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E G 92 E N D E N E D E R L A N D S E T R A N S P O R T - E N 
C O M M U N I C A T I E S E C T O R ; E N I G E T E N T A T I E V E 
B E R E K E N I N G E N 

Drs G . J . KOOPMAN* 

Abstract 
The completion of the Common Market: economic consequences for the Dutch transport 
sector. 

This article presents the results of some tentative calculations on the economic effects of the 
completion of the Common Market for the Dutch transport sector. These effects were 
calculated on the basis of a multiseotoral model of the Dutch economy. The consequences 
of deregulation in other sectors of the economy for the transport sector are included in the 
results. The macro-economic resuhs of this study, which was conducted by the Central 
Planning Bureau, have been published elsewhere [1]; this article is focussed on the transport 
sector. 

The economic effects of the White Paper proposals are quite uncertain, as a result of several 
factors: not only was the model used not constructed for the particular kind of analysis at 
hand, therefore giving only a very rough approximation of the economic effects, but there also 
exists a high degree of uncertainty as to the actual measures which will be taken as a result 
of the E C White Paper. With these caveats in mind it can be said that the volume of the total 
sales of the transport sector will probably increase in a much stronger way than on average, 
whereas the employment effect is most likely to be shghtly negative. This means that the 
completion of the internal market will boost productivity in transport. A close look at these 
results reveals that the reductions in employment are mainly a result of (planned) measures 
in the transport sector itself whereas the increase in sales is also for a substantial part caused 
by the effects of measures (to be) taken in other parts of the economy. 

INLEIDING 

In dit artikel worden enkele tentatieve berekeningen gepresenteerd van de 

economische effecten die de voltooiing van de interne markt (hierna kortweg: 

EG 92) op het Nederlandse vervoer kan hebben. Deze berekeningen vormen een 

onderdeel van een exercitie waarin het Centraal Planbureau (CPB) dc effecten 

van EG 92 op de gehele EG en op de Nederlandse economie heeft getracht te 

kwantificeren [2]. Op verschillende punten is het CPB hierbij afgeweken van de 

door de Europese Commissie gemaakte berekeningen van de effecten [3]. Een 

belangrijke oorzaak hiervan is gelegen in een verschil in doelstelling tussen beide 

onderzoeken: de Europese Commissie heeft getracht de potentiële effecten te 

* De auteur is medewerker van de afdeling Diensten van het Centraal Planbureau en bedankt 
drs. M.F.O.M. van den Tillaart en drs. G . Zalm voor hun kritische opmerkingen bij een eerdere 
versie van dit artikel. 
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berekenen, terwijl het CPB heeft gepoogd de te verwachten effecten te becijfe

ren, waarbij geprobeerd is een zo realistisch mogelijk beeld te vormen van de 

effectiviteit van de Witboek voorstellen. Als gevolg van verschillende oorzaken 

moeten de resultaten met grote voorzichtigheid worden beschouwd. In dit 

verband moet gedacht worden aan onzekerheden met betrekking tot de mate 

en het tempo waarin en de wijze waarop verschillende Witboek voorstellen 

geïmplementeerd zullen worden. Zelfs nu nog is het op essentiële punten ondui

delijk welke invulling aan het Witboek zal worden gegeven. Daarnaast is het niet 

duidelijk in hoeverre de Witboek maatregelen een onderdeel vormen van de 

lange termijntrends en daarmee slechts een versnelling van een aantal ontwikke

hngen imphceren. Anders geformuleerd: bij het vaststellen van de effecten van 

EG 92 is de status quo waartegen deze effecten moeten worden afgezet niet 

eenduidig te bepalen. Tenslotte is het gebruikte instrumentarium niet toegespitst 

op de onderhavige problematiek. De berekeningen zi jn gemaakt met een multi-

sector macromodel waarin bepaalde effecten moeilijk verwerkt konden worden. 

Voor een overzicht van deze problematiek en de macro-uitkomsten wordt 

verwezen naar het EG 92 rapport van het CPB [4]. 

Bij alle onzekerheid l i jkt het echter toch gewenst een poging tot kwantificering 

te wagen. Hiermee kan een indruk gevormd worden van de richting (positief of 

negatief) en de orde van grootte van de te verwachten effecten en wordt een basis 

gegeven voor discussies en beleid. 

Uit de berekeningen volgt dat het vervoer één van de sectoren is die het sterkst 

beïnvloed worden door EG 92. Gelet op het doel van EG 92, nl. om de ver

schillende belemmeringen en barrières binnen Europa te slechten, en het feit dat 

de diverse belemmeringen juist in de vervoersector groter zijn dan gemiddeld, 

hoeft dit geen verbazing te wekken. Omdat de invloeden op het vervoer relatief 

groot zijn, wordt hier nader ingegaan op de consequenties van EG 92 voor deze 

tak. De nadruk ligt daarbij meer op de economische consequenties dan op het 

schetsen van de voorgenomen maatregelen en op het geven van algemene 

beschouwingen over de diverse vervoermarkten [5]. 

De indeling van dit artikel is als volgt. In de tweede paragraaf wordt allereerst 

per tak een korte beschrijving van de voorgenomen maatregelen gegeven. Hier

bij worden de voorgenomen maatregelen gesplitst in: a) maatregelen die beogen 

de grensbarrières te verwijderen, b) maatregelen gericht op het verwijderen van 

concurrentiebelemmerende barrières (i.e. harmonisatie technische standaarden, 

liberalisering van het dienstenverkeer - waaronder zowel de financiële diensten 

als het vervoer vallen - en het vrijmaken van de markt voor overheidsaankopen) 

en c) maatregelen gericht op fiscale harmonisatie. In de berekeningen is er, 

vooral als gevolg van de op dit punt wel zeer grote onzekerheden, van afgezien 

de gevolgen van de fiscale harmonisatie te kwantificeren. Per onderdeel van de 

sector vervoer en communicatie wordt een raming gegeven van de te verwachten 

initiële prijsdahngen. Hierbij is steeds aangesloten bij de ramingen die door de 

240 



Europese Commissie zijn gemaakt. Deze ramingen zijn op hun beurt vaak 

gebaseerd op zgn. consuUantsstudies waartoe ook de studie van Ernst en 

Whinney naar de kosten van douanebarrières behoort [6]. Ook komt de positie 

van de Nederlandse vervoertak ten opzichte van het buitenlandse (i.e. Europese) 

vervoer aan de orde. Vervolgens wordt in de derde paragraaf een beschrijving 

gegeven van de door het CPB gevolgde werkwijze. 

Hier worden de impulsen in de vervoersector vergeleken met die op macro

niveau. In de vierde paragraaf worden allereerst de resultaten voor de gehele EG 

en de Nederlandse economie gepresenteerd en vervolgens voor de Nederlandse 

vervoersector. Nagegaan wordt in hoeverre de consequenties voor het vervoer 

een gevolg zijn van maatregelen op vervoergebied en van maatregelen in andere 

sectoren van de economie. In de laatste paragraaf volgen een samenvatting en 

enige conclusies. 

VOORGENOMEN M A A T R E G E L E N E N I M P U L S E N VOOR V E R S C H I L 
L E N D E O N D E R D E L E N VAN H E T V E R V O E R 

In deze paragraaf wordt slechts kort ingegaan op de voorgenomen maatregelen 

zoals voorgesteld in het Witboek [7]. Een belangrijk punt voor de vervoersector 

is de vraag of cabotage na 1992 daadwerkelijk mogelijk zal worden. Ofschoon 

er nog veel onzekerheden met betrekking tot cabotage bestaan, is er hier toch 

van uitgegaan dat cabotage mogelijk wordt. Dit is een belangrijke veronderstel

ling voor de uitkomsten van de exercitie daar een deel van de veronderstelde 

produktiviteitsvergroting en marktwinst hiermee samenhangt. 

Zeevaart 

In de zeevaart speelt cabotage vooral een rol in het geval van de kleine handels

vaart. Daar de Nederlandse cabotagemarkt zeer gering is en bovendien open

staat voor niet-ingczetcnen, maar dit niet het geval is voor alle (met name 

Zuideuropese) andere Europese landen, mag verwacht worden dat algemene 

cabotage per saldo cen positief effect heeft op de Nederlandse zeevaart. Gegeven 

de moderne vloot en het (inmiddels) concurrerende kostenniveau kan enige 

marktaandeelwinst verwacht worden. De hieruit voortvloeiende vergroting van 

de afzet is voor de gehele Nederlandse vloot op 2,5 % gesteld. Ofschoon de vier 

in december 1986 aangenomen EG-zeevaartverordeningen beogen een grotere 

concurrentie te bewerkstelhgen en de ladingsreservering voor de nationale vlag 

te beëindigen, is het vooralsnog onduidelijk in hoeverre de vervoertarieven 

hierdoor zullen dalen. Vooralsnog is er, mede gelet op het grote aandeel van de 

cross-trades buiten Europa in de afzetwaarde van de Nederlandse zeevaart, van 

afgezien kostendalingen in de zeevaart als gevolg van concurrenticvcrgrotcnde 

maatregelen te veronderstellen. Het afschaffen van fysieke barrières heeft nau-
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welijks invloed op de zeevaart. In de sfeer van de fiscale harmonisatie is een 

aantal voorstellen gedaan dat negatieve gevolgen voor de Nederlandse zeevaart 

kan hebben. Hierbij moet gedacht worden aan het invoeren van accijnsheffing 

op brandstof en het hefi"en van BTW in het intra-EG-verkeer. Gelet op de 

uitvoeringsproblemen, de ongelijke uitwijkingsmogelijkheden voor diverse lan

den en het omvangrijke protest l i jkt het met betrekking tot de accijnsmaatregel 

niet erg waarschijnlijk dat deze zal worden ingevoerd. De negatieve effecten van 

de BTW-heffing zullen zich vooral voordoen op het vlak van het tax-free winke

len bij ferry-diensten maar gemiddeld nauwelijks gewicht in de schaal leggen. 

Luchtvaart 

De concurrentievergrotende maatregelen zullen ingrijpende gevolgen hebben 

voor de luchtvaart. Ofschoon ook hier nog veel zal moeten worden geregeld, l i jkt 

de Europese Commissie vastbesloten om hier een omvangrijke vergroting van 

de concurrentie te bewerkstelligen. Een vergroting van de concurrentie zou de 

onderhnge afspraken tussen luchtvaartmaatschappijen omtrent capaciteit en 

tarieven sterk kunnen terugdringen. Over de mate waarin liberalisering de 

gemiddelde prijzen in de luchtvaart in Europa kan doen dalen, bestaat nogal wat 

verwarring. Sommigen menen dat deze effecten erg bescheiden zullen zijn en dat 

de prijsdalingen slechts beperkte volumestijgingen met zich mee zuUen brengen 

[8]. Anderen zijn optimistischer over de kostendalingen en menen dat deze in 

de orde van 10 a 20 % kunnen liggen [9]. Hier zal niet uitgebreid op deze materie 

worden ingegaan maar zullen slechts enkele opmerkingen worden gemaakt. 

Inderdaad is het zo dat iets meer dan de helft van de passagiers binnen Europa 

door chartermaatschappijen wordt vervoerd en dat kostendalingen in dit markt

segment als gevolg van EG 92 niet erg waarschijnlijk zijn. Het aandeel in de 

afzetwaarde van chartermaatschappijen is echter, juist als gevolg van de lage 

prijzen, veel kleiner dan het aandeel in termen van vervoerde passagiers. Waar

schijnlijk is het aandeel in de afzetwaarde slechts ca. 25 %. Voor zover kosten

dalingen op intra-Europese lijnvluchten dus optreden, hebben zij wel degelijk 

een grote invloed op de gemiddelde prijs van het vhegen in Europa. Op ver

schiUende routes binnen Europa heeft Hberahsering in het verleden bewezen 

tarieven aanzienlijk naar beneden te kunnen brengen. Verwacht mag dus wor

den dat, als verdergaande liberalisering mogelijk wordt, er op een aantal intra-

Europese lijndiensten aanzienlijke prijsdalingen zullen optreden. Voor de Ne

derlandse luchtvaart zal de gemiddelde prijsdaling beperkt zijn daar het intra-

Europese lijndienstvervoer slechts een klein aandeel heeft in de totale afzet en 

de effecten van de hberahsering op andere routes beperkt zuUen zijn. Bij een 

gemiddelde prijsdaling in het intra-Europese vervoer van 15 % - raming Euro

pese Commissie - is hier uitgegaan van een gemiddelde prijsdaling voor de 

Nederlandse luchtvaart van 5 %. Gelet op een aantal structurele ontwikkelingen 

in de luchtvaart - concentratietendens, versterking hub and spoke netwerken - , 
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die door EG 92 worden verstrekt, mag in de toekomst een intensivering worden 

verwacht van de concurrentie tussen luchtvaartmaatschappijen en luchthavens. 

Als gevolg van de relatief grote capaciteitsuitbreidingen op Schiphol en andere 

sterke punten van de Nederlandse luchtvaart l i jkt de concurrentiepositie in de 

komende jaren gunstig genoeg om nog enige marktaandeelwinst te boeken. 

