de gemiddelde infrastructuurkosten alleen omdat de curve 

W = H , die de marginale waarde van capaciteit aangeeft, de MIK-curve snijdt 

voorbij het minimumpunt van de gemiddelde infrastructuurkosten, in het inter

val waar deze kosten weer stijgen. 

In landen waar meer ruimte ter beschikking is dan in Nederland, zetten de 

schaalnadelen bij wegenbouw ook later in. Het minimumpunt van de curve G I K 

ligt dan verder naar rechts. Als zulke landen bovendien minder ontwikkelde 

vervoerbehoeften hebben, is ook de waarde van infrastructuur geringer. De 

curve W = H loopt dan verder naar links. Het is best denkbaar dat de twee 

curven M I K en W = H dan snijden onder de G I K curve. De heffing H bedraagt 

dan minder dan de gemiddelde infrastructuurkosten. 

Het bestaan van schaalnadelen is dus wel degehjk een voorwaarde om te 
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concluderen dat de congestieheffingen de infrastructuuruitgaven overtreffen. 

Onder schaalvoordelen doet zich het omgekeerde voor. 

In de dicht bevolkte landen van Noord-West Europa kunnen wij geredelijk 

aannemen dat de wegenbouw inderdaad schaalnadelen heeft, maar strikt aan

getoond werd dat nooit. Het is aheen plausibel. 

Men int optimale congestieheffingen 

De ontvangsten op de grafiek zijn steeds bepaald als een heffing H , die exact 

gelijk is aan de marginale waarde W van de in beslag genomen capaciteit. Wi j 

veronderstehen met andere woorden dat de weggebruikers steeds de juiste 

rekening gepresenteerd krijgen voor de verkeershinder die zij veroorzaken. 

Omdat de optimale heffingen uiterst complex zijn en uiterst verschhlend van één 

plaats tot een andere, is het natuurlijk zeer onreahstisch te geloven, dat altijd 

en overal die exacte heffing zou geïnd worden. Dat is zelfs met elektronische 

hulpmiddelen onmogelijk. Men zal in de praktische organisatie van het rekening

rijden moeten vereenvoudigen en vele onderling verschihende heffingen benade

ren door één uniform tarief Zolang men evenwel het gemiddelde niveau van de 

heffing maar niet vermindert, dient die vereenvoudiging ook niet te leiden tot 

ontoereikende dekking van de infrastructuuruitgaven. 

Wordt de uniforme heffing echter te laag gesteld, gemiddeld lager dan de waarde 

W van de in beslag genomen capaciteit en lager dan de curve W = H op de 

grafiek, dan is de dekking van de infrastructuuruitgaven wel duidelijk in gevaar. 

De wegencapaciteit is niet te groot 

Als men de wegencapaciteit opdrijft voorbij het correcte niveau C, dan is zelfs 

met een correcte congestieheffing, precies op de curve W = H , de kostendekking 

niet meer gegarandeerd. Men ziet op de grafiek dat de heffing H zeer snel daalt 

bij toenemende wegencapaciteit. Men moet de optimale capacheh C niet ver 

overschrijden om de heffing H onder de gemiddelde infrastructuurkosten te 

brengen. Dat doet zich al voor vanaf D rijstroken. 

Deze vaststelhng spreekt trouwens tot het gezond verstand. Als men teveel 

wegen aanlegt, blijft er weinig congestie over en int men dus ook lagere heffingen. 

Tegen de toenemende infrastructuurkosten staan dus dalende congestie

heffingen. Het is geen wonder dat de overdreven investeringen snel naar een 

situatie van deficit leiden. 

De drie voorwaarden voor een gegarandeerde dekking van de infrastructuur

uitgaven lijken niet in een gelijke mate vervuld. 

In schaalnadelen bij wegenwerken kan men, voor een overbevolkt transportland 

als Nederland, best geloven. Maar iedereen moet op dit ogenbhk vaststellen dat 

de heffingen op het weggebruik niet correct berekend worden en dat ook de 

overheidsuitgaven veel te weinig op hun sociale kosten en baten worden onder

zocht. In de slechte toepassing van heffingen enerzijds en het onvoldoende 
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aanwenden van kosten-batenanalyse bij investeringsbeslissingen anderzijds, ligt 

dan ook de oorzaak van eventuele finacieringstekorten in het wegverkeer. Het 

hnancieringsprobleem zou automatisch opgelost zijn, als men slechts de heffin

gen én de kosten-batenanalyses voor wegverkeer beide op een correcte manier 

zou toepassen. 
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A A N T E K E N I N G E N R U B R I E K 

BIJEENKOMST STICHTING UNIFORME TRANSPORT CODE 

De Stichting Uniforme Transport Code (CUTC) werd in 1986 opgericht door 

de gezamenlijke organisaties van verladers en vervoerders. Op 25 april j l . hield 

SUTC een voorlichtingsbijeenkomst over elektronische berichtenuitwisseling 

(EDI) in het wegvervoer. 

Het elektronisch communiceren, ofwel computer-to-computer communicatie, 

biedt duidelijke voordelen t.o.v. de tradhionele papierenuitwisseling. Hierbij 

worden genoemd snelheid, juistheid, minder kosten, etc. Het uiteindelijke doel 

is een elektronische berichtenuitwissehng in het transport die uniform is, multi

modaal, toepasbaar voor grensoverschrijdend verkeer en die - dankzij de toe

passing van internationaal erkende standaards - te koppelen is aan diverse 

andere EDI-systemen. Het op de juiste wijze toepassen van E D I betekent voor 

bedrijven in de transportsector een verkorting van de doorlooptijd, een ver

hoging van de servicegraad en een verbetering van planning en coördinatie. D h 

heeft een positieve invloed op kosten en kwahteit. Het sleutelwoord in dit 

verband is standaardisatie. In 1987 is een aanzet gegeven tot het ontwikkelen 

van een internationale standaard, genaamd EDIFACT (Electronic Date Inter

change For Administration Commerce and Transport). EDIFACT geeft: 

® richtlijnen voor het ontwerpen van elektronische berichten 

• syntaxregels (de grammatica van berichten) 

• coderingen en qualihers 

• standaardberichten (factuur, order) 

Dankzij deze toepassing is het volgen van een zending (tracking) en het op

sporen van een zending (tracing) beter mogelijk geworden. Hiermee wordt de 

integrale goederenstroombeheersing dichterbij gebracht. Vanzelfsprekend heeft 

het wegvahen van de traditionele vrachtbrief juridische consequenties. Is zo'n 

elektronische vrachtbrief wel een bewijsmiddel? Het antwoord daarop is beves

tigend. De rechter kan aan bewijsmiddelen als diskettes en computer-prints 

bewijskracht verlenen. Een probleem is echter wel dat de bewijskracht gering 

is, doordat de herkomst van het stuk onzeker is. Gaat het hier om een originele 

elektronische vrachtbrief? 

Een manier om dejuridische problematiek te verminderen is het sluiten van een 

bewijsovereenkomst. Deze kan onder meer inhouden dat rechtskracht ontleend 

kan worden aan berichten die door de ontvanger bevestigd worden. Het is van 

het grootste belang, met het oog op internationale handelsbetrekkingen, dat er 
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zo spoedig mogelijk een internationaal aanvaard statuut komt met vaste basis

regels. De U N C I D Rules 1988 (Uniform Rules of Conduct for Interchange of 

Trade Data by Teletransmission) zijn een basis waarop elk EDI-systeem kan 

floreren. Zodra deze rules algemeen aanvaard worden, is er al veel bereikt. 

F.P.G.M. H i L K E N S 
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E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoerintegratie, in het bijzonder: actualiteiten 
aanvang 1989 

Dr Mr J.G.W. SIMONS 

T E N G E L E I D E 

In het vorige nummer kon over de noodzaak om de actualiteiten te beschouwen 

heen gestapt worden. Deze keer is er daarentegen ahe reden voor een nadere 

bespreking van de recente ontwikkelingen: een vibrerende en besluitvaardige 

vervoerministerraad, actievoHe uitlatingen van de zijde van de Europese Com

missie, alsmede de indiening bij de Europese Commissie voor verplicht advies 

van een Westduits wetsvoorstel inzake een wegenkostenbelasting voor zware 

wegvoertuigen. 

In de hiernavolgende beschouwingen zal uitgebreid worden ingegaan op de twee 

laatstgenoemde onderwerpen. Het onderdeel 'Structurele sanering van de Bin

nenvaart' uit de resultaten van de EG-raad van vervoerministers van 14 maart 

1989 zal in de volgende rubriek behandeld worden; het is belangrijk genoeg daar 

apart ruim aandacht aan te besteden. Hier zij volledigheidshalve nog vermeld 

dat de andere resultaten van de EG-Raad waren: 

» een principe-akkoord over een richtlijn betreffende de toegang tot het beroep 

van ondernemer in het nationale en internationale goederen- en personen

vervoer over de weg; een principe-akkoord omdat Denemarken nog voorbe

houd heeft gemaakt. Als dit voorbehoud wordt opgeheven, zal de richtlijn op 

1 januari 1990 ingaan. Er is dan een nadere precisering van de eisen waaraan 

aspirantondernemers in het wegvervoer moeten voldoen. Zo zal de beginnende 

ondernemer een kredietwaardigheid moeten kunnen aantonen van 150 ECU's 

per ton totaal gewicht of 3000 ECU's per voertuig. Om zijn vakbekwaamheid 

aan te tonen moet hij ofwel een schriftelijk examen afleggen, ofwel een beroeps

ervaring van 5 jaar op directieniveau hebben. De nationale overheden kunnen 

zelf één van deze criteria kiezen. Deze overigens 'variabele' vakbekwaamheids

regeling zal bij toepassing nog genoeg problemen geven. De verphehte onder

hnge erkenning van de diploma's tussen de lidstaten staat immers toe, dat het 

vakbekwaamheidsdiploma in dat buitenland wordt gehaald, waar de eisen het 

minst streng zijn. Zo zijn de exameneisen in Groot-Brittannië en West-

Duitsland nogal laag en is de duur van de cursussen kort; of daarmee de 

noodzakelijke kwaliteit in het wegvervoer op langere termijn tot stand komt, 

moet betwijfeld worden. Voor wat de betrouwbaarheid betreft, zal de onder-
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nemer niet meer aan de eis voldoen als hij veelvuldig ernstige overtredingen 

begaat tegen de r i j - en rusttijdenregeling en de toegestane afmetingen en 

gewichten. 

• Overeenstemming over de richtlijn voor de gewichten van kleinere vracht

auto's. Hier is de begindatum gesteld op 1 januari 1993 terwijl voor Engeland 

en Ierland een tijdelijke uitzondering zal gelden. De Europese Commissie zal 

met betrekking tot de einddatum van deze uitzondering een voorstel indienen. 

• Aanvaarding van de standaardisatie van de gelede autobus. Deze zal in 

werking treden op 1 juh 1991, hetgeen ondermeer betekent dat vanaf die datum 

dergelijke bussen bijvoorbeeld ook in Frankrijk moeten worden toegelaten. 

• Een akkoord, zij het met gekwalificeerde meerderheid, over de steunmaat

regelen voor het gecombineerde wegvervoer. Het betreft hier een wijziging van 

de verordening betreffende steunmaatregelen op het gebied van het vervoer per 

spoor, over de weg en over de binnenwateren, waarbij tot eind 1992 tijdelijke 

steun wordt goedgekeurd die ten doel heeft de ontwikkeling van het gecombi

neerd vervoer te vergemakkelijken. Deze steun zal, in tegenstelling tot voorheen, 

niet alleen betrekking hebben op investeringen in de infrastructuur en op de 

vaste of mobiele uitrusting voor de overslag, maar nu ook op de kosten van 

exploitatie van het gecombineerd vervoer voor zover het intercommunautair 

transitoverkeer via het grondgebied van derde landen betreft. 

BESCHOUWINGEN OVER DE WESTDUITSE 'STRASSENBENÜT-

ZUNGSGEBÜHRENGESETZ' E N DE VOORNEMENS V A N DE EURO

PESE COMMISSIE INZAKE BEPAALDE VERVOERONDERWERPEN 

Westduits voorstel 'Strassenbenützungsgebührengesetz' 

Conform de beschikking van de Raad over het voorafgaande onderzoek en 

overleg omtrent bepaalde wettelijke en bestuursrechtehjke bepalingen welke 

door de hdstaten op het gebied van vervoer worden overwogen (Pubhcatieblad 

023 van 03-04-1962 blz. 720), heeft de Westduitse regering het bovengenoemde 

wetsontwerp bij de Europese Commissie voor advies voorgelegd. Het wetsvoor

stel beoogt enerzijds door een vermindering van het niveau in Duitsland van de 

motorrijtuigenbelasting (Kraftfahrzeugsteuer) voor zware vrachtauto's, deze op 

een gemiddeld Europees niveau te brengen, waardoor de concurrentie tussen 

Duitse en buitenlandse vrachtauto's gelijkgeschakeld wordt. Anderzijds zorgt 

de invoering van een wegenkostenbelasting ervoor dat de bijdrage van Duitse 

vrachtwagens aan de dekking van de wegenkosten niet vermindert en de nu 

ontoereikende bijdrage van buitenlandse vrachtwagens aan deze dekking -

overigens een understatement, want de bijdrage is, afgezien van de dieselaccijns, 

nihh - verhoogd wordt. Men wü ditbereiken door alle, dus ook buitenlandse, 

vrachtwagens boven een totaalgewicht van 18 ton die daadwerkelijk in Duits-
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land rijden, te belasten met een tarief tussen 3000 tot 7000 D M , te controleren 

via een vignetsysteem, waarbij de opbrengsten in de algemene middelen van de 

Duitse staat vloeien. Uitgezonderd zijn speciaal genoemde gevallen waaronder 

- vervoerpolitiek gezien - alleen van belang is het voor- en natransport bij 

gecombineerd vervoer, inclusief restitutie bij het Huckepackvervoer. De ver

mindering van de motorrijtuigenbelasting geldt uiteraard alleen voor in Duits

land geregistreerde vrachtwagens. 

Deze bondige samenvatting geeft reeds genoegzaam de elementen aan, waarmee 

de Europese Commissie in haar advisering rekening zal moeten houden. Daarbij 

dient zij als hoedster van het EG-verdrag en beijveraar voor het bereiken van 

de verdragsdoelstellingen uiteraard in de lijn te blijven van eerdere besluiten of 

afgesproken beleidslijnen. Ook dient onderscheid te worden gemaakt tussen de 

gevolgen van het wetsvoorstel voor de eigen onderdanen, in casu de in Duitsland 

geregistreerde vrachtwagens, en onderdanen uit de andere EG-landen; immers 

de leer van de zgn. positieve discriminatie, kort samengevat de souvereiniteit van 

de lidstaat over zijn eigen onderdanen, is door het verdrag onaangetast, staat 

toe dat er een wegenkostenbelasting met gelijktijdige vermindering van de 

motorrijtuigenbelasting voor uitsluitend Duitse vrachtwagens wordt ingesteld. 

Voor wat betreft een nieuwe heffing op buitenlandse vrachtwagens ligt dat 

anders. 

Voor een juiste beoordeling van het 'buitenlandse gedeelte' van dit voorstel zal 

de Commissie ahereerst moeten uitgaan van haar reeds door de Raad besproken 

beleidslijnen, uiteraard voor zover de Raad daarop is ingegaan en te meer nu 

het Duitse voorstel wordt gepresenteerd als een nationale overgangsmaatregel 

in het kader van de toepassing van het door de Europese Commissie voor

gestelde territoriahteitsbeginsel. Wat is echter dit beginsel precies, althans zoals 

de Commissie het heeft voorgesteld? Het is te destiheren uit: 

a Artikel 10, lid 1, tweede zin van het voorstel voor een richtlijn van de Raad 

betreffende de toerekening van de kosten van vervoerinfrastructuur aan be

paalde bedrijfsvoertuigen (COM(87)716 def van 19.2.88): 

'Het territorialiteitsbeginsel houdt in dat de omslag van de infrastructuurkosten 

per voertuigcategorie wordt vastgelegd op basis van het gebruik van de wegen

infrastructuur in het land van registratie en het gebruik van de wegeninfra

structuur in de andere lidstaten van de Gemeenschap'. 

b De mededeling van de Commissie aan de Raad 'Invoering van het territoriah

teitsbeginsel voor het aan zware vrachtwagens toerekenen van vervoer-

infrastructuurkosten' (COM(88)683 def 8.2.89) verduidelijkt artikel 10 al in 

haar eerste paragraaf: 'volgens dit beginsel worden de infrastructuurkosten 

omgeslagen over de capaciteit van de voertuigen vooral naargelang van het 

gebruik dat van de wegeninfrastructuur in de Gemeenschap wordt gemaakt'. In 

paragraaf 4 worden twee hoofdelementen van een op het territorialiteitsbeginsel 
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steunend belastingstelsel opgesomd, namelijk de berekening en het innen van de 

belastingen, alsmede de budgettaire herverdeling tussen de hdstaten. Daar

opvolgend wordt in paragraaf 5 gezegd: 'de toepassing van het territoriahteits

beginsel betekent in hoofdzaak dat voor een voertuig de fiscale betalingen en 

heffingen voor het dekken van de infrastructuurkosten in overeenstemming 

worden gebracht met de door het gebruik van infrastructuur in de Gemeenschap 

door dat voertuig teweeggebrachte kosten'. Paragraaf 9, waar het territoriali-

teitsbeghisel en de vereffening met de hdstaten ter sprake komt, stelt in alinea 2 

'gemakshalve zal de instantie van het land van inschrijving van de voertuigen 

het vignet afgeven en de daarmee overeenkomende heffing innen.' 

De frappante verschihen in inhoud tussen het Duitse en Commissiebegrip, 

territoriahteit' komen via de volgende matrix scherp naar voren. 

waarbij 

A = infrastructuur 

in het buitenland 

waarvoor betaald 

moet worden 

B = land dat heft 
en int 

C = heffing 

I n 
Commissie West-Duitsland 

in z i jn geheel infrastructuur 

A communautair gastland(en) 

land van 

B registratie gastland(en) 

eenmalige in ieder land 

C betaUng betalen 

D = uiteindelijke 

verdeling 

E = karakter van 

beginsel 

verrekening 
tussen lidstaten 

geen verrekening 

tussen hdstaten 

communautair nationalistisch 

Het is in één oogopslag duidelijk dat kolom ll (West-Duitsland) op ahe punten 

in scherp contrast staat met kolom I (Commissie). Sterker nog, het Duitse idee 

verhindert en/of bemoeilijkt het bereiken van het Commissie-idee. 