Uitgegaan is van een extra groei van de afzet als gevolg van marktaandeelwinst 

van 5 %. Met betrekking tot de afschaffing van de douanebarrières zijn geen 

effecten in deze tak verondersteld. Een belangrijk punt in dit kader, waarover 

nog beshssingen moeten worden genomen, is de keuze van het douanestelsel; 

port of destination vs. port of entry. In een port of entry systeem vinden de 

douaneformaliteiten plaats in het land van binnenkomst, in een port of destina

tion systeem in het land van bestemming. In het eerste systeem wordt over

stappen onaantrekkelijker, hetgeen voor Schiphol, met een hoog aandeel van 

transitoreizigers, een nadeel zou zijn. Vooralsnog ziet het er naar uit, dat de 

meeste EG-Lidstaten geporteerd zijn voor een port of destination systeem. Ook 

de wijze waarop in de toekomst de verdeling van de landingsrechten buiten 

Europa over Europese luchtvaartmaatschappijen zal worden geregeld, is van 

groot belang. De fiscale harmonisatie zal leiden tot het invoeren van het lage 

BTW-tarief in het intra-Europese verkeer. Consumentenprijzen in het intra-

Europese verkeer zullen daardoor stijgen met 4 tot 9 %. Binnen de EG zullen 

deze prijsstijgingen op termijn waarschijnlijk overtroffen worden door de kos

tendalingen als gevolg van de vergroting van de concurrentie. Chartervluchten 

binnen de EG worden echter waarschijnlijk enigszins duurder door de introduc

tie van het lage BTW-tarief en door het afschaffen van de belastingvrije verkopen 

tijdens de vlucht. 

Goederenwegvervoer 

In het goederenwegvervoer spelen de grenswachttijden voor het Nederlandse 

vervoer slechts een betrekkelijk kleine rol. Dit wordt veroorzaakt door het feit 

dat het grootste deel van het vervoer op de relaties Nederland - West-Duitsland 

c.q. Nederland - België plaatsvindt waar de grenswachttijden zeer beperkt zijn 

en voor een deel samenvallen met de verplichte rusttijden voor chauffeurs. Voor 

het gehele internationale wegvervoer lijkt een kostendaling van meer dan ca. 2 % 

onwaarschijnlijk. De belangrijkste kostenbesparingen als gevolg van het af

schaffen van douanebarricres lijken op te treden bij grensexpediteurs en daar

naast - buiten het vervoer - bij importeurs en exporteurs, waar het vooral 

besparingen op administratief personeel betreft. De voorgenomen (en deels al 

geïmplementeerde) maatregelen ter verwijdering van concurrentiebelem

merende barrières lijken van veel groter belang te zijn voor het goederenwegver

voer. Dc uitbreiding van het aantal communautaire vergunningen, de daarop 

volgende verwijdering van het conlingenteringssystecm als zodanig en dc af

schaffing van de (deels verplichte) referentietarieven zullen de marktwerking 
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vergroten en de efficiency bevorderen. Indien, zoals hier is verondersteld, ook 

cabotage mogelijk wordt, zal dit proces versterkt worden en kan de beladings

graad verder stijgen. De kosten per eenheid produkt dalen. Overigens moeten 

hiervan niet te dramatische voorstellingen worden gemaakt; uit EG onderzoek 

bhjkt dat het verbod van cabotage op dit moment zeker niet de belangrijkste 

oorzaak is van lege retourritten, terwjl bovendien de beladingsgraad van het 

Nederlandse internationale vervoer al tamelijk hoog is [10]. Het verschil in 

kostenniveau tussen het Nederlandse vervoer en het Westduitse binnenlandse 

vervoer en de hoge kwaliteit van het Nederlandse vervoer in het algemeen 

zullen, zo is de verwachting, tot een marktaandeelwinst leiden die het marktaan-

deelverlies op enkele deelmarkten aan goedkope (maar kwalitatief laag

waardige) Zuideuropese vervoerders zuUen overtreffen. Op grond van deze 

overwegingen is in de berekeningen uitgegaan van een prijsdaling van 5 % (in 

navolging van de Europese Commissie en zowel geldend voor het Nederlandse 

vervoer als voor de concurrenten) en een met de vergroting van het marktaan

deel samenhangende afzetgroei voor het Nederlandse vervoer van 2,5 %. De 

fiscale harmonisatie zal leiden tot een kostenverhoging voor het goederenweg

vervoer. De kostenstijging, als gevolg van de forse stijging van de dieselaccijns, 

kan op grond van de voorgenomen accijnsverhoging en het brandstofaandeel in 

de totale kosten op ca. 3,5 % worden geschat. De kostenverhoging zal slechts 

beperkte effecten hebben op de concurrentiepositie van het Nederlandse weg

vervoer, daar in de praktijk vrijwel alle vervoerders daar tanken waar dit het 

goedkoopste is. Aangenomen moet worden dat deze kostenstijging in de prijzen 

zal worden doorberekend. Het voornemen om de motorrijtuigenbelasting 

(MRB) te harmoniseren door middel van invoering van het territoriahteitsprin

cipe, l i jkt op aanzienlijke invoeringsproblemen te stuiten. Mocht het systeem 

mettertijd worden ingevoerd, dan zal de kostenstijging voor Nederlandse ver

voerders waarschijnlijk echter beperkt blijven omdat het aandeel van de MRB 

in de totale kosten zeer gering is. 

Communicatie 

In de communicatiesector speelt het hierboven gesignahseerde probleem van de 

scheiding van de EG 92-invloeden en het centrale pad (d.w.z. de projectie 

exclusief de invloeden van EG 92) een belangrijke rol. Zo leidt de privatisering 

van de PTT tot een aanzienlijke liberalisering van de Nederlandse teleconmiuni-

catiemarkt die op onderdelen zelfs verder gaat dan de EG-voorsteUen. In de 

berekeningen zijn de effecten van de privatisering echter opgevat als EG 92-

effecten waardoor de effecten niet uitsluitend de effecten van EG 92 weergeven. 

Scheiding van de gevolgen van de privatisering en EG 92 leek bij de toch al grote 

onduidelijkheden niet mogehjk. Aangenomen mag worden dat de liberalisering 

zal leiden tot een vergroting van de efficiency, nu de concurrentie (in beperkte 

mate) wordt vergroot. In het algemeen zuUen daarnaast door de hberahsering 
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de mogelijkheden worden verruimd om nieuwe produkten en vormen van dienst

verlening aan te bieden, hetgeen waarschijnlijk tevens tot een uitbreiding van de 

vraag zal leiden. Dit effect is in de berekeningen op 5 % extra afzetgroei gesteld. 

Grote voordelen zijn volgens de EG te verwachten als gevolg van het openstellen 

van de markt voor telecommunicatie-apparatuur. Bij de produktie van deze 

apparatuur zijn aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk, die nu slechts in be

perkte mate worden gereahseerd, omdat de PTT's van de diverse landen - mede 

als gevolg van uiteenlopende nationale standaarden - de in eigen land gevestigde 

producenten bevoordelen, waardoor er nog geen Europese markt voor deze 

apparatuur bestaat. Volledige openstelling van deze markt zou tot een prijs

daling van ca. 20% kunnen leiden, waardoor de prijs van de communicatie met 

ca. 5 % zou kunnen dalen. In de berekeningen is aangenomen dat dit gebeurt en 

dat daarnaast efficiency-verbeteringen, rationahsaties en vervanging van oude 

apparatuur door nieuwe die minder onderhoud vereist, tot nog eens 5 % prijs-

dahng leiden. De veranderingen in de BTW zullen ervoor zorgen dat de telecom

municatiediensten onder het normale BTW-tarief (nu 18,5 % ) vaUen, terwijl zij 

nu nog zijn vrijgesteld. Consumentenprijzen zouden hierdoor fors kunnen stij

gen. De veranderingen in de BTW-heffing zuUen ook substantiële kostenvoor-

delen voor de PTT met zich meebrengen: de door de PTT betaalde BTW over 

het verbruik en de investeringen kan in het nieuwe systeem worden verrekend 

met de ontvangen BTW, waardoor de kosten van de afzet zullen dalen. Indien 

dit voordeel uitsluitend in de consumentenprijzen wordt doorberekend dan zou 

dit, zo is de indruk, de stijging daarvan als gevolg van de introductie van de BTW 

ongedaan kunnen maken. Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre dit 

mogelijk is. 

Overig vervoer 

In de overige onderdelen van het vervoer - hierna overig vervoer - l i jkt EG 92 

vooral belangrijk voor de grensexpediteurs en de binnenvaart. In het overig 

vervoer domineren het openbaar vervoer en de havenbedrijven; deze bezitten 

een aandeel in de bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen van het overig 

vervoer van respectievelijk 17% en 55%. Voor deze twee takken lijken de 

directe gevolgen van EG 92 zeer klein te zijn. Di t betekent dat de effecten op 

het overig vervoer gemiddeld klein zijn. Dit geldt niet voor het verwijderen van 

de grensbarrières. De grensbarrières vormen juist de bestaansgrond van een deel 

van de sector grensexpeditie. Ook hier bestaan grote onduidelijkheden omtrent 

de effecten, temeer omdat nog niet duidelijk is in hoeverre de bestaande proce

dures zuUen worden vervangen door nieuwe, waardoor een deel van het werk

gelegenheids verhes kan worden gecompenseerd. In de berekeningen is, na con

sultatie van de vereniging van Nederlandse expediteurs (FENEX), gekozen voor 

een besparing van 3000 arbeidsjaren, hetgeen ongeveer 1 % is van de totale 

werkgelegenheid in het vervoer en 3 % van de werkgelegenheid in de tak overig 

vervoer. 
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De gevolgen van het vergroten van de concurrentie zuUen ook voor de binnen

vaart omvangrijk zijn. De in deze tak voorziene sloopregeling, vi'aarin een 

oud-voor-nieuw regeling is opgenomen, zal niet aUeen een reductie van de 

overcapaciteit met zich meebrengen, maar ook een sterke vergroting van de 

produktiviteit, waardoor de kosten zuhen dalen. Daarnaast is het nog onduide

li jk in hoeverre het systeem van evenredige vrachtverdeling in de huidige vorm 

kan blijven bestaan. 

Gemiddeld is voor het overig vervoer uitgegaan van een kostendaling van 1 % 

op grond van het verwijderen van concurrentiebelemmerende barrières. De 

fiscale harmonisatie speelt in deze tak een rol van ondergeschikte betekenis. 

S C H E T S V A N G E V O L G D E W E R K W I J Z E 

Hier wordt kort ingegaan op de wijze waarop de gevolgen van EG 92 door het 

CPB zijn gekwantificeerd. Op vrijwel ahe onderdelen hebben studies door 

consultants en wetenschappelijke onderzoekers, gemaakt in het kader van het 

Witboek en het Emerson rapport, als basis gediend voor het bepalen van de 

modelimpulsen. Daar de CPB-berekeningen niet gericht waren op het bepalen 

van de potentiële effecten, maar op het maken van een inschattkig van de in 

werkelijkheid te verwachten effecten, zijn op veel onderdelen de modelimpulsen 

van de EG aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Zo zijn de impulsen, die samen

hangen met het verwijderen van grensbarrières na consultatie van specialisten, 

tot cen kwart van de waarde uit het EG-onderzoek teruggebracht. Hierbij 

speelden de volgende factoren een rol: de grenswachttijden voor het goederen

wegvervoer die uit de studie van Ernst en Whinney naar voren kwamen, bleken 

veel hoger te liggen dan die welke door Nederlandse vervoerders werden ervaren 

(o.a. veroorzaakt door het feit dat de wachttijden aan de grens voor cen deel 

samenvallen met de verplichte rusttijden), terwijl daarnaast de door de EG 

geraamde werkgelegenheidsdalingcn bij expediteurs, importeurs en exporteurs 

niet bleken te sporen met de los daarvan geraamde kostendalingen van de 

intra-EG-handcl. Ervan uitgaande dat de kostenbesparingen op de intra-EG-

handel, gelet op het karakter van de activiteiten, voor het overgrote deel uit 

besparingen op de factor arbeid bestaan, zijn dc werkgelegenheidsreductics die 

door de EG geraamd werden en exogeen in dc berekeningen werden verwerkt, 

veel te laag. In de CPB-berekeningen zijn de kostenbesparing en de werkgelegen-

hcidsreductic, die verschillende zijden van dezelfde munt weerspiegelen, door 

een impuls verwerkt; i.e. een vergroting van de arbeidsproduktiviteit. Daar de 

door de EG geraamde kostendalingen theoretische maxima zijn*, zijn de kosten-

* Dit omdat ervan uit is gegaan dat alle douaneformaliteiten birmen Europa verdwijnen, omdat de 
kostendalingen zijn vastgesteld op basis van een enquête onder een groep ondernemingen waarin 
kleine ondernemingen, die relatief meer last hebben van douanebarrières, oververtegenwoordigd 
zijn en omdat de feitelijk door de (maximale) kostendahngen geïmpHceerde werkgelegenheidsre-
ducties voor grensexpediteurs ca. viermaal hoger lagen dan speciahsten menen. 
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dalingen op dit onderdeel tot 25 % van het door Ernst en Whinney geraamde 

niveau teruggebracht. In de CPB-berekeningen is per saldo dus uitgegaan van 

een geringere initiële kostendaling en een initieel iets grotere dahng van de 

werkgelegenheid dan door de EG is gedaan. Terwijl volgens de berekeningen 

van de EG, als gevolg van het verwijderen van deze barrière, na verloop van ti jd 

de werkgelegenheid zal zijn toegenomen en het BNP met 0,4 % zal stijgen, leidt 

een berekening op basis van de CPB-inputs uiteindelijk tot een vrijwel onver

anderd niveau van BNP en werkgelegenheid. Ook met betrekking tot andere 

barrières is door het CPB een soortgelijke werkwijze gevolgd: de impulsen zijn 

tot meer reahstische niveaus teruggebracht (de zogenaamde aanbodeffecten als 

gevolg van de zich wijzigende marktverhoudingen zijn bijvoorbeeld met bijna 

50 % teruggebracht) en kostenbesparingen zijn voornamelijk verwerkt als pro-

duktiviteitsverbeteringen (in het algemeen is aangenomen dat, conform de kos-

tenaandelen, 2/3 van het effect door een vergroting van de arbeidsproduktiviteit 

wordt veroorzaakt, terwijl het restant als besparing op kapitaal is geboekt). 