Ook vanuh zuiver juridisch oogpunt valt niet te ontkomen aan een negatieve 

beoordeling. 

1 De in het Duitse wetsontwerp gestelde overgangstermijn komt ongeloof

waardig over. Waarom spreekt men over 'Ablauf des Jahres 1993' voor het 

buiten werkingstehen en niet 'Ablauf des Jahres 1992'. Het staat geenszins vast 

dat, als er om welke reden dan ook niets of iets anders in Europa zou gebeuren, 

West-Duitsland met één regel de wet niet weer verlengt. Indien de Commissie 

nu een positief advies zou geven, dan valt het ook moeilijk tegen die t i jd anders 

te beshssen en is zij de veroorzaker van de vervulling van de spreuk 'niets is 

eeuwiger dan het tijdelijke'. In herinnering zij hier ook gebracht dat de Raad in 
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haar tweede Considerans van verordening nummer 1841 van 21 juni 1988 (PB 

nummer L163/1 van 30/6/1988) 'uiterlijk 1992' heeft genoemd als tijdstip waarop 

de vrije vervoermarkt voor het wegvervoer zal moeten zijn gecreëerd. Daaren

boven wordt de instelling van een Strassenbenützungsgebühr gepresenteerd als 

het vooruitlopen op een verplichte harmonisatie. Er zij op gewezen dat, in 

tegenstelling met aanvankelijke gedachten in Duitsland en Raad, een harmonise

ringsverplichting door het Hof van Justitie in het beroemde nalatigheidarrest 

niet is verwoord. Integendeel, de harmonisatie is een bijkomende mogelijkheid, 

los van de hberahsatie verplichting. 

Onbestreden is ook de overeenstemming die Raad en Commissie in de Raads

vergadering van 12/6/1978 hebben bereikt over het nooit ingetrokken voorstel 

van 1968 inzake de eerste richtlijn over de aanpassing van nationale systemen 

van de heffingen op bedrijfsvoertuigen, waarin met name het nationaliteitsprin

cipe is verwerkt. Dit akkoord heeft aheen geen rechtskracht gekregen i.v.m. een 

Itahaanse reserve op heel andere gronden. Daarbij is afgesproken (zie 

Erdmenger: 'EG Unterwegs' blz. 79) dat 'die Wegekosten im Strassenverkehr 

über die Kraftfahrzeugsteuer und die Mineralölsteuer anzulasten'. Tezamen met 

het reeds besproken voorstel van de Commissie van 1988 en de daaropvolgende 

mededeling eind 1988, waarop de Raad ook verder is ingegaan, is er dus wel 

degelijk - zeker op het punt van betalen door buitenlanders in een andere 

hdstaat - sprake van een 'abgestimmtes gemeinschaftliches Vorgehen' en niet 

van een 'Zwischenstand der Diskussionen'. Conform de recente visserij-arresten 

(Engeland) staat het op grond van artikel 5 EG-verdrag Duitsland dan niet meer 

vrij andere regels in te voeren die een hefBng van onderdanen van andere 

lidstaten inhouden. 

2 Voor het goede begrip zij hier ook nog opgemerkt, dat indien de Westduitse 

regering om concurrentie-overwegingen de motorrijtuigenbelasting wil gelijk

schakelen, een zelfstandige en niet met andere voorstellen verbonden verlaging 

voor de Duitse wegvervoerder van de Duitse motorrijtuigenbelasting kan wor

den voorgesteld en door de Commissie worden goedgekeurd. Di t zou in overeen

stemming zijn met H o f s jurisprudentie, dat de weg van de minste weerstand en 

gevolgen voor anderen (ondernemers) moet worden gekozen om iets noodzake

lijks te regelen (arresten 205/84; 206/84). 

3 In een advies aan de Duitse regering van een drietal Hamburgse professoren 

wordt diep ingegaan op het verschü tussen 'Steuer' en 'Gebühr'. Z i j komen tot 

de, door de Duitse regering overgenomen, conclusie dat het hier een zuivere 

Gebühr (in het Nederlands zouden wij zeggen 'heffing') betreft die niet is onder

worpen aan het belastingartikel 95 lid 1 van het EG-verdrag. Het komt me voor 

dat - ik ben overigens geen belastingdeskundige - nu de hef&ng in de algemene 

middelen vloeit, hier sprake is van belasting in de zin van het genoemde EG-

artikel, dat immers spreekt over het heffen van belastingen al dan niet recht

streeks en van welke aard dan ook, op produkten (een vervoerdienst is ook en 
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economisch produlct). Uitgesprolcen is ook hd 2 van artikel 95 dat voorschrijft 

dat de hefBng geen bescherming mag inhouden, direct of zijdelings, van andere 

produkties. Welnu, één van de door de Duitse minister uitgesproken doel

stehingen van de onderhavige belastingheffing is met name het spoorvervoer te 

bevoordelen, zodat ook op deze grond geen positief advies over het wetsvoorstel 

zou kunnen worden gegeven door de Commissie. 

4 In de juridische beoordeling zal nog een ander economisch element moeten 

worden meebewogen, want artikel 76 (de zogenaamde stand-stih-clausule in het 

vervoer) spreekt over 'de rechtstreekse of zijdelingse uitwerking voor de ver

voerondernemers der overige lidstaten' en wel in de zin dat zij 'niet in een minder 

gunstige situatie komen'. 'Minder gunstig' voor de vervoerondernemer duidt niet 

alleen op kostprijsfactoren, maar gezien de fundamentele doelstelhng van iedere 

ondernemer - ook die in het vervoer - nl. continuïteit en rentabiliteit, dient er 

gekeken te worden naar de gehele omgeving waarin de ondernemer kan 

opereren. Werkt het Duitse wetsvoorstel op zich al minder gunstig uit t.o.v. de 

Engelse ondernemer daar zijn motorrijtuigenbelasting nog hoger is dan die van 

de Duitse ondernemer, bij rentabüiteit en continuïteit zuhen we ook rekening 

moeten houden met de verschillen van andere heffingen van overheidswege 

zoals de sociale bijdragen en belasting op de ondernemerswinst, factoren die van 

grote invloed zijn op het rendement van het geïnvesteerde kapitaal! Maar van 

veel grotere betekenis is, dat de Duitse ondernemer door de beschermde natio

nale markt waarin hij en niet de buitenlandse ondernemer mag opereren - er 

bestaat immers nog steeds door nalatigheid (arrest 1985!!) van de Raad (inclusief 

Duitsland) een cabotageverbod - een belangrijke opbrengstvoorsprong heeft, 

waarvan de grootte bepaald wordt door de mate waarin de Duitse ondernemer 

ook binnenlands vervoer verricht (p.m. de binnenduitse verphehte tarieven zijn 

gemiddeld 20% hoger dan voor vergelijkbare transporten in andere landen). 

Daarmede zorgt de voorgestelde Strassenbenützungsgebühr voor een relatieve 

verslechtering van de concurrentiepositie van de vervoerders uit de andere 

lidstaat, die op zich even efficiënt kunnen werken als de Duitse ondernemer. Er 

is dan wel degelijk sprake van 'minder gunstig' en derhalve van inbreuk op 

artikel 76 EG-verdrag. Een ander economisch argument voor een vernietigend 

advies van de Commissie bestaat hierin, dat het eventueel toestaan van deze 

stappen van de Westduitse regering de weg voor ahe andere Lidstaten vrijmaakt 

om op eigen normen ook een dergehjke actie te ondernemen. Dan kan één interne 

(vervoer)markt wel vergeten worden. Ook het aantal retorsiemaatregelen van 

derde landen buiten de Gemeenschap (bijvoorbeeld Oostenrijk) zal dan de pan 

uit rijzen. 

De verwachting is dat de Europese Commissie bij het in druk verschijnen van 

deze beschouwing reeds haar advies zal hebben geformuleerd of wellicht al 

gepubhceerd. Het is dan goed te weten dat het script reeds eind april aan de 

Europese Vervoercommissaris is overhandigd en in dank aanvaard. 
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Voornemens Europese Commissie 1989 

Jaarlijks geeft de Europese Commissie haar voornemens te kennen via een 

'programma van de Europese Commissie', zo ook dit jaar. Kort samengevat 

behelzen ze voor het vervoer de volgende nieuwe voorstehen: 

® Voor het wegvervoer: toename van het communautaire wegvervoercon-

tingent voor de komende 3 jaren, prijs vaststelhng van het goederenvervoer 

(reeds ingediend) en het vrij verlenen van diensten in het wegvervoer, maar ook 

bij het vervoer over de binnenwateren tussen de lidstaten en niet-EG-landen. Op 

het vlak van de concurrentievervalsing: gedetaüleerde regels over de invoering 

van het territorialiteitsprincipe inzake het aanrekenen van transportinfra-

structuurkosten aan zware vrachtwagens, alsmede voortzetting van de harmoni

satie inzake de gewichten en afmetingen en verbetering van de controle op het 

vervoer van gevaarlijke stolfen. Ook de veihgheid krijgt aandacht met het 

voornemen de richtlijnen over het testen van de geschiktheid van motorrijtuigen 

te wijzigen en veiligheidssystemen voor kinderen beneden de 12 jaar verplicht 

te maken. 