Nadat op deze wijze de EG-impulsen zijn bijgesteld, is allereerst met het 

wereldmodel van het CPB een berekening gemaakt van de gevolgen voor de 

gehele EG (en de rest van de wereld) [11]. Uit deze berekening volgden de 

veranderingen in het buitenland die voor Nederland van belang zijn. De bere

keningen voor Nederland zijn uitgevoerd met het veertien-sectorenmodel 

Athena. Hierin is het vervoer één sector. In Athena werden de impulsen op 

grond van het verwijderen van de diverse barrières per sector ingebracht. Opge

merkt moet worden dat beide modellen in principe slechts een ruw beeld kunnen 

geven van de resultaten, omdat de relevante factoren en processen slechts ten 

dele in de modellen zijn verwerkt, terwijl de gedragsparameters in die modellen 

zich onder invloed van EG 92 kunnen wijzigen. Onderstaande tabel geeft een 

overzicht van de impulsen in het vervoer en macro ( = gehele economie) die 

Tabel 1 - Impulsen in het verwer en macro, in % van de bruto toegevoegde waarde van het vervoer c.q. 
van het BNP. 

Vervoer" Macro'' 

Grensbarrières 1,0 0,1 
Concurrentiebelemmerende barrières*^ 3,5 2,3 

Totaal 4,5 2,4 

a Het betreft hier de impuls voor het Nederiandse vervoer, exclusief de extra afzet ten gevolge van de marktwinst 
in het buitenland (ca. 6 % van de uitvoer) en produktvernieuwing in het binnenland (ca 1 % van de binnenlandse 
afzet), samen ca. 3,5% van de bruto toegevoegde waarde van het vervoer. Net als bij macro betreft het cijfer 
in de tabel slechts de kostenverlaging als gevolg van produktiviteitsverbetering en winstveriaging. 

fa Het betreft hier de impuls voor de EG. Op het niveau van grote economische sectoren zijn de impulsen voor 
Nederland en voor de EG ruwweg hetzelfde (m.u.v. de effecten van de op onderdelen - bijvoorbeeld voor het 
vervoer - voor Nederland veronderstelde marktaandeelwinst). Als gevolg van verschillen in de sectorstructuur 
van de Nederlandse economie en de economie van de EG kunnen op macroniveau kleine verschülen ontstaan. 
De in de kolom opgenomen effecten zijn exclusief de veronderstelde verschuiving van produktie van buiten de 
EG naar de EG en het effect van de verlaging van de belastingen, samen 1,05 % van het BNP. 

c Voor een definitie van dit type barrière zie paragraaf 1. 
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werden gegeven per type barrière. De impulsen voor het vervoer berusten op een 

samenweging van de initiële effecten op de verschiUende onderdelen van het 

vervoer, zoals die hierboven zijn beschreven. 

De impulsen in het vervoer bedragen ongeveer het dubbele van de gemiddelde 

impuls, terwijl ook de veronderstelde afzetwinst een veelvoud is van de toe

neming van de macroproduktie als gevolg van de verschuiving van de produktie 

van buiten de EG naar de EG. Met betrekking tot de kostendalingen in het 

vervoer is verondersteld dat deze bereikt worden door een gelijke procentuele 

efficiencyverbetering op alle kostencomponenten (arbeid, kapitaal, verbruik). 

Dergelijke verbeteringen treden bijvoorbeeld op indien de beladingsgraad in het 

vervoer stijgt. Samenvattend blijkt dat zowel de initële produktiviteitswinst als 

de initiële afzetgroei in het vervoer aanzienlijk groter zijn dan macro. 

R E S U L T A T E N 

Zoals hierboven al opgemerkt, zijn de resultaten van de exercitie met veel 

onzekerheden omgeven en kan hieraan geen exacte betekenis worden toege

kend. Toch li jkt het plausibel, zoals uit tabel 2 bhjkt, dat Nederland als relatief 

open economie meer profiteert van de toeneming van de wereldhandel dan de 

EG gemiddeld zal doen. 

Tabel 2 - Gevolgen van EG92 voor de EG, Nederland en het Nederlandse vervoer' 

EG 
% 

Nederland Nederlands vervoer 

Volume uitvoer 7,5 4,8 11,0 
Volume produktie 2,3 3,5 10,0 
Werkgelegenheid 0 0 -1,5 

a Het betreft hier effecten gecumuleerd over zes jaar. In deze tabel zijn gecumuleerde verschillen opgenomen 
tussen een situatie waarin EG92 maatregelen zijn doorgevoerd en een waarin dit niet is gebeurd. 

De produktietoeneming blijkt voor de Nederlandse economie als geheel groot 

genoeg te zijn om de initiële werkgelegenheidsverhezen ongedaan te maken. 

Ondanks de veel hogere produktiegroei in het vervoer neemt daar de werkgele

genheid per saldo af. De initiële werkgelegenheidsdaling wordt dus slechts ten 

dele gecompenseerd door een toeneming van de vraag naar arbeid ten gevolge 

van de stijging van de produktie. De gunstige gevolgen van de produktiestijgin-

gen in het vervoer voor de werkgelegenheid aldaar worden voor een groot deel 

door produktiviteitsstijgingen ongedaan gemaakt. Daar de vraag naar inputs 

(waaronder arbeid) gelijk is aan het verschü tussen de groei van de produktie 

en die van de produktiviteit, resulteert slechts in geringe mate een toeneming van 

de vraag naar inputs. Van de produktiviteitsstijging van meer dan elf procent 
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wordt - zo blijkt uit vergelijking van tabel 1 en tabel 2 - aanzienlijk minder dan 

de helft veroorzaakt door de initiële produktiviteitsimpuls. Het leeuwedeel 

wordt veroorzaakt door de produktiviteitstoeneming die gepaard gaat met de 

stijging van de produktie. Overigens moet aan de werkgelegenheidsdaling geen 

al te grote betekenis worden toegekend: het betreft immers een over zes jaren 

gecumuleerde afwijking van een centraal pad dat in deze zes jaren een gecumu

leerde werkgelegenheidsgroei laat zien die de negatieve EG 92 effecten enige 

malen overtreft. De forse produktiviteitstoeneming brengt een aanzienlijke da

ling met zich mee van de uitvoerprijs van het vervoer. Voor de komende jaren 

mag voor de vervoersector dus een aanhoudend forse afzetgroei verwacht wor

den en een gematigde werkgelegenheidsgroei. 

Gelet op de grote onzekerheden die verbonden zijn aan met name de verwijde

ring van de concurrentiebelemmerende maatregelen (b.v. cabotage, het van 

toepassing verklaren van mededingingsregels van het Verdrag van Rome op de 

zee- en luchtvaart, etc.) wordt hieronder een variant gepresenteerd, waarin 

ervan is uitgegaan dat de impulsen die hieraan verbonden zijn in het vervoer niet 

optreden (het betreft hier de initiële kostendalingen en de extra produktiegroei). 

De invloeden op het vervoer komen, in een dergelijke variant, voor een deel uit 

de impulsen op het vervoer die samenhangen met het verwijderen van de 

grensbarrières. Daarnaast komen z i j , via de doorwerkingen in het model, uit de 

impulsen in het buitenland (o.a. toeneming wereldhandel) en in de overige 

sectoren van de Nederlandse economie (bijvoorbeeld via een toeneming van de 

intermediaire afzet). De resultaten van deze variant laten zien in welke mate de 

resultaten in tabel 2 veroorzaakt worden door impulsen buiten het vervoer. 

Tabel 3 - Gevolgen van EG92 voor het Nederlandse vervoer exclusief initiële kostenbesparingen en 
afzetgroei'^ 

% 

Volume uitvoer 4,5 
Volume produktie 4,5 
Werkgelegenheid 1,0 

a Evenals in tabel 2 betreft het hier gecumuleerde zesde jaarefffecten. In deze variant zijn in afwijking van tabel 2 
de impulsen op grond van de verwijdering van concurrentiebelemmerende maatregelen in het vervoer op nul 
gesteld. 

De macro-economische effecten van deze variant wijken nauwelijks af van die 

welke in tabel 2 zijn weergegeven, hetgeen - gezien het kleine aandeel van het 

vervoer in het BNP - niet verwonderlijk is. Wel is de macro-werkgelegenheids

ontwikkeling nu hcht positief (0,2 % ) . Bijna de helft van de produktiestijging van 

het vervoer blijkt veroorzaakt te worden door een toeneming van de algemene 

economische activiteit. In de variant is de werkgelegenheidsontwikkeling in het 

vervoer positief. De Hchte stijging is opgebouwd uit een geringe daling ten 
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gevolge van de werkgelegenheidsverliezen bij de grensexpediteurs (douanebar

rières) en een eveneens geringe stijging als gevolg van de uitbreiding van de 

produktie. Terwijl een aanzienlijk deel van de produktiegroei van het vervoer 

dus veroorzaakt wordt door impulsen buiten de sector zelf, bli jkt de daling van 

de werkgelegenheid voor het overgrote deel veroorzaakt te worden door rationa

hsaties die voortvloeien uit het verwijderen van concurrentiebeperkende maat

regelen in de tak zelf 

In Athena wordt de sector vervoer en communicatie niet onderverdeeld in 

bedrijfsklassen. Hierdoor is het niet mogelijk om aan de berekeningen conclusies 

voor een specifiek onderdeel van het vervoer te verbinden; daarvoor zou het 

immers nodig zijn te beschikken over een model waarin het vervoer is gedesag-

gregeerd. Een empirisch ingevuld (economisch) multisector model van het ver

voer is in Nederland echter niet beschikbaar. Er is van afgezien om de e9"ecten 

voor de diverse onderdelen van het vervoer te berekenen met het model 

MOVER (een niet empirisch ingevuld multisector model van het vervoer), 

waarover in een eerdere editie van dit tijdschrift is gerapporteerd, omdat de 

verbanden in dat model niet geschat zijn [12]. Een zeer ruwe üidruk van de 

efi'ecten op subtak niveau van het vervoer kan echter worden verkregen door 

de impulsen per tak, zoals beschreven in 2, te vergehjken met de gemiddelde 

impuls voor het vervoer (zie tabel 1). Als de produktie en afzetstructuur en de 

vergelijkingen voor elke subtak hetzelfde zouden zijn (hetgeen niet het geval is 

[13]), dan kan een indruk worden verkregen van de efi'ecten op subtakniveau 

door de verhouding tussen de impulsen op subtakniveau en de gemiddelde 

vervoerimpuls te relateren aan de gemiddelde effecten op het vervoer, voorzover 

deze een gevolg zijn van vervoerspecifieke maatregelen (deze laatste zijn, zoals 

boven opgemerkt, m.u.v. de effecten van het verwijderen van douanebarrières 

gehjk aan het verschil tussen de effecten in tabel 2 en tabel 3). Een dergelijke 

exercitie kan niet meer dan een zeer ruwe ünpressie geven en laat zien dat de 

werkgelegenheidsverhezen (t.o.v. de centrale projectie) geconcentreerd zijn in 

de grensexpeditie en de communicatie, dat in de luchtvaart en het goederenweg

vervoer relatief hoge initiële produktiviteitsstijgingen samengaan met een meer 

dan gemiddelde afzetgroei waardoor, onzekerheid op onzekerheid stapelend, de 

effecten op de werkgelegenheid waarschijnlijk gemiddeld zijn en dat voor de 

zeevaart en het overig vervoer er waarschijnlijk sprake is van een werkgelegen-

heidswinst. 

SAMENVATTING E N CONCLUSIES 

Als gevolg van EG 92 mag voor het vervoer in de komende jaren een forse 

afzetgroei verwacht worden bij een gematigde werkgelegenheidsontwikkeling. 

Het l i jkt erop dat de spreiding van de gevolgen binnen het vervoer aanzienlijk 
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zal zijn. Cruciaal voor deze verwachting zijn de veronderstelde effecten van het 

verwijderen van concurrentiebelemmerende maatregelen op het niveau van de 

verschiUende vervoertakken. Daarnaast draagt de verwachte toeneming van de 

algemene economische activiteit in belangrijke mate bij aan de afzetgroei. 

In deze resultaten zijn de gevolgen van de fiscale harmonisatie, die voor het 

vervoer een bescheiden kostenstijging met zich meebrengen, niet verwerkt. 

De uitkomsten van de modelexercitie zijn met meer dan normale onzekerheden 

omgeven. Genoemd kunnen worden de gevolgen van: onzekerheden met be

trekking tot de mate waarin WitboekvoorsteUen daadwerkelijk zullen worden 

uitgevoerd, onduidelijkheden over de (initiële) gevolgen van de verschillende 

voorgestelde maatregelen op bedrijfstakniveau, problemen bij het scheiden van 

de effecten van EG 92 van die welke reeds in het centrale pad zijn verwerkt en 

het feit dat de berekeningen met modellen zijn uitgevoerd die niet voor dit doel 

zijn ontwikkeld, waardoor niet aUe gevolgen op correcte wijze konden worden 

berekend. Om deze redenen moeten bovenstaande uitkomsten worden be

schouwd als indicatief en tentatief 
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L E I D E N T R E N D S I N D E L O G I S T I E K T O T S T I J G I N G 
OF B E H E E R S I N G VAN E N E R G I E G E B R U I K ? 

Ir. P .T. TANJA en Drs. R TER BRUGGE* 

Abstract 
Will trends in logistics lead towards an increase or towards control of energy use? 
The tension between the economical significance of distribution and mobility on the one hand 
and the impact on the environment and the use of raw materials on the other, is an important 
political topic. 