• Voor de luchtvaart: de zogenaamde tweede fase voorstellen inzake tarieven, 

capaciteit en toegang tot de markt alsmede exploitatievoorwaarden en con

currentievervalsing. Hierbij wordt gedacht aan de harmonisatie van de com-

pensatieregels inzake weigering tot embarkeren en voor een beperking van het 

aantal vheguren, de vereisten inzake luchtwaardigheid en communautaire acties 

inzake luchtverkeersrechten t.o.v. derde landen. Ook een sociale maatregel 

wordt voorzien voor de luchtvaart, overigens ook een voor het zeevervoer en 

wel de wederzijdse erkenning van licenties, diploma's en kwalificaties. 

• Voor het zeevervoer komt een mededeling over de verbetering van de con

currentiepositie en exploitatievoorwaarden voor de scheepvaartmaatschappijen 

in de Gemeenschap (de zogenaamde positieve maatregelen) en een voorstel over 

de wederzijdse erkenning van de technische uitrusting van de controle

procedures van de schepen, wat overigens ook geldt voor de coördinatie, wat 

de havencontrole betreft, van de naleving van internationale normen inzake 

veiligheid op zee en arbeidsvoorwaarden aan boord. Tevens is de Commissie 

voornemens een voorstel in te dienen over minimum normen voor schepen met 

gevaarlijke goederen aan boord die havens van de Gemeenschap binnenvaren 

of verlaten. 

Tot zover de verkorte opsomming. Het is opvallend dat in dit rij t je geen spoor

wegactiviteiten naar voren komen. Dit wordt evenwel voldoende gecompen

seerd door de inbreng van dit onderwerp in een uiteenzetting van de Europese 

Vervoercommissaris voor het Europese Parlement op 24 april 1989. De vervoer

commissaris is voornemens, indien hij het akkoord Van zijn cohega's in de 

Commissie krijgt, in jul i een voorstel in te dienen bij de Raad waarin het gamma 

van vraagstukken betreffende de toekomst van de spoorwegen als één geheel zal 
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worden gepresenteerd, temeer daar de voorstellen over het spoorwegbeleid zijns 

inziens van doorslaggevend belang zuhen zijn voor het welslagen van ahe 

voorstehen op vervoergebied. 

Enerzijds gaan de spoorwegen een uitdaging, anderzijds nieuwe kansen tege

moet. De uitdaging bestaat hierin dat door verbeterde concurrentie van de 

andere vervoertakken, zoals bijvoorbeeld de toenemende efficiency in het weg

vervoer, de spoorwegen zich eveneens zuhen moeten omvormen tot grotere 

slagvaardigheid. De kansen liggen bij een aantal nieuwe markten die voor de 

spoorwegen toegankelijk worden. Het is de taak van de Commissie de weg te 

wijzen naar gecoördineerde actie op communautair vlak, teneinde de juiste 

aanpak te bewerkstelligen. Maar dit moet zich wel afspelen binnen het kader van 

de hoofdbeginselen van de ontwikkeling van het communautair vervoerbeleid, 

te weten: 

• alle wijzen van transport moeten gelijk behandeld worden in eerlijke mede

dinging; 

• de vervoerbedrijven zullen de verantwoordelijkheid voor hun eigen activitei

ten moeten krijgen; 

® het overheidsingrijpen zal beperkt moeten blijven tot die terreinen waar dat 

noodzakelijk is én waar dat met doeltreffendheid kan worden toegepast; 

® de vrijheid van vestiging en toegang tot de markt dient, in overeenstemming 

met het verdrag, verzekerd te zijn. 

De toegenomen tekorten en het teruglopend vervoer van de spoorwegen in de 

afgelopen 20 jaar, bevestigen dat op Gemeenschapsniveau niet meer alleen 

verder gegaan kan worden met het zich bezighouden met subsidies en jaar

rekeningen. Het gaat er nu om de juiste formule tot succes te vinden. De 

spoorwegen van het Europa zonder Grenzen zuhen soepel en goed georgani

seerd moeten zijn. Immers, de klant bij internationale zaken wü te doen hebben 

met één gesprekspartner en één organisatie. Via de communautaire regelgeving 

moeten de spoorwegen dan ook de mogelijkheid krijgen hun dienstverlening te 

wijzigen, uiteraard met instandhouding van het recht van openbare instanties 

op de exploitatie van essentiële diensten in het openbaar vervoer. Wi l men 

efficiënt zijn, dan zuhen de organisaties de gehele Gemeenschap moeten bestrij

ken met een gemeenschappelijk doel. Daarnaast zal in het vervoer een uniform 

geheel van beginselen moeten worden toegepast, zoals bijvoorbeeld de billijke 

verdeling van de kosten over ahe vervoertakken, in dier voege dat de vohedige 

kosten van de middelen die de vervoertak gebruikt ook voor hun rekening 

komen, met inachtneming van de externe kosten en baten. 

220 



De conclusies, die hieruit inzake de spoorwegen worden getrokken, zijn: 

• vanwege de externe baten kan de exploitatie van bepaalde spoorwegdiensten, 

met name in de steden en de voorsteden door sociale doelstehingen worden 

geleid; 

• de spoorweginfrastructuur dient op dezelfde wijze als in de andere takken 

van vervoer te worden gefinancierd; 

• in bepaalde soorten diensten, met name het lange-afstandsverkeer, zal de 

concurrentie zijn rol moeten kunnen spelen; die diensten mogen niet worden 

gesubsidieerd; 

• teneinde een volkomen vrijheid van dienstverlening te krijgen, zouden de 

lidstaten de financiële controle voor de infrastructuur op zich moeten gaan 

nemen, waardoor een grensoverschrijdende exploitatie mogelijk wordt en waar

bij door middel van huur voor de benodigde spoorcapaciteit kan worden be

taald. 

• de directe staatsinmenging bij de spoorwegen zal beperkt moeten blijven tot 

vooraf vastgestelde overeenkomsten of contracten voor het verlenen van open

bare diensten; 

• de kapitaalrekening van de spoorwegmaatschappijen moet meer de werke

lijkheid gaan weergeven. Zo moeten waarden van de ingezette middelen hun 

reële kapitaalwaarde weerspiegelen en niet de historische waarde. Bovendien 

gaan bepaalde spoorwegmaatschappijen gebukt onder uit het verleden over

geërfde schulden die de betrokken lidstaten moeten gaan afschrijven. 

Deze combinatie van het officiële programma van de Commissie en de boven

staande uiteenzetting in het Europese Parlement geeft een goed beeld van de 

hoofdzaken die we dh jaar kunnen verwachten. Hierbij kunnen echter de volgen

de kanttekeningen geplaatst worden: 

Algemeen wordt onderschreven dat in het komende decennium met een toe

nemende vraag naar vervoer, zowel in het goederen- als personenvervoer, moet 

worden gerekend. Prognoses voor het grensoverschrijdende goederenvervoer' 

komen voor het jaar 2000 in vergelijking met 1987 tot een groei van rond de 34 %, 

voor het Alpenoverschrijdende goederenvervoer zelfs 60% groei en een ver

dubbeling in het jaar 2020. Opvallend is nu dat het al geringe marktaandeel van 

de spoorwegen (14%), ook in deze prognoses nauwelijks stijgt; het wordt zelfs 

al als een succes gezien wanneer dit aandeel kan worden gehandhaafd. Ver

klaring hiervoor zijn de goederenstructuureffecten. In de toekomst zijn in het 

logistieke systeem de eigenschappen van de spoorwegen slechts zeer beperkt 

geëigend om aan de eisen van de economie te voldoen. Ook de traditioneel 

moeüijke samenwerking van de spoorwegen onderhng heeft het tot nu toe niet 

echt massaal mogelijk gemaakt, ook kwahtatief concurrerende aanbiedingen in 

vergelijking met het goederenwegvervoer te doen. 

221 



Het is dan oolc juist dat de Europese Commissie op deze laatste eisen gaat 

hameren, maar men dient ook goed te beselfen dat het succes niet overdon

derend zal zijn. Qua volume zal er, absoluut gezien, een sterke stijging plaats

vinden, doch qua marktaandeel zullen er nauwelijks significante verschuivingen 

optreden. De dynamiek van de economische ontwikkeling en de geprognotiseer

de toename, vooral in het goederenvervoer, zijn daaraan debet. Er wordt nog 

teveel over alternatieve transportmogelijkheden getheoretiseerd; te weinig in 

daadwerkelijke activiteiten omgezet. Zo zijn de verwijzingen naar benuttings-

mogelijkheden van de spoorwegen tot nu toe meer lege doppen dan een werkehjk 

gebruiksalternatief voor de economie, ofschoon in het gecombineerde vervoer, 

in het bijzonder bij het grensoverschrijdende Alpenvervoer, een positief ont

wikkelingsperspectief zit. Maar nu al zi jn de terminals overbelast; de aan-

leveringstijd is te vroeg, de transporttijden te land en de prijs meestal niet 

concurrerend. Daarbij komt dat de aanleg van nieuwe capaciteit decennia zal 

nemen; met hoge kosten. Kortom: wü men via het gecombineerde vervoer een 

strategie van ontlasting van de wegen volgen, dan zal men de zaak ook werkelijk 

marktgericht moeten aanpakken. Het is daarom goed dat ook de Commissie het 

spoorvervoer niet ten koste van het wegvervoer wü veranderen, maar dat door 

haar eigen kracht en organisatie gereahseerd wenst te zien. 

Noot 

1 Zie Prof D r G Aberle, Universitat Giessen, Verlcelirsinfrastrulituren i m Spannungsfeld von Engpassen, Finan-

zierungsschwierigljeiten und Territorialitatsregelungen, april 1989. 
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S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

Nederlands wegennet nader bezien 

Drs. J. SCHALEN 

De laatste jaren staat de Nederlandse infrastructuur volop ter discussie, vooral 

in relatie tot een aantal onderliggende probleemgebieden zoals: 

• economische gevolgen van het toenemende aantal files 

• het verminderen van de bereikbaarheid van o.m. de Randstad 

• verkeersveiligheid 

• effect van groeiende verkeersintensiteit op het milieu. 

Vooral het hoofdzakelijk in de Randstad door overbelasting dichtslibbende 

wegennet geeft aanleiding tot koortsachtig overleg in bijna alle geledingen van 

de maatschappij en tot het opstehen van aherlei plannen, programma's en 

scenario's. 

De Statistieken van Verkeer en Vervoer leveren in de vorm van een cijfermatige 

onderbouwing een bijdrage aan de beleidsvoorbereiding. 

In het jubheumnummer van de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer (januari '89) 

is een artikel opgenomen van H . M . Coninx en G.M.E.H. Moritz 'Infrastructuur 

en Vervoermiddelenbezit'. In deze rubriek worden de voornaamste uitkomsten 

samengevat, voor zover die betrekking hebben op het wegennet en het gebruik 

ervan. 

Binnen de al eerder in dit tijdschrift gepresenteerde samenhang tussen de 

verkeers- en vervoerstatistieken, de zgn. aspect-vervoertakbenadering, vahen de 

statistische gegevens over het wegennet onder het aspect infrastructuur/gebruik 

van infrastructuur cn onder dc vervoertak weg. In tabel 1 wordt de ontwikkehng 

van het wegennet vanaf 1970 weergegeven. Ten behoeve van de vergelijkbaar

heid bevat tabel 1 ook gegevens over de vervoertakken spoorvervoer en binnen

vaart. 

Tabel 1 - Infrastructuur in Nederlanii 

1970 
Lengte in km 

1980 1987 

Verharde wegen 76.990 93.400 100.890 
w.v. autosnelwegen 895 1.773 1.984 

Spoorwegnet 3.148 2.787 2.809 

Vaarwegen 5.707 4.847 4.830 
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Opvallend is de enorme groei van de autosnelwegen en de relatieve stabüiteit 

van de lengte van het spoorwegnet en van de vaarwegen. 

De basisgegevens van de Nederlandse infrastructuur t.w. weglengte en verkeers

intensiteit worden sinds 1968 resp. 1970 door het CBS op een zo consistent 

mogelijke wijze verzameld en bewerkt. De lengte van het Nederlandse wegennet 

en de daarop verrichte verkeersprestatie ten opzichte van de omringende landen 

komen tot uiting in tabel 2. 

Tabel 2 - Weglengte en verkeersprestatie in een aantal West-Europese landen 1987 

Weglengte Aantal km weglengte per Voertuigkilometers 

km km^ landopp. 1000 inw. mln km 

België 128.319 4,20 13,0 47.800^ 

Frankri jk 804.940 1,46 14,4 395.000 

West-Duitsland' 492.478 1,98 8,1 403.100 

Groot Brit tannië 352.291 1,53 6,4 315.800 

Nederland^ 115.300 2,75 7,8 87.200 

Bron: Intemational Road Federation, World Road Statistics, editie 1988 

' Gegevens 1986 

^ Bron: CBS, Statistiek van de Wegen 1988 

^ 1986, excl. motorfietsen 

Opmerkelijk is dat, hoewel Nederland op België na de hoogste wegendichtheid 

per km^ landoppervlakte heeft, het aantal kilometers weglengte per 1000 inwo

ners in Nederland, op Groot Brittannië na, het laagst is. 

Tabel 3 laat de ontwikkeling zien van de lengte van de verharde wegen in 

Nederland en van het totaal aantal daarop afgelegde voertuigkilometers: 

Tabel 3 - Verharde wegen, lengte en voertuigkilometers 

Weglengte Voertuigkilometers 
Totaal Binnen de Buiten de Totaal Binnen de Buiten de 

km bebouwde bebouwde mln km bebouwde bebouwde 

kom kom kom kom 

1970 76.990 29.430 47.560 45.160 18.670 26.490 

1980 93.400 40.020 53.380 72.520 22.700 49.820 

1987 100.890 45.790 55.100 87.210 26.190 61.020 

Binnen de bebouwde kom is de weglengte in de periode 1970-1987 meer toe

genomen dan buiten de bebouwde kom, in tegenstelling tot de voertuig-

khometers die buiten de bebouwde kom het meest zi jn toegenomen. De aanleg 

van nieuwe woonwijken heeft voor een groot gedeelte de toename van de 

weglengte bhinen de bebouwde kom veroorzaakt. De groei van het wegennet 

buiten de bebouwde kom is qua lengte achtergebleven, maar door de aanleg van 

extra rijstroken heeft de groei in de breedte wel de capaciteit vergroot. 
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Tot slot van deze rubriek komt de toename van de lengte van autosnelwegen 

aan de orde: tabel 4 geeft een uitsplitsing te zien naar landsdeel, voor wat betreft 

de lengte en de voertuigkilometers; daarnaast wordt de toename van de verkeers

intensiteit per landsdeel weergegeven. 

Tabel 4 - Autosnelwegen, lengte, voertuigkilometers en verkeersintensiteit 

Totaal 

Nederland 

Noord Oost West Zuid 

Weglengte in km 

1970 895 11 220 425 239 

1980 1.773 195 501 585 493 

1987 1.984 241 549 645 548 

Voertuigkilometers in mln km 

1970 7.467 51 1.434 4.847 1.135 

1980 19.994 965 4.317 10.298 4.414 

1987 27701 1.538 5.972 14.116 6.075 

Verkeersintensiteit per weekdag 

1970 22.863 13.246 17868 31.255 12.984 

1980 30.898 13.594 23.610 48.237 24.552 

1987 38.262 17.457 29.804 59.977 30.351 

Verkeersintensiteit per werkdag 

1970 22.541 13.262 17388 30.963 12.737 

1980 32.463 13.911 24.726 50.983 25.667 

1987 40.818 18.172 31.647 64.452 32.173 

De verkeersintensiteit op een gemiddelde weekdag is in de periode 1970-1987 

met 67% gestegen, van 22.900 voertuigen per dag in 1970 tot 38.300 voertuigen 

per dag in 1987; de intensiteiten hebben betrekking op het verkeer in beide 

richtingen. Het verkeer op de autosnelwegen is sinds 1970 op werkdagen het 

sterkst gegroeid: vooral in de Randstad-provincies is de absolute groei het hoogst 

en is alleen al de groei van 1970 tot 1987 groter dan het absolute niveau in 1987 

in de overige landsdelen. 
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B O E K B E S P R E K I N G S R U B R I E K 

Begrensde horizonten - De internationale burgerluchtvaartpolitiek van Nederland in 

het Interbellum. Dissertatie M.L.J. Dierikx (KUN) . W.E.J. Tjeenk Willink, 

Zwolle, 1988. Prijs: ƒ 6 0 , - . Blz. 235. 

1 Op 13 december 1988 promoveerde auteur op de door Nederland tussen de 

beide wereldoorlogen gevoerde internationale burgerluchtvaartpolitiek met als 

centrale vraagstellhig de effectiviteit van de door de overheid geleverde beleids

inspanning. Promotor was Dr. A.F. Manning, hoogleraar Nieuwste Geschiedenis 

aan de Kathoheke Universiteit te Nijmegen. 

In deze in een vlotte stijl geschreven pubhcatie onderzoekt Dierikx de inter

relatie tussen de vooraanstaande positie die K L M aan het eind van de jaren 

dertig/begin veertig innam in het wereldluchtverkeer en de burgerluchtvaart

politiek of om het in zijn eigen woorden te formuleren (p. 8 diss.)'... in hoeverre 

de internationale burgerluchtvaartpolitiek van Nederland een wezenlijke factor 

vormde voor het bereiken van die vooraanstaande positie'. 

De algemene conclusie (p. 184) van de promovendus is negatief: door een 

doorgaans onzorgvuldig en weinig slagvaardig optreden van de ministeries van 

(toen nog geheten) Waterstaat en Buitenlandse Zaken was er min of meer 

permanent sprake van 'missed opportunities' in de luchtvaartdiplomatie, een 

ban die gedeeltelijk werd doorbroken door een niet altijd even fijnzinnig en in 

ambtelijke en politieke kringen wrevel opwekkend optreden van Plesman, 

KLM's man van het eerste uur. 