In this article the conclusions and recommendations are given of a recent study on the options 
in logistics and transport to reduce energy consumption and air contamination, carried out 
by the Section of Logistics of the Institute of Spatial Organization TNO. The objective of 
the study was a survey on the impact of current trends in logistics on energy use and on the 
environment, on the one hand aimed at providing starting points for pohcy measures and 
on the other hand at discovering themes for further research. This survey has been Umited 
to logistical chains between organizations. So, options in the area of vehicle technology and 
fuel diversification have not been taken into account. 

Within these limits the survey points out that the recent and strong business dynamics in 
logistics on the side of the shippers wül cause a significant increase in the use of energy in 
goods transportation. The number of options for counter measures is limited, especially in 
the short run. On the other hand a logistical reorganization with transportation enterprises 
may compensate in many areas for part of the expected increase of energy consumption. The 
intelligent and effective utilization of these options asks for further research on various issues, 
since also in this field there is not just one solution. A combination of reinforcing measures, 
preferably more or less in hne with economic and business trends, has to be found and 
adopted. 

ENERGIE EN LOGISTIEK; EEN VERKENNING 

De spanning tussen de economische betekenis van distributie en mobihteit 

enerzijds en de gevolgen voor het miheu en het grondstoffengebruik [1,2,3,4,5,6] 

anderzijds, vormt een politiek belangrijk agendapunt. In Nederland hebben we 

als eerste land ter wereld een regering hierover zien struikelen. Indien Nederland 

Distributieland een belangrijke plaats in de logistieke ontwikkelingen gaat k r i j 

gen, ontstaat er tevens een noodzaak om meer inzicht te hebben in de gevolgen 

van zo'n ontwikkeling uit oogpunt van energie en milieu. Dat was het doel van 

de verkenning, die onlangs door INRO-TNO, in opdracht van N O V E M , werd 

uitgevoerd [7]: het aangeven van de relevantie van de huidige en de te verwachten 

logistieice ontwilckelingen voor het onderzoelc met betrekking tot energie en milieu. 

* De auteurs zijn respectievelijk projectleider en sectorhoofd van de Sector Logistiek van het 
Instituut voor Ruimtehjke Organisatie T N O te Deht. 
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Afbakening van het studieveld 

Logistieke veranderingen spelen zich zowel bedrijfsintern als bedrijfsoverschrij-

dend af De veranderingen kunnen beschouwd worden als een herorganisatie, 

door de betere beheersingsmogelijkheden mede als gevolg van de technologische 

ontwikkeling. Daardoor kan beter worden ingespeeld op de vragen uit de markt 

(customer service), die in respons veeleisender van aard wordt [8]. De bedrijfsin

terne logistiek heeft zeker ook energetische gevolgen, maar deze kunnen niet 

betrokken worden in een globale analyse als de onderhavige, waarin ahe indus

triële sectoren betrokken zijn. Daarmee richt de aandacht zich op de logistieke 

organisatie in ketens van bedrijven (aanvoer van grondstoffen, aan- en afvoer 

van halfprodukten, distributie van eindprodukten) en kunnen de gevolgen voor 

energie en milieu vertaald worden naar het energiegebruik in het goederenver

voer. De op zich uiterst belangrijke discussie over schonere motoren en/of 

brandstoffen [9] viel eveneens buiten de scope van het onderzoek, omdat daar

mee de logistieke organisatie in wezen niet wordt veranderd. De brandstofpro-

blematiek is aheen indirect aan de orde in relatie tot de vervoermiddelenkeuze, 

omdat per vervoerwijze bepaalde typen motoren en brandstofen gebruikelijk 

zijn. Ook zaken als verminderde bereikbaarheid, files e.d. die tot een verhoogd 

energiegebruik leiden, zijn niet in de beschouwing betrokken, omdat ze (voor het 

grootste gedeelte) niet door maatregelen in de logistiek zijn op te lossen. Wel 

is een aparte paragraaf gewijd aan regelgeving, die energiegebruik-verhogend 

werkt. 

Werkwijze 

Methodisch is ervoor gekozen de trends in logistiek te verdelen naar de trends 

bij verladers en bij vervoerders en deze in hun gevolgen verder te doordrenken 

op veranderingen in organisatie en omvang van het transport en daarmee op het 

energiegebruik en de emissie. 

Daartoe is de werkwijze van het klassieke vervoermodel als basis gebruikt, 

d.w.z. de effecten van deze veranderingen zijn ingeschat voor: 

® de herkomsten en bestemmingen (d.w.z. afstanden); 

• de grootte van de goederenstromen (onafhankelijk van de als autonoom 

beschouwde ontwikkelingen als de globale groei van handelsvolume en goe

derenstromen); 

• de modal split; 

m de optimahsatie van het vervoerproces, d.w.z. de zendinggrootte en -frequen

tie, de voertuiggrootte, de beladingsgraad, die samen de verkeersprestatie 

(totaal aantal voertuigkilometers) bepalen. 

De inschatting per onderscheiden trend in de logistiek is daarna samengevat in 
een eindoordeel over de richting en omvang van het te verwachten energie-effect. 
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Ter illustratie zijn de samenvattende overzichten in dit artikel opgenomen. Di t 

alles is gebeurd op basis van de bij het INRO aanwezige inzichten op grond van 

recent onderzoek en literatuurstudie. Vanzelfsprekend levert een dergelijke 

werkwijze een resultaat op, waarbij grote nauwkeurigheidsmarges dienen te 

worden gehanteerd, immers: 

• de toekomstige trends zijn onzeker in aard en omvang van de realisatie; 

s de effecten op de (aan energie gerelateerde) parameters zijn ingeschat met 

meer of minder grote nauwkeurigheid. Daarbij komt dat verschiUende ont

wikkelingen tegengestelde eiïecten kunnen hebben op de parameters, hetgeen 

de inschatting nog verder bemoeilijkt; 

• het is niet uitgesloten dat door de gekozen macro-benadering aspecten over 

het hoofd worden gezien of op micro-niveau geheel anders uitvaUen. 

Teneinde de verrichte verkenning zoveel mogelijk terug te koppelen met de 

aanwezige kennis bij mensen die in de theorie of praktijk bij het onderwerp 

betrokken zijn, is het door ons opgestelde overzicht ter toetsing voorgelegd aan 

een aantal deskundigen. De door hen naar voren gebrachte inzichten zijn zoveel 

mogehjk verwerkt in de verkenning. 

In het navolgende worden aheen de conclusies en aanbevelingen uit de verken

ning gegeven met een zeer korte toelichting. Voor een nadere uitwerking en 

onderbouwing kan worden verwezen naar de oorspronkelijke rapportage. 

ONTWIKKELINGEN BIJ V E R L A D E R S ALS R E A C T I E OP D E T R E N D S 
AAN D E VRAAGZIJDE E N BIJ H E T TRANSPORT 

De ontwikkelingen in de logistiek leiden bij verladers tot veranderingen in 

lokaties en in verzendingspatronen, die via het transport resulteren m een 

andere energieconsumptie. Deze veranderingen zuhen aanleiding zijn tot een 

andere organisatie (optimahsatie) van het transport [10]. Om de energie-effecten 

van de ontwikkelingen bij verladers te kunnen inschatten, is in eerste instantie 

gekeken naar de theoretische gevolgen voor het transport, zonder rekening te 

houden met veranderingen van toegepaste transportconcepten en transport-

optimahsatie. Het effect van kleinere en frequentere zendingen bijvoorbeeld is 

in eerste instantie rechtlijnig vertaald naar meer ritten met kleinere voertuigen 

en/of met een lagere beladingsgraad. De reactie vanuit het transport zal consoh

deren zijn, om toch grotere voertuigen te kunnen inzetten en een hogere bela

dingsgraad te behalen (c.q. behouden). Deze reacties zijn bij het vervoer behan

deld en komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

Bij een dergelijke vertaling spreekt het misschien voor zich dat één belangrijke 

conclusie uit de verkenning is dat de meeste ontwikkelingen bij de verladers 
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leiden tot een verhoging van het energiegebruik en de emissie. Opmerkelijk is 

te zien hoezeer het hier voor vrijwel iedere onderscheiden trend om een systema

tische en omvangrijke invloed gaat, die in termen van energie en milieu negatief 

beoordeeld moet worden. 

Aan de 'vraagzijde' (de consumenten) zijn twee hoofdontwikkelingen te onder

scheiden [11,12]: 

a steeds hogere eisen aan de produkten, naar toegesneden zijn op de individuele 

wensen, naar kwaliteit en naar plaats; 

b een steeds verder gaande internationalisering van markten. 

Deze ontwikkelingen staan in wisselwerking met de toenemende technische en 

organisatorische mogelijkheden aan de 'aanbodzijde' (verladers, vervoerders). 

Voor de aanbodzijde heeft dit in hoofdlijnen de volgende consequenties: 

ad a 

e wat de 'produlden' betreft ontstaat een grotere produktvariëteit, de life-time 

cycle van produkten wordt korter en de waarde ervan neemt toe; 

• het totale logistieke 'proces' (materials management, produktie, transport en 

distributie) moet zodanig worden ingericht dat op de hogere eisen op kosten

effectieve wijze kan worden geantwoord; dat betekent hogere eisen aan flexi

biliteit en aan beheersing van de gehele logistieke keten: de integrale logistiek. 

adb 

• produkten worden op verder weg gelegen markten ingekocht en afgezet; 

1 de concurrentie neemt toe; 

® ondernemingen gaan zich meer in internationale netwerken en op grotere 
schaal organiseren. 

Deze ontwikkelingen naar toenemende eisen uit de markt en naar internationali

sering leiden tot een verhoging van het energiegebruik en daarmee van de 

emissie van schadelijke stoffen. Ze zijn in een vrije markteconomie bijzonder 

moeilijk beïnvloedbaar en moeten daarom als autonoom worden beschouwd. 

Gedacht wordt aan zaken als: een toenemende customer service, grotere pro

duktvariëteit, afnemende produktlevenscyclus, flexibilisering, ordergestuurde 

produktie, afnemende voorraadaanhouding, JIT-systemen, vergroting van 

markten, van concurrentie, van organisaties etc. [8,11,12]. 

Deze conclusies betekenen dat de oplossingen gezocht moeten worden in de 

organisatie van de integrale logistieke processen, die immers gericht is op de 

effectiviteit en efficiency door beheersing. Dat betekent een optimalisatie van het 

totaalresultaat van de gehele logistieke keten en niet meer een optimahsatie van 

deelprocessen, waardoor een sub-optimaal eindresultaat wordt bereikt [13,14]. 

Er zal een veelheid van trade-off's plaatshebben, waarbij de transportkosten 
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worden afgewogen tegen vele andere kosten, opbrengsten en parameters in de 

gehele keten, zoals de kosten van voorraad, produktie en investeringen, extra 

opbrengsten door verhoogde afzet en indicatoren van kwahteit van customer 

service, etc. In samenhang met lokatiebeshssingen liggen daarin de mogelijkhe

den te komen tot een vermindering van (de stijging van) het energiegebruik. 

Enerzijds kunnen reorganisaties in sommige schakels dus leiden tot minder 

transport, anderzijds kan het voorkomen dat hogere transportkosten en dus een 

energie-onvriendelijker transport acceptabel zijn, omdat daardoor grotere voor

delen in andere delen van de keten worden behaald, zodat het eindresultaat 

gemeten in winst positief is. Gaan we ervan uit dat er vroeger per schakel werd 

geoptimahseerd, dan komen we tot de conclusie dat er door de integrale logistiek 

een forse verhoging van het energiegebruik kan optreden. Dit wordt versterkt 

door het feit dat door andere ontwikkelingen (o.a. schaalvergroting) de trans

portkosten per eenheid produkt in de afgelopen jaren zijn gedaald. Door de 

(dreigende) stijging van vervoerkosten t.g.v. andere trade-ofFs zal binnen het 

transport echter ook naar een integrale benadering van grotere ketens en naar 

schaalvergroting worden gestreefd, die de toename van het energiegebruik zul

len beperken. 

Er bestaat derhalve een vicieuze cirkel in de besproken problematiek: 

a Door het verbeteren van de logistieke organisatie over de gehele keten zuhen 

transportkosten minder zwaar wegen in het afwegingsproces. Door besparin

gen elders of door extra winstverwachtingen komt ruimte vrij voor een meer 

kosten-intensief en dus energie-onvriendelijker transport, 

b Door optimahsatie en schaalvergroting m het transport zullen de relatieve 

transportkosten dalen, waardoor een verdere toename van het transport naar 

afstand of naar intensiteit mogelijk wordt. 

Voor het onderzoek betekent een en ander dat er een beter inzicht nodig is in 

de genoemde afwegingsmechanismen in het logistieke proces. 

Indien de logistieke optimahsatie in ketenverband gekend is, dan nog bl i j f t de 

vraag of dat zich leent voor een beleidsmatige 'sturing', gegeven een algemeen 

aanvaard doel van energiebesparing of het tegengaan van de negatieve milieuge

volgen. Het simpele antwoord hierop l i jkt een verhoging van de energieprijs, 

omdat daarmee energie (en transport) in de afweging een ander gewicht krijgt. 

Hierbij doen zich echter veel problemen voor: de haalbaarheid in internationaal 

verband, de vele (economische) neveneffecten en 'last but not least' het feit dat 

de energie- (of transport)kosten in de totale kosten een relatief geringe rol 

spelen: het probleem van de inelasticiteit. 