2 Ter verkrijging van inzicht in de algemene en specifiek Nederlandse (feitelijke) 

ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart tijdens het interbellum produ

ceerde auteur in 1986 een bij Unieboek te Houten verschenen voorstudie 

Bevlogen Jaren, Nederlandse burgerluchtvaart tussen de wereldoorlogen: zie mijn 

bespreking in TVW 1986, 22/4, pp. 445-447. 

Zi jn dissertatie heeft opgemelde studie als ondergrond en is vooral gebaseerd 

op bronnenonderzoek. Voor die archiefstudies kreeg Dierikx als eerste buiten

staander toegang tot de KLM-archieven, terwijl voorts als voornaamste infor

matiekanalen fungeerden: de archieven van de (voormahge) ministeries van 

Waterstaat, Koloniën, B U Z A en Financiën. Verder werden geraadpleegd het 

archief van de Centrale Directie van de PTT en in Londen de onder het Pubhc 

Record Office ressorterende archieven van het Air Ministry en Foreign Office. 

3 Het boek is ingedeeld in zes hoofdstukken, proloog en epiloog en conclusies. 

Bijlagen van de Parijse Conventie van 13 oktober 1919 en verscheidene wijzi-

gingsprotocohen CINA-conferentie in de twintiger jaren voltooien het geschrift. 
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Hfdst. 1 handelt over de moeizame start van K L M (1919-1927), de problemen 

betreffende Indië over het tijdvak 1927-1942 (oprichting K N I L M ) en de 

knellende financiële banden met de overheid (subsidie; voor wettelijk kader zie 

TVW 1986,22//4, p. 447). Hfdst. 2 betreft Nederland en de internationale lucht

vaartpolitiek met een overzicht van de oorsprong van het luchtrecht en de 

politisering daarvan; de Verdragen van Parijs (1919), Madrid (1926) en 

Havanna (1928). Hfdst. 3 en 4 kunnen beschouwd worden als de kern van het 

boek: politiek en prestige op de Indiëlijn, alsmede de Brits-Australische belan

gen en Nederlandse onmacht tussen Batavia en Sydney. Na de verhandeling in 

hfdst. 5 over de ontoegankelijke Amerikaanse lucht besluh auteur met vergeten 

rechten en onnodige concessies plus koehandel met Air France. 

4 Di t oorspronkelijk geschiedkundig onderzoek doorbreekt de traditionele en 

eenzijdige benadering vanuit de juridische en politieke optiek. Het is informatief 

en instructief. Door de overwegend descriptieve stijl kan men abusievelijk de 

indruk krijgen dat de historische analysen, althans in het proefschrift, het onder

spit hebben gedolven. Feit is wel dat door die beschrijvende teneur de lezer op 

verschillende plaatsen slechts door herlezing van diverse passages tot duidelijke 

conclusies kan komen. Mogelijk is het inherent aan een bronnenstudie, maar erg 

sterk vind ik auteur niet in het poneren van een eigen mening. 

Een pluspunt is de, het gehele werk goed volgehouden, 'flashback' naar eerdere 

strofen, zodat een redelijk overzicht behouden blijft . Jammer dat schrijver geen 

landkaart heeft opgenomen in het boek, waardoor de geografische logistieke 

problematiek van het opzetten van de Indiëlijn benadrukt had kunnen worden. 

Bijzonder enthousiast ben ik over de leesbaarheid van de dissertatie. Schrijver 

is erin geslaagd de eerste zwarte vlek in een groot braakliggend terrein op te 

vullen. 

Auteur duidt het me niet euvel, maar met stijgende verbazing heb ik het aantal 

storende tikfouten aanschouwd. Dat doet uiteraard geen directe afbreuk aan de 

inhoud en de knappe compositie van zijn vierjarige studie, maar te denken geeft 

het wel. 

Mi jn gevolgtrekking is dat auteur, voor een vervolgonderzoek (zie onder) in het 

buitenland verblijvend, geen kans heeft gezien het concept van zijn manuscript 

te corrigeren. 

5 Sinds september 1988 verblijft Dierikx in het buitenland voor vervolgonder

zoek, mogelijk gemaakt door een stipendium van de Niels Stensen Stichting te 

Amsterdam. Dat gaat over het historisch-juridisch onderzoek op het gebied van 

het luchtrecht en de internationale civiele luchtvaartpolitiek, met name aan

gaande de vorming van het thans geldende internationale pubhekrecht in de 

lucht en de grondbeginselen van de internationale burgerluchtvaartpolitiek in de 

periode na WO I I . Hoewel speciale aandacht zal worden besteed aan de plaats 

van die pohtiek in de algemene internationale betrekkingen, spreek ik de hoop 

uit dat straks in de vervolgpublicatie meer en beter toegelichte juridische ele-
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menten te vinden zijn dan in hfdst. 2 van zijn dissertatie. I k ben ervan overtuigd 

dat ook met zijn tweede boek, dat de neerslag zal vormen van zijn studies te 

Washington, Montreal en Londen, auteur een goede mogelijkheid heeft verder 

te penetreren in het voor velen ontoegankelijke terrein van de (gevolgen van de) 

traffic rights. 

Mr. Drs. F.A. VAN BAKELEN 

Marine Cargo Claims, 3rd Edition door Wihiam Tetley. Uitgevers International 

Shipping Pubhcations (Blais)/Les Editions Yvon Blais Ltée, Montreal, 1988, 

CXL + 1305 pp. Prijs: US $ 125.00, U K $ 66,50, Can. $ 155.00. 

1 Medio 1988 is verschenen het eind 1987 afgeronde volumineuze werkstuk van 

Wihiam Tetley, professor at law aan de McGih University te Montreal, Canada. 

De advocaten Brian C. McDonough en Elhott B. Nixon van de bahe in 

Montreal/Quebec resp. van New York stonden hem terzijde. 

Na de le en 2e druk m 1966 en 1978 vormt de onderhavige pubhcatie een geheel 

bijgewerkte editie van het uiterst lezenswaardige boek terzake van (het instehen 

van) vorderingen op het gebied van het zeerecht, beschouwd vanuit de 

Anglosaksische optiek: dus de hoofdmoot van rechterlijke uitspraken en wette

lijke regehngen concentreert zich op Noord-Amerika (incl. Canada), Verenigd-

Koninkrijk en Commonwealth. Bij de overzichtlij st van Europese jurisprudentie 

valt direct op dat Frankrijk en België een onevenredig aandeel hebben gekregen 

en dat Nederland een schrikbarend klein aantal uitspraken is toebedeeld. Hoe 

commercieel de Maasstad op maritiem gebied ook pretendeert te zijn, hier ligt 

duidelijk een taak voor de advocatuur en EUR. Bovendien doet de vermelding 

van Bundesgerichtshof op p. C X X I I I enigszins komisch, maar onvolwassen aan! 

2 Het werk is verdeeld in zeven delen: deel I Preliminaries to Marine Cargo 

Claims and Their Defence {pp; 3-176); deel I I What the Cargo Claimant Must Prove 

(pp. 177-360); deel I I I What Carrier Must Prove (pp. 361-526); deel IV Counter 

Proof by the Claimant (pp. 527-588); deel V Related Arguments Available to Both 

Parties (pp. 589-1004); deel V I National Summaries (pp. 1005-1106) van 45 

landen, terwijl deel V I I (pp 1111-1270) een aantal bijlagen betreft met de teksten 

van Internationale Verdragen, nationale reguleringen en verrassenderwijs een 

specificatie van de windkracht op de Beaufortschaal (p. 1268 e.v.). Vooraf gaat 

een glossary, uitgebreid jurisprudentie-overzicht en Table of Statutes van 

Canada, U K , USA, Frankrijk en andere rechtsgebieden. 

Onder die Verdragen staan vermeld de teksten van het Brussels Cognosse

mentsverdrag van 1924 (Hague Rules) plus ratificatie-overzicht. Protocol van 

1968 (Visby Rules) en van 1979 inzake SDR, Hamburg Rules van 1978, Verdrag 

inzake multimodaal vervoer, York/Antwerp Rules van 1974. Betreffende 
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nationale wetgeving zijn opgenomen de relevante regels in USA (Carriage of 

Goods by Sea Act van 1936; Harter Act, 1893; Pomerene Act, 1916), in U K 

(Carriage of Goods by Sea Act, 1971; Bills of Lading Act, 1855, Gold Clause 

Agreement en Commentary, 1977), in Frankrijk (Wet van 18 juni 1966 met 

amendement in 1979; Decreten van 31 december 1966 en 8 ju l i 1977), alsmede 

in Canada (Carriage of Goods by Water Act, 1936; Bills of lading Act, 1970). 

3 Deze encyclopedische pubhcatie getuigt van een grote discipline, een 

geweldige werkkracht en een diep inzicht in de kernvraagstukken van het 

zeerecht. Auteur kan bogen op een rijke juridische ervaring als praktijkjurist, 

wetgevingsjurist, wetenschappelijk jurist. Die combinatie is bij zeer weinigen te 

vinden. 

Het is ondoenlijk een omvangrijk werk als dat van Tetley, die reeds eerder zijn 

sporen heeft verdiend met o.a. Maritime Liens & Claims, 1985, in een enkele 

pagina te recenseren. Uit de vloed aan belangrijke thema's hcht ik die van de 

status van de expediteur en het niet-verhandelbaar cognossement, resp. 

pp. 691-711 en 941-1002. 