Bij het onderzoek naar afwegingen in de logistieke besluitvorming zou daarom 

bekeken moeten worden hoe de transportkosten daarin doorwerken, wat de rol 

is van energiekosten en hoe de aan transport gerelateerde energie- en miheukos-

ten hierin beter en meer expheiet kunnen worden opgenomen. Binnen dat geheel 
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zou een positieve bijdrage uitgaan van het internahseren van externe kosten 

(onder voorwaarde van Europese overeenstemming hierover) [5]. 

De autonome trend in het internationale vervoer is gericht op intensivering van 

goederen- en handelsstromen en een stijging van het aandeel van het wegvervoer 

[15]. Aheen met zeer grote investeringen in infrastructuur en ondersteuning van 

het gebruik van energie- en miheuvriendelijke vervoerwijzen kan een ontwikke

ling enigszins worden beïnvloed. Het aandeel van het spoorvervoer zal daarbij 

beperkt blijven en niet eens de groei in het wegvervoer kunnen opvangen. 

Een alternatief is het aansluiten bij reeds bestaande ontwikkelingen die het 

energiegebruik verlagen door een vermindering van het aantal voertuigkilome

ters. Dit kan of door een verkleining van afstanden (andere handelspartners of 

door herlokatie van activiteiten) of door een betere organisatie, die bijvoorbeeld 

door uitbesteden van het transport kan worden bereikt. Daarbij l i jkt met name 

de trend naar scheiding van de diverse produktiestadia - voorproduktie in een 

beperkt aantal produktie-units en eindassemblage in een groter aantal dichtbij 

de afzetmarkten - een groot energiebesparingspotentieel te hebben. Verder 

onderzoek naar de effecten en mogelijkheden op dit gebied lijken zeer zinvol, 

omdat er een aansluiting van energiebesparing met een actuele trend l i jkt te 

liggen. De onderzoeksresultaten kunnen direct voor het bedrijfsleven van belang 

zijn uit het oogpunt van een betere logistieke organisatie, terwijl het daarnaast 

ook het energie- en milieu-aspect in de afwegingen kan betrekken. 

Wil men daarbij sturen, dan zou dat kunnen op basis van voorzieningen, 

voorwaarden en afspraken. Min of meer analoog aan het kilometerreductieplan 

voor bedrijven ten aanzien van het personenvervoer, zouden ook in de logistiek 

kilometerreductieplannen voorstelbaar zijn, gebaseerd op het inzicht in logis

tieke organisatie en optimahsatieprocessen in combinatie met onderzoek naar 

de technologische mogelijkheden. Ter reductie van het energiegebruik en de 

emissie aan de verladerszijde zou het beste aansluiting kunnen worden gezocht 

bij logistieke ontwikkelingen die het energiegebruik (waarschijnlijk) verlagen. 

De ontwikkelingen, die het energiegebruik het meeste lijken te verlagen, zijn 

hieronder genoemd. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar ontwikke

lingen zonder en ontwikkelingen met een herlokatiecomponent. De eerste spelen 

op de korte termijn, de laatste op de lange termijn. 

Korte tot middellange termijn: 

® uitbesteden van het transport (geen ruimtelijke component); 

• vermindering van het aantal toeleveranciers (wel ruimtelijke component, 

geen herlokatie); 

• rationahsatie van distributienetwerken (elimineren van tussenschakels) (wel 

ruimtelijke component, geen herlokatie). 
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Lange termijn: 

• scheiding van voorproduktie en assemblage: concentratie van voorproduktie 

in een beperkt aantal centra en assemblage dichtbij de afzetmarkten (herlo

katie); 

m ruimtelijke integratie van produktiebedrijven, b.v. JIT-relaties die worden 

gebaseerd op nabijheid (herlokatie). 

Onderzoek naar de (lange termijn-)efiFecten van ruimtelijke herorganisatie door 

scheiding van voorproduktie en assemblage l i jkt gewenst, gezien het te verwach

ten hoge 'energetisch rendement'. 

ONTWIKKELING IN H E T VERVOER 

Zoals uit het voorgaande reeds naar voren is gekomen, heeft organisatie van het 

vervoer vele aanknopingspunten voor verdergaande reductie van het energiege

bruik en de emissie, temeer daar het streven naar optimahsatie van het transport 

(de logistieke heroriëntatie) hieraan bijna op ahe gebieden parahei loopt. Juist 

de logistieke trends die zich voordoen in de sector transport en distributie 

hebben een potentie tot omvangrijke besparingen op het energiegebruik. 

Binnen de randvoorwaarden van de ontwikkelingen bij verladers is de ontwikke

hng in het vervoer voor het overgrote deel duidelijk gericht op een verbetering 

van de effectiviteit en efficiency, doorgaans resulterend in een lager energiege

bruik en ten dele in het gebruik van vervoermiddelen met een betere performan

ce ten aanzien van het milieu. Zelfs binnen systemen met een relatief hoog 

energiegebruik, zoals het expresvervoer, wordt naar optimahsatie in deze zin 

gestreefd, waarbij het niet uitgesloten is dat in de toekomst, binnen dit vervoer-

concept, een differentiatie naar snelheden gaat optreden, waardoor ook de inzet 

van andere vervoermodaliteiten mogelijk wordt. In het navolgende wordt daar

op teruggekomen. 

Gezien de grootte van de ontwikkelingen aan verladerszijde is het evenwel niet 

waarschijnlijk dat de reducties in energiegebruik en emissie door efficiencyver

beteringen in het transport teniet kunnen worden gedaan. 

Gerangschikt naar voorziene reductie komen de volgende aangrijpingspunten 

naar voren: 

Zeer sterke reductie voorzien: 

• decision support systemen voor ladingplanning, routeplanning en voertuig

toewijzing. 

Sterke reductie voorzien: 

• hub en spoke netwerken en mainport-ontwikkehng; 

® gecombineerd-vervoersystemen [16]; 

258 



• consolidatiesystemen met wissellaadbakken [17]; 

9 vrachtuitwisselingssystemen; 

• tracking en tracingsystemen in combinatie met on truck computing 

[18,19,20]; 

m voertuigtechnische veranderingen (groot-volumevervoer, kortkoppelsyste-

men) [20]. 

Reductie voorzien: 

8 public warehousing; 

• vastere samenwerkingsverbanden, zoals co-makership; 

• schaalvergroting van transportbedrijven (directe schaalvoordelen). 

Een telkens weer terugkomende bevinding is dat optimahsering meer kans heeft 

als de vervoerorganisatie groter is. Dit wordt bereikt bij grotere transportonder

nemingen of bij samenwerkingsverbanden van de kleinere. 

De netwerken zijn daarbij lang nog niet altijd optimaal [21]. Bovendien wordt 

er nog zeer spaarzaam gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de informati

ca en de telematica in de vorm van route-optimahseringsmodellen, vrachtuitwis

selingssystemen en communicatie met het voertuig zowel voor tracing en 

tracking als voor actuele verkeers- en route-informatie. De directe voordelen 

van schaalvergroting worden dan nog aanzienlijk vergroot door de betere toe

passingsmogelijkheden van de informatietechnologie. (De reductie van het ener

giegebruik t.g.v. de directe schaalvoordelen wordt dan in bovenstaande opsom

ming bij die van de decision support en informatiesystemen gevoegd). Tevens 

wordt juist de organisatie in meer complexe netwerken door de informatie

technologie mogehjk. 

Een optimaal resultaat m.b.t. customer service en voertuiginzet (minimale hoe

veelheid leegrijden, een optimale voertuiginzet naar beladingsgraad en route) 

wordt bereikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• optimale opbouw van het netwerk uit oogpunt van consolidatie; 

• minimale schaalgrootte; 

• goede voorbereiding van de voertuiginzet d.m.v. route-optimahseringsmodel

len; 

• optimale uitvoering van de ritten door tracking en tracing; 

• resultaatmonitoring van de ritten door analyse van de gegevens uit de 

tracking en tracing. 

De conclusie is dat organisatie, consohdatie en het gebruik van optimahserings-

modellen kunnen leiden tot grote energiebesparingen, met name door een verbe

terde voertuiginzet en/of een verschuiving van de modal spht. In deze conclusie 

is bewust het woord organisatie vooropgezet. Daarin ligt enerzijds de crux van 

de oplossing voor vele problemen binnen de logistiek en ook ten aanzien van een 
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efficiënt energiegebruik. Anderzijds ligt daarin ook de beperking, omdat het tot 

stand komen van (samenwerkings-)verbanden, die vaak slechts moeizaam 

gereahseerd kunnen worden vereist. Deze zijn niet te dicteren. Er is derhalve 

een bottom-up stimulering van dergelijke samenwerkingsverbanden gewenst. 

Verder onderzoek naar de mogelijkheden van de genoemde aspecten afzonder

li jk, maar vooral in onderling verband, zou een zeer groot besparingspotentieel 

kwantitatief kunnen aantonen. 

Als voorbeelden kunnen genoemd worden: onderzoek naar de mogelijkheden 

van het inzetten van pubhc warehousing ter bevordering van consohdatiesyste-

men, het wegnemen van belemmeringen voor het spoorvervoer, onderzoek naar 

de mogelijkheden de efficiency in het wegvervoer te verbeteren, onderzoek naar 

de redenen van afname van het zeevervoer voor continentale goederenstromen 

[22] en mogelijkheden deze trend te keren, alsmede het gebruik van de informa

tietechnologie bij de beheersing van het vervoer [18,19]. 

Systemen, die een modal spht bewerkstelligen ten gunste van de binnenvaart en 

met name het goederenvervoer per raü, bereiken twee effecten: vermindering 

van het energiegebruik en een (zeer) sterke vermindering van emissie van 

schadelijke stoffen door de inzet van elektrische tractie [16,23]. Doordat 

energieopwekking voor rail-vervoer bij centrales plaatsvindt, is de emissie 

geconcentreerd op enkele plaatsen en kan daar beheerst en verminderd worden. 

Een krachtige bevordering van het gecombineerde vervoer moet daarom worden 

nagestreefd. 

Hiervoor zijn ondermeer de volgende zaken nodig: 

® investeringen in infrastructuur en materieel; 

® uitbreiden van het aantal gecombineerd-vervoerdiensten van en naar 

Nederland, waarbij met name directe treinen gewenst zijn; 

® wegnemen van de organisatorische bottle-necks in de nationale en inter

nationale organisatie en samenwerking, niet alleen tussen de verschiUende 

Huckepackmaatschappijen, maar ook tussen en met de verschiUende 

spoorweg- en containermaatschappijen [24]; 

• streven naar een verlaging van het tariefniveau in het gecombineerd vervoer. 

Dat zou mede gerealiseerd kunnen worden door de hierboven genoemde 

samenwerking, maar ook door het loskoppelen van het beheer van de infra

structuur en de exploitatie in het spoorvervoer, zodat het mogelijk wordt om 

de infrastructuur ook aan andere maatschappijen ter beschikking te steUen. 

® geschikt maken van gecombineerd vervoer voor alle vormen van vervoer 

(geconditioneerd vervoer, groot-volumevervoer e.d.). 

Gezien de, ten opzichte van het totale transport, relatief geringe bijdrage van 

een dergelijke verschuivmg is ook de aandacht vereist voor andere vormen van 

reductie van de verkeersprestatie. 
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Vervoerconcepten zoals 'hub and spoke' zijn weliswaar ogenschijnlijk energe

tisch ongunstig (extra afstanden, extra overslagbewegingen, extra start- en lan

dingsbewegingen), maar dragen door een juiste uitvoering een potentie tot 

energiebesparing in zich, door consolidatie op de hoofdtrajecten en aanpassing 

van de voertuiggrootte aan het vrachtaanbod. Er is verder onderzoek nodig naar 

de condities waaronder dergelijke systemen energievriendelijk uitpakken. 

Evenals bij het JIT-concept, zal vermoedelijk op den duur voor de klant het 

aspect van 'het betrouwbaar leveren op afspraak' van groter belang zijn dan de 

pure snelheid. Di t biedt gelegenheid tot service-differentiatie naargelang de 

vereiste snelheid van afleveren voor verschillende goederen. Di t biedt tevens de 

mogelijkheid tot het inzetten van andere, meer energievriendelijke, vervoer

technieken bij de nieuwe vervoerconcepten als hub-en-spoke en expresvervoer. 

Er dient te worden onderzocht in hoeverre service-differentiatie door transport

ondernemingen verder kan worden ingevoerd door de werkelijke tijdsmarges 

van verladers na te gaan (vaak worden hogere eisen aan snelheid gesteld dan 

nodig is), alsmede door na te gaan welke pakketten vervoer gescheiden en welke 

gebundeld kunnen worden. Daarbij moet worden bekeken wat de overaU 

bedrijfsvoordelen en wat de energie-voordelen zijn en onder welke condities 

deze tot stand komen. Bij service-differentiatie kan verder worden gedacht aan 

het vervangen van lucht-lucht-vervoer (transito op Schiphol) door sea-air- of 

lucht-weg-vervoer, of weUicht nog aan andere modal split wijzigingen. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat dit aansluit bij de discussie over het gecom

bineerd vervoer, die momenteel zeer in de belangstelling staat. Uit onderzoek 

blijkt dat de vervoerder (en daarmee ook de verlader, die een bepaalde ver

voerder selecteert) niet zozeer kiest voor een vervoertechniek, alswel voor een 

vervoerconcept. 

In vervolg op de voorgaande conclusie zijn de belangrijkste aangrijpingspunten 

voor onderzoek en beleid: 

• het bieden van de voorwaarden voor samenwerking; 

• het verkrijgen van inzicht in de motivering achter het gedrag van verladers. 

In aanvuUing daarop zijn er infrastructurele (netwerk-) maatregelen en prijs

maatregelen voorstelbaar als opties voor een besparingsbeleid. 

Ten aanzien van de infrastructuur wordt in het bijzonder gewezen op het belang 

van telematica in verschiUende onderdelen van deze verkenning: voor de ver

laders, maar vooral in de vervoersector is de telematica een belangrijk technolo

gisch hulpmiddel voor verbetering van de organisatie, die kan leiden tot een 

verlaging van het energiegebruik [19,25]. Daarbij moet worden opgemerkt dat 

telematicavoorzieningen op zich niet tot dat doel behoeven te leiden, omdat de 

informatie en optimalisatie over (ruimtelijk gezien) grotere ketens en onder het 

in de beschouwing betrekken van meer aspecten ook zeker tot energetisch 

gezien negatieve effecten kan leiden. 
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De effectiviteit van activiteiten van Nederland Distributieland zouden in de 

eerste plaats beoordeeld moeten worden op hun bijdrage tot de toegevoegde 

waarde aan de Nederlandse economie. Bij een aantal activiteiten gelden sterk 

nadelige effecten op miheu en energie (plaatselijk en mondiaal) en moet de 

bijdrage aan de economie worden afgewogen tegen de nadelige effecten van 

energiegebruik en miheubelasting. 

W E T T E L I J K E B E L E M M E R I N G E N 

In de discussiebijeenkomst ter toetsing van de hier geventileerde ideeën kwam 

duidelijk naar voren, dat de nationale en internationale wetgeving en regelingen 

op het moment leiden tot inefficiënties in het transport. 

Europa '92 l i jkt het wachtwoord voor het oplossen van veel problemen ten 

aanzien van belemmerende regelgeving binnen Europa. Wi j noemen hier het 

verbod op cabotage, het verbod op vervoer voor derden door het eigen vervoer, 

ladingverdehng, landingsrechten, weekendrijverboden etc. Dat neemt niet weg 

dat een aantal van deze vervoerpolitieke maatregelen tot de gevoeligste onder

werpen binnen de politieke arena behoren. 

Nader onderzoek is nodig naar de mogelijkheden om in nationaal en in interna

tionaal verband belemmeringen weg te nemen, die een optimale voertuiginzet 

verhinderen [26,27], alsmede naar positieve en negatieve effecten daarvan, ook 

op andere terreinen (b.v. veihgheid). 

NABESCHOUWING 

Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer onderkent de noodzaak tot 

het terugbrengen van het volume van het totaal aan verkeer, waarbij mischien 

niet zozeer de energie als wel de milieugevolgen - zowel lokaal als mondiaal -

de randvoorwaarden zullen zijn. In het hcht van de economie wordt bij een 

eventuele sturing echter het vrachtverkeer en zakelijk verkeer ontzien. Het 

Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) twijfelt eraan of dit laatste wel haalbaar is. 

Uit onze verkenning blijkt dat zich zeker een groei in het energiegebruik door 

het goederenvervoer zich zeker zal gaan voordoen, waarmee de twijfel van het 

NMP wordt onderschreven, indien de aangegeven grenzen aan de milieuveront

reiniging als hard worden beschouwd. In een steeds bredere kring wordt dit 

onderkend, met als gevolgtrekking dat eveneens voor het vrachtverkeer een 

volumebeleid noodzakelijk zal zijn. Maar betekent een sturing geen zelfver

nietiging in een door hevige concurrentie gekenmerkt proces van inter-

nationahsering? Een effectieve, rechtvaardige en vooral nationaal- of regionaal-

economisch verantwoorde sturing vereist inzicht in de complexe logistieke pro-
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cessen. Hoewel nog weinig concreet in deze verkenning, zijn er diverse mogelijk

heden aangegeven om min of meer met de markt mee, c.q. in de l i jn van de 

ontwikkelingen, energiebesparingen te realiseren. Indien deze mogelijkheden 

zich voordoen, dan dienen ze met beide handen te worden aangegrepen. Aange

geven wordt in onze studie dat daartoe samenwerking en inzicht in het gedrag 

van de betrokken bedrijven gewenst is. Terecht wordt gesproken van het 'gedrag' 

van verladers, omdat er veel situaties zullen zijn waarin begrip voor de energie-

en milieudoelstellingen belangrijker is dan een 'grip' op de situatie via verboden 

en heffingen. Het idee van een soort kilometerreductieplannen bijvoorbeeld 

speelt in op het initiatief en de eigen creativiteit voor het vinden van oplossingen, 

zoals dat al vaker met succes heeft gewerkt in energiebesparingsprogramma's. 

En zelfs als een sterkere sturing in de vorm van fysieke maatregelen (minder 

wegen) of economische maatregelen (rekening-rijden) niet meer te vermijden is, 

ook dan blijkt uit deze verkenning dat inzicht in de vele deelmarkten van 

transport en logistiek noodzakelijk is, om te achterhalen wat de effecten en 

vooral de neveneffecten zullen zijn. Zoals gebruikelijk in de milieudiscussie 

vervuilt de 'buurman' meer en doet dat ook nog voor veel minder belangrijke 

zaken. Het is de kunst om de doelstellingen van het energiebeleid en het vervoer

beleid, met name van bedrijven, paraUel te laten lopen. Deze verkenning toont 

aan dat een gelijke richting van het energie- en vervoerbeleid op zich haalbaar 

is, al was het maar omdat een economisch efficiënt vervoer vaak ook een 

energetisch efficiënt vervoer is. Dat vereist een strategie voor het goederenver

voer, zowel nationaal als internationaal. Bij de huidige bestuurlijke verhoudin

gen is het echter moeilijk aan te geven waar het intiatief en de uitvoering van 

zo'n beleid zouden moeten liggen. Uit de aanbevehngen volgt dat een gedeelte 

hiervan 'bottom-up' zal moeten plaatsvinden. De verkenning toont aan, dat er 

een gebrek aan inzicht is voor een snel 'top-down' beleid als voor het stimuleren 

van 'bottom-up' ontwikkelingen in de l i jn met de gewenste doelstelhngen. Be

heersing van de logistieke keten is niet aUeen een wetenschappelijk en beleids

matig vraagstuk voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, of beter, de 

verschiUende overheden. 
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Tabel S - Schattmg van de effecten van ontwikkelingen bij verladers (verklaring zie bijlage 1) 

ONTWIKKELING BIJ VERLADERS: 
Her

komst 
Bestem

ming 
Grootte 

goed. str. 
Tonkm Modal 

split 

Toenemende produktvariëteit en 
afnemende product-life-cycle 

Flexibilisering, ordergestuurde 
produktie en interne integratie 

Just-in-Time produktie en 
delivery 

Alnemende voorraad 
1. afname aantal plaatsen 
2. toename frequentie 
Concentratie 
1. verladers/toeleveranciers 
2. verladers onderling 
Customer service 

Kortere levertijd 
a. dichtbij afzetmarkten 
d. elimineren tussenschakels 
Internationalisering: 
1. 
2. 
3. 
4. halfprod. 

eindprod. 

+ 
nvt 

+ / -
+ 

nvt 

+ 
0 / -

+ 
+ 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

O 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

+ meer weg 
meer lucht 

nvt meer weg 
meer lucht 

meer weg 
meer lucht 

+ meer weg 
O meer lucht 

+ 
nvt 

nvt 
nvt 

meer weg 
meer lucht 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

1. eerste bewerking bij vindplaats 
2. produktie in goedkope lonenlanden 
3. produktie bij speciaUsmen 
4. gescheiden produktie en assemblage 

Tabel 2 - Schatting van de effecten van ontwikkelingen bij het vervoer (verklaring zie bijlage 1) 

ONTWIKKELING BIJ VERVOER: 
Her

komst 
Bestem- Grootte 

ming goed. str. 
Tonkm Modal 

split 

Veranderende positie van 
vervoerondernemingen 
Toenemend belang van consolidatie 
Standaardlaadeenheden 

Gecombineerd vervoer 

Sea-air vervoer 

Hub & spoke en Mainport effect 
Expres-vervoer 
Public warehousing 
De handel: beperking of uitbreiding 
van functies 
UitschakeUng 
Informatietechnologie 
Vrachtuitwisselingssystemen 
Decision support systemen 
Teleshopping 
Voertuigtechnische veranderingen 
Specialisatie van voertuig 

meer trem 
meer 

binnenvaart 
meer trein 

meer 
binnenvaart 

meer 
zeevaart 



Zending Freq. Voertuig Beladings- Voertuig Energie Omïang Totale 
grootte grootte graad kilometrage efTecI v.d. trend invloed 

+/- -/+ + + 

nvt 
+ 

+ ? + + 
+ + 

+ + + 
+ + + 

-10 
+ 
+ 

+ 
+ + 

+ 
• 

+ + 
+ 

+ + + + 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

nvt 
nvt 

• 
• 

+ 
nvt 

+ 
+ 

nvt 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

+ 
nvt 
nvt 

+ 

nvt 
nvt 
nvt 

+ 
+ 

O 
O 

+ + 
+ + 

• 
• 
+ 

+ + 

0/ -
+ + + + 

Zending Freq. 
grootte 

Voertuig Beladings
grootte graad 

Voertuig 
kilometrage 

Energie Omvang 
effect v.d. trend 

Totale 
invloed 

- / + 
nvt 

nvt 

+ / -

9 

nvt 

+ 
+ + tot + + 

+ + 
+ + + + + t o t + + + + 

+ 

nvt 

7 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

nvt 

7 

+ 

• 
+ + 
+ + 
+ + 
• 

+ + 
+ 



BIJLAGE 1: Verklaring van de in tabel 1 en 2 gebruikte termen en symbolen 

variabele: 
herkomst 

bestemming 

grootte goederenstroom 

aantal tonkilometers 

zendinggrootte 

frequentie van belevering 

voertuiggrootte 

beladingsgraad 

voertuigkilometrage 

energie-effect 

omvang van de trend 

totale invloed 

betekenis: 
de plaats van de vindplaats van grondstoffen of 

voorgaande bewerking in de transformatieketen 

de plaats van de volgende bewerking of afzet

markt 

grootte van de totale goederenstroom in tonnen 

produkt van goederenstroom en afstand 

gemiddelde grootte van de zendingen 

aantal afleveringen per tijdseenheid 

inzet van grote of kleinere voertuigen binnen een 

vervoerwijze 

gemiddelde beladingsgraad van beladen en onbe

laden ritten 

totaal aantal voertuigkilometers 

grootte van de verandering van het energiege

bruik door de ontwikkeling onafhankelijk van de 

grootte van de ontwikkeling zelf 

grootte van het toepassingsgebied van de ont

wikkeling 

de totale invloed op het energiegebruik, d.w.z. het 

produkt van energie-effect en omvang van de 

trend 

symbool: 
ahe variabelen behalve totale invloed op energie: 

= sterke toename (bij herkomst en bestemming: van de afstand) 

= toename 

= geen verandering 

= toe- of afname (b.v. afhankelijk van de specifieke toepassing) 

= afname 

= sterke afname 

= ontwikkeling niet van invloed op deze variabele 

= effect onbekend 

voor omvang van de trend geldt: = geringe omvang 

voor de totale invloed op energie geldt: 

+ + 
+ 
O 
+ / -

nvt 
7 

- I -

- I - + 

-(- + + 

+ - H - I - - I -

etc. 

= geringe toename 

= toename 

= sterke toename 

= zeer belangrijke toename 

= geringe afname 
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R E G I O N A L E O N T S L U I T I N G S V A A R W E G E N : L U S T E N 
OF L A S T E N ? 

Drs. H . L . VAN DER K O L K , Drs. F .A .N .M. D E LOOIJER, Drs. Ing. J . V E R K A D E * 

Abstract 

Regional waterways: an economie analysis 
In The Netherlands waterways have always played an important role in the transport of 
goods. The significance of transit waterways has never been a point of discussion. However 
in the case of regional waterways, often at the (far) end ofthe waterways-network and making 
smaller areas accessible, the economic significance is less obvious. This article gives a report 
of research on the economic significance of regional waterways. 

The basis of this research was formed by a variant type of cost-benefit analysis, well-known 
in the field of economics. Starting point was a comparison between the current situation in 
regional transport and a hypothetical one in which case present-day regional water-carriage 
would be impossible and should be substituted by other means of transport wathin the region. 
In order to get a picture of the implications of the latter situation, shippers along th_ree 
waterways were interviewed. The resuhs pomted in the direction that even when regional 
water-carriage would no longer be possible, shippers would still make use of other waterways 
as much as possible. For the remaining distances within the region road transport would be 
the main feature. Relying upon standard-prices of road transport and water-carriage a 
comparison was made between both situations. The calculations also regarded the difference 
in costs of maintaining the regional infrastructure. According to this method maintenance 
of the three examined waterways turned out to be profitable. Other reasons, like relatively 
lower numbers of water-traffic accidents and a favourable impact on the environment in 
comparison with road transport, make the maintenance of regional waterways an attractive 
option. 

The above-cited method has also been apphed to examine whether extensions of regional 
waterways would be justified. The advantage of extension would be the possibihty of 
transport by relatively large vessels, by which means average cost per ton on cargo could 
decrease. This way cost savings on current transport could be realized, while cost decreases 
possibly make extra water-carriage profitable too. On the other hand additional costs are 
associated with the extension of the waterway capacity. Extension of the examined regional 
waterway proved to be unprofitable. The expected increase in water-carriage tumed out to 
be too small to justify investment. 

The analysis further points in the direction that shippers reap the benefits of regional 
waterways, while governments bear the financial burdens. This gives rise to discussion on 
the organizational and financial responsibilities regarding regional waterways. 