4 In EVR, X X I I , no 2, 1987, pp. 79-95 verscheen een eerdere pubhcatie van 

Tetley over de expediteur en zijn aansprakelijkheid. Voor een overzicht van 

literatuur zie TVW 1987, 2, p. 228 ad 4. 
In hfdst. 33 van deel V, pp. 691-711, bespreekt auteur dejuridische implicaties 

van de expediteur met zijn dualistische rol van óf agent (tussenpersoon) óf 

opdrachtgever (principal contractor). 

Leerzaam is de driedeling bij expediteurs in USA op p. 695 e.v.: de zgn. 

Domestic of Part IV expediteur, de Ocean Freight Forwarder en de NVOCC. 

De problematiek ingeval van 'misfortune and bankruptcy' van de expediteur is 

een belangwekkend sub-hfdst. op p. 699, terwijl de status van het door hem evt. 

uitgegeven document - wel/geen cognossement resp. document of title - even

eens aan bod komt. 

5 De verhandeling aangaande het niet-verhandelbaar cognossement, ook wel 

genoemd de waybill, beslaat ruim 60 pp., waarbij een parahei met de airwaybih 

en het Verdrag van Warschau zich natuurlijk aandient. Na de introductie van 

GCBS Waybill (General Council of British Shipping Waybih) en de P & OCL 

Waybill ( P & O Containers Limited non-negotiable waybhl) als twee van de vele 

soorten waybihs, concentreert Tetley zich in een zevenledige vraagstehing op het 

probleem van het zeevervoer onder ocean waybills, welk document de ocean bill 

of lading in een aantal gevallen heeft vervangen. 

Het is knap zoals auteur aan de hand van opgemelde zevèndehng de lezer, naar 

het l i jkt , spelenderwijs meevoert in de soms ingewikkelde probleemstelling van 

het nieuwe fenomeen (Sea)waybill: zie ook de bijdragen van Whdeboer en Van 

der Ziel in deel 1 van de serie Teksten Vervoerrecht, Zeerecht in het licht van Boek 

8 NBW. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983. 
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Die zeven kernvragen betreffende dit document zijn: 

a Z i jn de Hague Rules van toepassing op (Sea)waybills? 

b Wat is het gevolg van de incorporatie van de Hague Rules? 

c Wie kan ten bedrage van welke som een rechtsvordering instehen? 

d 'Uitsluiting' ofwel vermoeden behoudens tegenbewijs aangaande de ver

klaring van de vervoerder inzake de ontvangst van de goederen? 

e Wat is de reikwijdte van het ius disponendi en wie kan er gebruik van maken 

binnen het kader van de aflevering en de verladersinstructies? 

f Wat zijn de aspecten van niet-verhandelbaarheid, overdracht en financiering? 

g Hoe ki jkt de rechter aan tegen de verwijzing in het document naar andere, 

niet direct opgenomen bedingen resp. clausules (probleem van de short/long 

form)? 

6 Met het kolossale werk van Tetley kan de scheepvaart- en vervoerwereld weer 

een tiental jaren vooruit! Vergeleken bij de 2e editie van 1978 is de omvang van 

de publicatie verdubbeld. Dat komt o.a. door de opname van een vijftal nieuwe 

hoofdstukken: Interpretation Büls of Lading, p. 83 e.v.; Expediteurs en hun 

aansprakelijkheid, p. 691; Setoff, p. 893; Overgang van eigendom en risico bij 

koop/verkoop ingeval van schade, p. 149 en Waybihs, p. 941. 

Een internationaal standaardwerk als dat van Tetley is door geen enkele Neder

landse auteur ooit geproduceered. Kopstukken als Molengraaflf en Cleveringa 

schreven hun belangrijke vervoerrechtelijke publicaties in beginsel voor een 

Nederlands juristenpubhek, terwijl ook schrijvers als Dorhout Mees, Schadee, 

Loefif en Korthals Altes/Wiarda zich dezelfde beperkingen oplegden. Vreemd 

eigenlijk, nu vervoerrecht zich bij uitstek leent voor een brug naar inter-

nationahsatie. 

Mr. Drs. F.A. VAN BAKELEN 

Précis de droit aérien door Jacques Naveau en Marc Godefroid. Bruylant, 

Brussel, 1988, 351 pp. Prijs: BF 2.816 excl. verzendkosten. 

1 Eind 1988 verscheen dit heldere boek, geschreven door twee auteurs die hun 

sporen op het gebied van de juridische aspecten van de luchtvaart inmiddels 

meer dan verdiend hebben. Naveau was tot voor kort directeur externe 

betrekkingen en Algemeen Secretaris van SABENA; hij geldt internationaal als 

een autoriteit op het terrein van het internationaal pubheke luchtrecht (met 

specialisatie Europees recht; zie o.a. zijn boekwerken Droit du transport aérien 

international en L'Europe et le transport aérien, A A S L , X , 1985, pp. 558/559), 

terwijl Godefroid zich meer heeft georiënteerd op het private luchtrecht en ook 

verschihende pubhcaties op zijn naam heeft staan. Bijzonder is dat beiden het 
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beroep van advocaat uitoefenen in Brussel, terwijl zij tevens luchtrecht doceren 

aan de Vrije Universiteit in Brussel. 

Die ervaring heeft duidelijk zijn stempel gedrukt op het onderhavige boek, dat 

in stijl en praktische benadering nogal afwijkt van de gebruikelijke, vaak al te 

theoretische benadering door juridische auteurs zonder echte ervaring in de 

luchtvaart. Daardoor is een naslagwerk ontstaan dat gemakkelijk toegankelijk 

is voor eenieder die de achtergronden van de razendsnelle ontwikkelingen in de 

luchtvaart wil bestuderen. Het boek is verdeeld in een publiekrechtelijk 

(Naveau) en een privaatrechtelijk deel (Godefroid). De ruime ervaring van 

Naveau geeft deel 1 een bijzonder cachet, mede gelet op zijn werk in Zaïre als 

Secretaris-generaal van Air-Congo (zie nt. 122 op p. 135). 

2 Een van de aardigste en meest actuele onderdelen in Naveau's bijdrage is 

natuurlijk het Europese luchtrecht op pp. 103 e.v., specialisme van auteur. Een 

attent lezer zal genoegen beleven aan de meerwaarde die hij toevoegt door zijn 

eigen mening te geven, zij het dat hij niet al zijn kruit verschiet omdat binnenkort 

een Engelstalig vervolg op zijn eerdere Franse publicatie - supra ad 1 zal 

verschijnen. Vandaar geen al te diepgaande analysen van de ECAC-besluit-

vorming d.d. 16 juni 1987 (p. 110) en de EG package-deal van 14 december 1987, 

PB EG 31 december 1987 en vervolg 31 augustus 1988 (p. 116). In dat verband 

wijs ik met nadruk op de Beschikking van 4 november 1988 (88/589/EG) van 

de Europese Commissie inzake de Sabena-boete (art. 86 EG Verdrag, 

IV/32.318, London European/Sabena), welke besluitvorming helaas te laat 

kwam voor opname in het boek. Zie voor de scheepvaart de Verordering 15/89 

van de Raad EG terzake van de Koreaanse rederij Hyundai en het vs. in kort 

geding van de Rotterdamse rb. van 2 februari 1989 betreffende vereenzelviging 

met Sofrana. 

3 Een enkele opmerking aangaande accuratesse. Op p. 143 is niet opgenomen 

het arrest van het Hof van Justitie EG van 1 oktober 1987 inzake de Vlaamse 

Reisbureaus, zaak 311/85 (zie EVR X X I I I , 1988, 4) en het vervolg daarop Rb. 

Koophandel Brussel 13 mei 1988 (zie tevens Rb. Koophandel Brussel dd. 18 

november 1988 in de zaak VVR/N.V. Wagons-Lits Tourisme). De Richtlijn van 

de Raad EG van 26 mei 1986 (86/216/EG) tot wijziging van die van 25 juh 1983 

(83/416/EG) betreffende toelating geregelde interregionale luchtdiensten krijgt 

evenmin een plaats: p. 119. Voorts is onjuist de datum van het Asjes-arrest 

(Nouvelles Frontières) in nt. 101 op p. 114, immers de beslissing is van 1986 en 

niet van 1985! Op p. 313 staat nog vermeld de le dr. van An Introduction to Air 

Law (1983), terwijl het boek reeds verkeert in de fase van de 3e druk van 1988. 

Het is interessant een parallel te trekken op p. 134 e.v. terzake van de overheids

bemoeienis met Sabena: zie diss. Dierikx over de beginperiode van K L M (zie 

recensie in dit TVW-nummer). 

4 Deel 2 van Godefroid beslaat de pp. 171-308. Op geheel eigen wijze ventileert 

auteur zijn opvattingen aangaande (beperking van) aansprakelijkheid cfm. Ver

drag van Warschau ca. 
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Leerzaam is de status van een luchtvaartuig in België, waardoor dat niet is 

onderworpen aan art. 2279 van het BW aldaar; cf. ons art. 2014 BW iuncto NBW 

3.4.23a-3aa en 3.5.13 hd 1. Hypotheekverstrekking is i.t.t. het Nederlandse recht 

(vergelijk art. 122 Franse Code Civil) in België niet mogehjk, men werkt er met 

de constructie van huurkoop: p. 175 e.v. 