Nederland is van oudsher een typisch waterland. De ligging aan doorgaande 

routes over water en de fijnmazige ontsluiting door vele natuurhjke waterwegen 

en kanalen is een belangrijke factor geweest voor de evolutie van Nederland tot 

* De eerste twee auteurs zijn, respectievelijk als coördinator Markt en Infrastructuur en als weten
schappehjk medewerker, verbonden aan het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven; 
J. Verkade is werkzaam bij de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat 
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internationaal distributiecentrum. De hoogtijdagen van de Amsterdamse stapel

markt liggen weliswaar reeds ver achter ons, maar de ruime mogelijkheden van 

vervoer over water blijven een grote rol spelen bij de profilering van Nederland 

als vervoerland. Alhoewel het vervoer over de weg de laatste decennia een steeds 

dominantere positie is gaan innemen, blijft ook de binnenscheepvaart nog steeds 

van grote betekenis. Zo bedroeg, in termen van afgelegde tonkilometers, het 

aandeel van de binnenscheepvaart in het totale goederenvervoer in 1986 bijna 

50 %. Voor datzelfde jaar mag circa een derde van het vervoerde gewicht aan 

goederen worden toegeschreven aan transport over water. 

Niettemin duiken regelmatig berichten in de media op waarin de noodklok wordt 

geluid over de huidige kwaliteit en onderhoudstoestand van het vaarwegennet. 

Zowel organisaties van binnenschippers als de beheerder van de grootste door

gaande vaarroutes, Rijkswaterstaat, wijzen op de noodzaak in een aantal geval

len het onderhoud aan dit stuk infrastructuur te intensiveren [1]. Dit roept, 

gezien de vele onderwerpen die binnen het overheidsbudget aandacht vergen, 

de vraag op naar de economische rationaliteit van de inspanning ten aanzien van 

de vaarwegexploitatie. Z i jn vaarwegen inderdaad een interessante bijdrage aan 

het nationale vervoerinstrumentarium, of zouden andere belangen zwaarder 

moeten wegen? Voor de zogenaamde hoofdtransportassen in het vaarwegennet, 

de verbindingen van de grote zeehavens met hun achterland in Duitsland en 

België, is het economische belang evident. Voor de 'uiteinden' in het vaarwegen

net, de regionale ontsluitingsvaarwegen, is het economisch belang minder duide

lijk. Di t artikel gaat in op de merites van een aantal regionale ontsluitingsvaar

wegen. Het is mede gebaseerd op recent uitgevoerd onderzoek [2]. De volgende 

paragraaf geeft een beeld van de methodiek die daarvoor dient te worden 

ontwikkeld. Resultaten die uit enkele concrete toepassingen voortvloeien wor

den vervolgens gepresenteerd en besproken. Een beschrijving van het belang dat 

meer in het algemeen aan de mogelijkheden van vervoer over water mag worden 

toegeschreven en enkele overwegingen die bij de beshssing het vaarwegennet uit 

te breiden een rol spelen vormen de onderwerpen van de laatste paragrafen. 

METHODIEK 

Bij het vervoer over water zijn verschillende partijen, met name vervoerders, 

verladers en overheid, betrokken. Voor ieder van deze partijen zijn uiteenlopen

de consequenties verbonden aan het instandhouden van een vaarweg. Voor een 

taxatie van het maatschappelijk belang van een vaarweg zouden de bovenge

noemde consequenties voor ieder van de partijen op één noemer moeten worden 

gebracht. Zo zou een totaalbeeld kunnen worden gevormd waaraan een eindoor

deel kan worden verbonden. 

In principe biedt de zogenaamde kosten-baten analyse een kader waarbinnen 
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deze problematiek kan worden aangepakt. Een '...systematische weergave van 

in financiële termen uitgedrukte efi'ecten en kosten van alternatieve projecten of 

maatregelen...' [3] vormt dan het doel van studie. Alhoewel een dergehjke 

werkwijze op het eerste gezicht prima li jkt toegesneden op de onderhavige 

problematiek, zitten er toch een aantal adders onder het gras. Om een evaluatie 

van vaarwegen praktisch inhoud te geven, moet een aantal onderdelen van 

bovenstaande vraagstelhng worden geconcretiseerd. Zo kan de vraag worden 

gesteld, hoe die alternatieve projecten eruit gaan zien. Voorts is het uitdrukken 

van de effecten in financiële termen vaak moeilijk omdat zij in het maatschappe

lijke verkeer lang niet altijd een financiële waardering krijgen. 

Hierna wordt de wijze waarop het verschü tussen een situatie met en zonder 

vaarweg is ingevuld beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op de methode om 

deze effecten - zoveel mogelijk - tot een homogeen resultaat te herleiden. 

SLUITING ALS ANALYSEKADER 

Als alternatief voor de huidige situatie - het instandhouden van een bepaalde 

vaarweg - ligt het 'wegdenken' ervan voor de hand. Daarmee is echter nog geen 

werkbare probleemstelhng ontstaan. Er is immers nog een scala aan mogehjkhe

den die hieraan voldoet. Doen alsof de vaarweg nooit heeft bestaan, het evalue

ren van een sluiting van de vaarweg, nagaan wat het rendement in het verleden 

heeft bedragen, zijn enkele voorbeelden. In de eerder genoemde studie is geko

zen voor een aanpak waarbij twee situaties worden vergeleken, nadat de positie 

van de diverse betrokkenen vaste vormen heeft aangenomen. Operationahsering 

van de situatie zonder vaarweg heeft plaatsgevonden door de lange-termijnge-

volgen van de sluiting van een vaarweg in kaart te brengen. 

Door middel van 30 interviews met verladers die gebruüc maken van de in 

beschouwing genomen vaarwegen, viel een opvahend consistent beeld te schep

pen van de wijze waarop binnen ondernemersland de gevolgen van een vaarweg

sluiting onder ogen zouden worden gezien. Dit beeld bli jkt overigens ook consis

tent te zijn met de bevindingen uit een tweetal soortgelijke studies. [4] 

Alhoewel zich op korte termijn een nogal diffuse verzameling van effecten 

voordoet, blijken de repercussies over een langere periode tamelijk eenduidig te 

zijn. Dit kan worden toegeschreven aan het feit dat aUerlei bedrijfsspecifieke 

factoren, zoals samenstelling en leeftijdstructuur van de activa, vooral op korte 

termijn hun invloed doen voelen. Ook starheden als gevolg van regelgeving en 

technische factoren zorgen ervoor dat de inhoud van aanpassingsprocessen op 

korte termijn moeilijk is te overzien. 
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L O G I S T I E K E E N R U I M T E L I J K E G E V O L G E N 

Uit de studie blijkt dat in het alternatief (sluiting van de vaarweg) de meeste 

bedrijven zich op den duur zullen verplaatsen naar een lokatie die wel bereik

baar blijft voor de scheepvaart. Het regionale voor- of natransport vindt dan per 

vrachtauto plaats. De te overbruggen afstanden binnen de regio zullen door deze 

bedrijfsverplaatsingen langer worden. In een aanpassingsfase, waarin bedrijven 

nog niet zijn verplaatst, is gecombineerd water- en wegvervoer een mogelijkheid. 

Voor een zo groot mogelijk' deel van de vervoerafstand bli jf t men het binnen

schip inzetten. Voor- of natransport van of naar het bedrijf vindt, met een extra 

overslaghandeling, per vrachtauto plaats. Deze laatste oplossing is meestal niet 

zonder aanpassingskosten te reahseren, doordat de overslag bij de betrokken 

bedrijven vaak is ingesteld op vervoer per schip en niet op vervoer per vracht

auto. 

Gedeeltelijk vervoer over water blijkt dus in het merendeel van de gevaUen, ook 

in het alternatief, nog steeds te worden toegepast. Zeker voor markten waarin 

de binnenscheepvaart ook nu al een prominente positie inneemt (het transport 

van bouwmaterialen, veevoeders en ohe), gaat dit op. Deze bevindingen stroken 

met de ontwikkelingen die zich bij daadwerkelijke vaarwegsluitingen, waarvan 

het kanaal Deventer-Raalte het meest recente voorbeeld is, hebben voorgedaan. 

Kostentechnische overwegingen die samenhangen met de grote afstand die het 

transport over water meestal kenmerkt, staan een volledige overstap naar 

vrachtautovervoer in de weg. Ook de meer kwalitatieve voordelen die aan de 

binnenscheepvaart vaUen toe te schrijven, beperken de aantrekkelijkheid van 

wegtransport voor deze sectoren. Door de snelle aanvoer in relatief kleine 

hoeveelheden, een van de sterke kanten van het wegtransport, vermoeden 

ondernemers dat hun voorraadkosten zullen toenemen. Naast transportmiddel 

is het binnenschip vaak ook een mobiel magazijn voor de verlader. Bij een 

voUedige inzet van het wegtransport zal deze logistieke functie van het vervoer 

over water vervallen. 

Dit alles neemt niet weg dat in een aantal gevaUen wel voUedig van vervoer over 

water zal worden afgezien. Vaak betreft het dan bedrijven die slechts kleine 

stromen goederen (laten) vervoeren of waar de te overbruggen afstanden kort 

zijn. Ook komt het voor dat men reeds over andere vervoeropties, zoals rail

transport, beschikt en hiervan intensiever gebruik denkt te gaan maken. 

Op grond van de informatie uit de interviews is het mogelijk de 'modal split', de 

samenstelling van de mix aan vervoermiddelen die in de situatie zonder vaarweg 

zal ontstaan, te voorspellen. De wijziging hierin ten opzichte van de omstandig

heden waarin de toegankelijkheid voor de binnenscheepvaart bli jf t gehandhaafd 

vormt de aanzet voor het afleiden van effecten die een vaarwegsluiting op 

langere termijn oproept. 
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G E V O L G E N VOOR D E O V E R H E I D 

De gevolgen voor de overheid in haar rol als vaarwegbeheerder zijn op een 

soortgelijke wijze in kaart gebracht. Om te bepalen welke beheeractiviteiten na 

sluitmg van een vaarweg voor de scheepvaart kunnen vervallen en weUce kosten

besparing daaruit resulteert, is een beroep gedaan op de ervaring die bij de 

vaarwegbeheerders aanwezig is. Een groot deel van de onderhoudswerkzaam

heden aan een waterweg kan achterwege blijven wanneer deze wordt afgesloten 

voor de binnenscheepvaart. Naast die van transportinfrastructuur vervult een 

vaarweg over het algemeen echter ook andere functies. Gedacht kan worden aan 

het belang voor de waterhuishouding, terwijl de vaarweg soms ook van belang 

is voor drinkwatervoorziening of voor het onttrekken van koelwater door bedrij

ven. Ook de recreatieve en ecologische waarde van vaarwegen wordt de laatste 

jaren steeds meer onderkend. Onderhoudswerkzaamheden zijn meestal simul

taan van betekenis voor deze functies. Isolatie van de werkzaamheden die 

specifiek betrekking hebben op het bevaarbaar houden van een waterweg is dan 

ook een hachelijke zaak. De gemeenschappelijke kostenproblematiek, die bin

nen de transportwereld bijna overal opgeld doet, gooit ook hier roet in het eten. 

Er is dan ook niet gestreefd naar een integrale verbijzondering van activiteiten 

naar diverse vaarwegfuncties. Binnen het stramien van een kosten-batenanalyse 

l i jkt dit ook ongewenst. Een meer differentiële invalshoek, waarbij de activiteiten 

die in het geval van een vaarwegsluiting overbodig zijn, worden geïdentificeerd, 

ligt dan meer voor de hand. Het wegvaUende beslag op produktieve middelen 

die ook elders kuimen worden ingezet behoort dan immers centraal te staan. 

Ook echter de inschatting van de werkzaamheden die naar de mening van de 

vaarwegbeheerders en overige deskundigen resteren na sluiting voor de binnen

scheepvaart lopen uiteen. Wel is duidelijk dat een aanzienlijk deel van de 

inspannmgen voor het vaarwegbeheer mag worden toegeschreven aan de 

scheepvaartfunctie. Aan de beperkingen die hierdoor worden opgeroepen, is het 

hoofd geboden via gevoeligheidsberekeningen. Naast een calculatie van de las

ten voor het bevaarbaar houden van de vaarweg, zoals deze worden geraamd 

door de betrokken vaarwegbeheerder, is tevens een variant waarin alle activitei

ten rond een vaarweg aan de binnenscheepvaart worden toegeschreven, in 

beschouwing genomen. 

FINANCIËLE WAARDERING 

De verschillen tussen aan- en afwezigheid van een vaarweg die samenhangen 

met de wijziging in de modal split en lasten voor het vaarwegbeheer, lenen zich 

goed voor waardering in financiële grootheden. Wat betreft de kosten voor 

diverse vervoermiddelen is aangesloten bij eerder verricht onderzoek op dit 
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terrein. Zo hebben met name het 'Tarief ongeregeld goederenvervoer binnen

scheepvaart' en het 'Referentietarief binnenlands vrachtautovervoer' bij de ver

taalslag van gewijzigde activiteiten naar financiële grootheden een rol gespeeld. 

Deze twee gegevensverzamehngen, die zijn gebaseerd op een uitgebreid onder

zoek door NEA naar de kosten van beide vervoerwijzen, zijn voor dit onderzoek 

zoveel mogelijk geschoond van overdrachtselementen. Hierdoor ontstaat een 

beeld van het verbruik aan produktiefactoren dat louter aan dit vervoer verbon

den is. Ook het feit dat het gaat om gegevens die landelijk gelding hebben, is van 

belang. Onderiinge vergelijking van uitkomsten van de analyse voor diverse 

vaarwegen kan dan plaatsvinden op gelijke basis. Een berekening van de jaar

lijkse resultaten, die samenhangen met een gehele of gedeeltelijke overstap van 

vervoer over water naar een andere transportwijze, is onder de noemer 'vervoer-

resultaten' opgenomen. 