Ik signaleer dat Godefroid zich de moeite heeft getroost in het notenapparaat 

een hele serie niet-gepubhceerde rechtspraak op te nemen. Overigens komt de 

Nederlandse casuïstiek er karig vanaf; zie jurisprudentie-overzicht op p. 324 e.v. 

Dat kan in een volgende druk aanmerkehjk uitgebreider! 

5 Concluderend kan men met overtuiging stellen dat het boek beter is dan dat 

van E.R.C. van Bogaert Eléments de droit aérien: zie TVW 1988, p. 361-363 en 

ook aanmerkelijk actueler en geproduceerd vanuit de praktijk! 

De studenten in Brussel kunnen zich gelukkig prijzen dat Naveau en Godefroid 

• een bijzonder goed boek hebben geschreven, de spreuk van de Vrije Universiteit 

in de Belgische hoofdstad indachtig: Scientia Vincere Tenebrasl Maar door zijn 

heldere opzet en stihsme zuhen ook economisch geïnteresseerden, onder wie de 

lezers van TVW, de advocatuur, het notariaat en bedrijfsjuristen veel van hun 

gading vinden in deze aanbevelenswaardige publikatie. Ik ben ervan overtuigd 

dat het boek vele herdrukken zal beleven. 

Mr Drs F .A. VAN BAKELEN 
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N E A - M E D E D E L I N G E N 

ONDERWIJSACTIVITEITEN 

Het cursusjaar 1988/1989 van de opleidingen 'Vervoersmanagement' en 

'Bedrijfslogistiek voor het Transport' loopt ten einde. In het komend studiejaar 

(september/oktober 1989) zal de cursus 'Bedrijfslogistiek voor het Transport' 

een tweetal veranderingen hebben ondergaan. De naam is gewijzigd in 'Manage

ment en Logistiek' en de cursus heeft een modulaire opbouw gekregen, zoals dit 

reeds bij de cursus 'Vervoersmanagement' het geval is. Met behoud van de brede 

opzet van de cursus, waarbij logistiek bezien wordt binnen het totale onder

nemingsbeleid, zijn de modules aangepast aan wensen uit en ontwikkelingen in 

de praktijk. 

De studiegids van beide managementopleidingen is opvraagbaar bij NEA, 

afdeling Schriftelijk Onderwijs. Postbus 1969, 2280 D Z Rijswijk (tel. 

070-993341). 

Zowel in zuidelijk Afrika als in Indonesië is door NEA een onderzoek gestart 

naar trainingbehoeften in de sector wegtransport. Het onderzoek in Indonesië 

vindt plaats in opdracht van de Wereldbank en zal onderdeel uitmaken van een 

analyse van de transportsector in Indonesië die thans door de Wereldbank 

wordt uitgevoerd. In zuidelijk Afrika wordt het onderzoek uitgevoerd in 

opdracht van de Europese Commissie. Het verzoek hiervoor is afkomstig van 

de 'Southern Afriean Development Coordination Conference'. 

O N D E R Z O E K A C T I V I T E I T E N 

Internationaal onderzoek naar gecombmeerd weg-railvervoer 

In opdracht van N O V E M (Nederlandse maatschappij voor energie en milieu bv) 

vindt een internationaal onderzoek plaats naar de mogelijkheden ter versterking 

van het gecombineerd weg-railvervoer. NEA is als sub-contractant van TNO bij 

dit onderzoek betrokken, waarbij tevens samengewerkt wordt met het Duitse 

onderzoekbureau SGKV (Studiën Gesellschaft fiir den Kombinierten Verkehr) 

en het Franse bureau INRETS. NEA analyseert de huidige (en toekomstige) 

vervoermarktomvang en -structuur op basis van gegevens van het CBS, de 

NIWO e.d. Gebaseerd op deze analyse wordt een beeld verkregen van het 

aanwezige en toekomstige gecombineerd vervoerpotentieel op de vervoerassen 

Nederland-Duhsland e.v. en Nederland-Frankrijk e.v. Naast dit kwantitatief 

onderzoek is NEA betrokken bij de uitvoering van enquêtes die in het kader van 

dit onderzoek worden gehouden. Uit o.a. deze enquêtes zal blijken wat de 
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mogelijkheden zijn voor het gecombineerd weg-railvervoer en welk beleid 

gevoerd zal dienen te worden om de positie van dit vervoer te verbeteren 

teneinde het wegtransport meer via het gecombineerde vervoer te leiden. 

Mogelijke uitbreiding van de Betuwelijn 

In samenwerking met ingenieursbureau Logitech wordt een onderzoek uit

gevoerd naar de (toekomstige) rol van de spoorlijn Dordrecht-Geldermalsen-

Tiel-Nijmegen, de zgn. Betuwelijn, door deze uit te bouwen tot een mogelijke 

derde vervoeras van de Randstad naar het Europese achterland. In het onder

zoek wordt het huidige en toekomstige potentiële vervoer op deze l i jn bepaald, 

zowel regionaal als (inter)nationaal. Hierop gebaseerd en aan de hand van de 

door Loghech onderzochte technische en regionaal economische mogelijk

heden, kan bepaald worden welke toekomstige rol de Betuwelijn zal kunnen 

gaan spelen. De opdrachtgevers voor dit onderzoek zijn de Kamers van Koop

handel van Tiel, Nijmegen, Rotterdam, Dordrecht en Midden-Gelderland, de 

provincies Gelderland en Zuid-Holland en de Gelderse werkgroep Verkeer en 

Vervoer. 

Rapportages conjunctuurenquêtes en korte-termijnontwikkelingen in het goe

derenvervoer 

In juni zijn de navolgende rapporten uitgebracht: 

• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector binnenlands goederen

vervoer over de weg voor het le kwartaal 1989 en verwachtingen voor het 2e 

kwartaal 1989. 

• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector internationaal goederen

vervoer over de weg voor het le kwartaal 1989. 

® Korte-termijnontwikkehngen in het binnenlands beroepsgoederenvervoer 

over de weg voor het 4e kwartaal 1988. 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS (PAO) 

Voor de komende maanden staan de volgende cursussen op het programma: 

® 'Expertsystemen in verkeer en vervoer' op 21 en 22 september o.l.v. Ir. M.J.M. 

van der Vhst en Ir. E.J. Verroen. 

• 'Goederenstroombeheersing; van transport, distributie, opslag en overslag 

naar logistiek' op 5, 6, 12 en 13 oktober o.l.v. Ir. M.E.A. Striekwold. 

® 'Dynamisch verkeersbeheer' op 10,11 en 12 oktober o.l.v. Prof. Ir. B. Beukers. 

m 'Het bestek gereedmaken van een constructief wegontwerp' op 24,25 (en 26) 

oktober o.l.v. Prof Ir. H.J.Th. Span en Ir. J.H.J. Jager. 

® Binnenscheepvaart en vaarwegen' op 24, 25, 26 oktober en 1, 2 november 

o.l.v. Ir. R. Filarski. 
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Jaargang Nummer Onderwerp 

1965 2 Problèmes de l'Infrastrueture des Transports 

1969 2 Honderd Jaren Akte van Mannheim 

1972 extra Nationale Integrale Verkeers- en Vervoersstudie 

nummer 

1974 2 Zeevaart 
4 Goederenvervoer 

1975 1 Tweede Nationale Luchthaven 

2 Zeevaart 

3 Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 

4 Rijn-Main-Donau-Verbinding 

1976 1 Rijn-Schelde-Verbinding 

2 Vaarwegen 

3 Ruimtelijke Ordening 

4 Beleidsinformatiesystemen voor het 

Goederenvervoer 

1977 1 Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer in België 

2 World Conference on Transport Research 

3 Vervoersbesluitvorming en Vervoersanalyse; 

Capita Selecta 

1978 1 Structuurschema Verkeer en Vervoer 

3 Transport en Energietoekomst 

4 Verkeer en Vervoer in Streek en Stad; 

Waarheen? 

1979 1 Transport in Ontwikkelingslanden 

3 Scheepvaart 

4 Openbaar Personenvervoer 
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Jaargang Nummer Onderwerp 

1980 1 Vervoer in Crisis 

2 Vervoer en Energie 

3 Haventarief Politiek 

4 Binnenvaart 

1981 1 Luchtvaart 

3/4 Vervoers- en Haveneconomie: tussen Actie en 

Abstractie 

1982 2 Transport via Buisleidingen 

3 Grensformaliteiten 

4 Logistics for Survival 

1983 2 Goederenvervoerbeleid 

4 Personenvervoerbeleid 

1984 2 Werken in het Vervoer 

4 Informatica en Transport 

1985 2 De Economische Betekenis van het Vervoer 
3 De Ontwikkeling van de Vervoerswetenschappen 

1986 2 Scheepvaart: Beleid in Beweging 

3 Gecombineerd Vervoer 

4 De Grote Operaties 

1987 2 Zeehavenbeleid in België en Nederland 

3 Hoge Snelheidslijnen in Europa 

4 Ontwikkelingen in de Luchtvaart 

1988 2 Strategie Informaties 

3 Interne Vervoermarkt 1992 

4 Transport problems in some developing countries 
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