De besparing die in het geval van een vaarwegsluiting op langere termijn ieder 

jaar mogelijk is, vormt, naast een inschatting van de extra lasten voor wegonder

houd, de inhoud van het 'infrastructuurresultaat'. Uitgangspunt voor de afleiding 

van dit cijfermateriaal waren vooral de begrotingen van de diverse vaarwegbe

heerders. Zoals bij met name de rijksoverheid gebruikelijk is, geldt hiervoor het 

kasstelsel. Niet zozeer de kosten maar juist voorgenomen uitgaven voor vaar-

wegonderhoud staan dus centraal. Voor wat betreft de lopende uitgaven vormt 

dit geen probleem, maar voor een indruk van het jaarlijks verbruik aan middelen 

dat is verbonden aan investeringen, is een omrekening van uitgaven- naar 

kostencijfers noodzakelijk. Zeker voor calculaties waarin de situatie op lange 

termijn centraal staat is dit van belang. Vaak zal dan vervanging van een aantal 

kunstwerken zoals schutsluizen en bruggen aan de orde zijn, terwijl bij sluiting 

van de vaarweg kan worden volstaan met eenvoudiger voorzieningen als duiker

sluizen en vaste bruggen. De componenten afschrijving en toegerekende 

interest, die in de begrotingen niet voorkomen, vormen dan ook een onderdeel 

van het 'infrastructuurresultaat'. Daarnaast heeft ook hier een schoning van 

cijfermateriaal voor een aantal 'transfer'-elementen plaatsgevonden. De te ver

wachten extra lasten voor wegonderhoud, die samenhangen met een intensiever 

gebruik van wegen wanneer tot een vaarwegsluiting zou worden overgegaan, 

dragen, blijkens gegevens van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de 

Rijkswaterstaat, een marginaal karakter. Niettemin zijn ook deze gevangen 

onder de noemer 'infrastructuurresultaat'. De extra lasten voor wegen zouden 

verre van verwaarloosbaar zijn, indien vaarwegsluiting tot investeringen in 

wegen noodzaakt. Voor de drie in het onderzoek betrokken vaarwegen is hier

van echter, indien zij ieder afzonderlijk worden bezien, geen sprake. 

Het integrale financieel resultaat wordt gevormd door het saldo van vervoer- en 

infrastructuurresultaat. Zoals reeds opgemerkt omvat dit die posten waarvoor 

een vertaalslag naar een geldbedrag mogelijk is. Daarnaast spelen niet-financieel 

te waarderen efi'ecten een rol bij een beoordehng. 
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Binnen het kader van de eerder aangestipte kosten-batenanalyse zou idealiter 

na de beschrijving van de situaties met en zonder vaarweg een volledige waarde

ring van de verschiUen hiertussen moeten plaatsvinden. Dat dit voor een aantal 

effecten verre van eenvoudig - zo niet onmogelijk - is, zal niemand verbazen. 

Het eindresultaat van de analyse bevat dan ook een aantal componenten waarbij 

een vertaling naar financiële grootheden achterwege is gebleven. Wehswaar 

biedt de economische literatuur voorbeelden van analyses waarin de 'prijskaar

tjes' van effecten op miheu of geluidshinder van een waardering worden voor

zien, maar deze zijn doorgaans met grote onzekerheid omgeven. Bovendien 

maakt het feit dat deze invloeden in het geval van vaarwegen allemaal in 

dezelfde richting wijzen, een waardering op geld minder noodzakelijk. Qua 

belasting van het milieu, geluidshinder en aantallen ongevallen steekt de binnen

scheepvaart het wegverkeer de loef af. In zijn algemeenheid mag dan ook 

worden gesteld dat de externe effecten, die zijn toe te schrijven aan de binnen

scheepvaart, gunstig afsteken bij die van het vrachtautovervoer. Kwalitatieve 

uitspraken over de aantrekkelijkheid van vaarwegen worden dus niet doorkruist 

doordat financiële en niet-financiële efi'ecten in een verschillende richting wijzen. 

R E S U L T A T E N NA TOEPASSING V A N D E M E T H O D I E K 

De hiervoor beschreven methodiek is toegepast op een drietal ontsluitingsvaar

wegen. In concreto betreft het de Twente kanalen, het NoordhoUandskanaal en 

het Schiekanaal. Qua karakteristieken lopen deze vaarwegen uiteen. Zo bevindt 

het Schiekanaal zich, als verbinding tussen Rotterdam en Den Haag, in een 

stedelijke omgeving. De overige twee vaarwegen ontsluiten eerder landelijk 

getinte gebieden voor de scheepvaart. Ook hierlangs bevinden zich echter stede

lijke concentraties, zoals Zaanstad of de Twentse steden. Het NoordhoUandska

naal wijkt verder van de twee overige vaarwegen af, doordat het de regio 

doorsnijdt en daardoor vanaf twee kanten ontsluit, zowel vanaf Den Helder als 

vanaf het Noordzeekanaal. De drie vaarwegen hebben vooral een regionale 

betekenis, in die zin dat geen sprake is van een functie als doorgaande vaarroute. 

Bij deze laatste vaarwegencategorie zou de uitwaaiering van efi'ecten door 

sluiting veel omvangrijker zijn, doordat repercussies een veel groter versprei

dingsgebied hebben. 

Zoals tabel 1 laat zien, leidt voor aUe vaarwegen die in het onderzoek zijn 

betrokken, sluiting tot een negatief integraal financieel resultaat. Het instand

houden van de vaarweg kan dus, in ieder geval binnen het kader van de 

uitgevoerde partiële analyse, in financiële zin positief worden beoordeeld. Ook 

enkele overige criteria wijzen uit dat het instandhouden van mogelijkheden van 

vervoer over water op deze vaarwegen de voorkeur verdient. Wel bestaat tussen 

de absolute omvang van de resultaten een tamelijk groot verschü. Dit weerspie-
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gelt ten dele de invloed van de aard en omvang van de vervoerde goederenstro

men. Ook de uiteenlopende taxatie door de beheerders van de vaarweg met 

betrekking tot resterende lasten na een sluiting voor de binnenscheepvaart heeft 

zijn invloed. 

Tabel 1 - Afgeleide resultaten voor de drie in beschouwing genomen vaarwegen voor de sluitingsvariant* 

Twentekanaal NoordhoUandskanaal Schiekanaal 

Goederenvervoer (tonnen) 4,1 mln 4,4 mln 3,6 mln 
Vervoerresultaat -/-31,6 mln -/-18,8 min -/-12,4 mln 
Infrastructuurresultaat 8,1 mln 11,3 mln 8,9 mln 
Integraal resultaat -/-23,4 mln -/-7,5 mln -/-3,5 mln 
Extra verkeersongevallen 
per jaar 2 2 1 
Extra brandstofverbruik 
(dieselolie in ton/jr.) 7500 5700 3400 

* Bij de berekening van de vervoerresultaten is tevens rekening gehouden met de invloed van vrachtautotransport 
met relatief goedkope kippers in met name de bouwsector, extra overslagkosten en aanvoer via grotere schepen 
in de sluitingsvariant. De gepresenteerde infrastruktuurresultaten zijn gebaseerd op de inschatting van 
resterende uitgaven volgens de vaarwegbeheerders. De omvang van de vervoerstromen over water zijn ontleend 
aan herkomst-bestemmingstabellen die betrekking hebben op het jaar 1983. Doordat de vervoerstromen in dat 
jaar niet de omvang van andere jaren hebben bereikt, mogen de vervoerresultaten als voorzichtige schattingen 
gelden. 

G E V O E L I G H E I D VAN D E R E S U L T A T E N 

Gevoeligheidsberekeningen, waarin de laadcapaciteit van de verschiUende inge

zette vervoermiddelen is gevarieerd, wijzen uit dat de resultaten hierdoor niet 

wezenlijk worden beïnvloed. Wel is de alternatieve transportwijze die de verla

der zou kiezen na sluiting, van groot belang voor de omvang van de effecten die 

gaan optreden. Zolang ook in die situatie de binnenscheepvaart onderdeel bli jf t 

uitmaken van de vervoerketen, zijn belangrijke extra lasten verbonden aan het 

transport. Naast het grotere beroep op vrachtautovervoer voor transport binnen 

de regio, dat hiermee samenhangt, blijven dan ook kostenposten die de binnen

scheepvaart kenmerken, gehandhaafd. Bij dit laatste nemen vooral de kosten 

voor laden en lossen, maar ook die voor de wachttijd tot zich een nieuwe trip 

aandient, een belangrijke plaats in. 

Ongeacht de variatie in de vooronderstellingen waarmee de financiële resultaten 

worden berekend, blijken de kwahtatieve conclusies die hieraan moeten worden 

verbonden, telkens identiek. Regionale ontsluitingsvaarwegen mogen bogen op 

een positieve rentabiliteit; het instandhouden ervan li jkt economisch (maar 

zeker ook maatschappelijk) verantwoord. Bi j de interpretatie van de resultaten 

is het van belang in het oog te houden dat de situatie op langere termijn als 

referentiekader dient. Op korte termijn zal een daadwerkelijke sluiting aanlei

ding geven tot kapitaalverliezen binnen de bedrijvensector. Zeker wanneer 

sluiting op korte termijn wordt overwogen, zullen deze hoog op kunnen lopen. 
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In feite zijn de berekende resultaten dan ook aan de voorzichtige kant in geval 

een daadwerkelijke sluiting aan de orde is. 

KANTTEKENINGEN 

Alleen daar waar sprake is van regionale ontsluitingsvaarwegen, gekenmerkt 

door tamehjk lange trajecten en/of trajecten met veel schutsluizen en (beweeg

bare) bruggen enerzijds en een vrij geringe omvang van de vervoerstromen 

anderzijds, kan het beeld anders hggen. In dit soort gevallen kan het voorkomen 

dat de middelen die moeten worden vrijgemaakt voor de exploitatie van de 

vaarweg en voor het vervoer per binnenschip, niet opwegen tegen de lasten van 

alternatief transport. 

Verder zou het onjuist zijn in de conclusies van het onderzoek een pleidooi te 

zien voor rasse aanleg van meer ontsluitingsvaarwegen. Ook de mogelijkheden 

die door uitbreiding worden geboden, zijn voor enkele gedeelten van vaarwegen 

bekeken. In zekere zin wordt de probleemstelhng die bij evaluatie van een 

bestaande vaarweg is gehanteerd, dan omgekeerd. Nagaan of introductie van 

scheepvaart in de vervoerketen tot voordelen leidt, is dan de vraag. Alhoewel 

in een aantal gevaUen de ruimte voor zinvoUe investeringen in het vaarwegennet 

best aanwezig kan zijn, moet met een aantal extra factoren rekening worden 

gehouden. Zo is bij de analyse van de sluitingsvariant de inspanning voor de 

aanleg van de vaarweg in kwestie buiten beschouwing gebleven. De hieraan 

verbonden middelen moeten immers worden beschouwd als 'sunk costs'. Ze zijn 

verzonken in de vaarweg en komen door sluiting ervan niet beschikbaar om 

elders in de economie te worden ingezet. Bij vaarwegaanleg ligt dit echter 

anders. Er zal een beroep moeten worden gedaan op de waterbouw die ook 

alternatieve projecten had kunnen reahseren. Di t betekent dat de vervoerstroom 

die moet worden opgeroepen aan stringentere voorwaarden zal moeten voldoen 

dan de wegvallende stroom bij een sluiting. Ook bij uitbreiding van een bestaan

de vaarweg, zodat deze toegankelijk wordt voor grotere scheepstypen, moet dit 

aspect onder ogen worden gezien. Ook hier zou het beslag op produktieve 

middelen op alternatieve wijze kunnen worden benut, zodat de waarde ervan 

ui rentabiliteitscalculaties moet worden meegenomen. Met name wanneer reeds 

vervoer met relatief grote scheepstypen mogelijk is, zal de daling aan vervoer

kosten vaak te beperkt zijn om omvangrijke investeringen te rechtvaardigen. 

Een en ander is sterk afhankelijk van de te verwachten omvang van de vervoers

stromen over de vaarweg. Bij uitbreiding en aanleg van vaarwegen hgt de 'break 

even'-omvang van de vervoerstromen dus relatief hoog ten opzichte van de 

situatie waarbij een sluiting wordt overwogen. 

Tenslotte is een inschatting van de economische rationaliteit van een vaarweg

uitbreiding met relatief grote onzekerheid behept, doordat de mate waarin 
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scheepvaartvervoer zal worden geïntroduceerd, relatief moeilijk te bepalen is. 

Vaarwegsluiting impliceert dat de keuzemogelijkheden voor de ondernemer 

worden beperkt. Via eliminatie kan nagenoeg altijd een beeld van de situatie 

zonder scheepvaart worden opgebouwd. Bij aanleg of uitbreiding leidt de relatie

ve onbekendheid van veel ondernemers met de binnenscheepvaart al snel tot een 

terughoudende opstelling. Binnen het uitgevoerde onderzoek was het niet moge

l i jk na te gaan in hoeverre een dergelijke opstehing bij een daadwerkelijke 

uitbreiding of aanleg zou worden gelogenstraft. 

Een andere kanttekening betreft het tijdstip waarop het onderzoek betrekking 

heeft. Hoewel de methodiek zelf 'tijdloos' is, zijn de uitkomsten wel degelijk 

afhankelijk van de situatie met betrekking tot het goederenvervoer op een 

bepaald moment. Zo is met name het 'vervoerresultaat' afhankelijk van de 

omvang en de struktuur van het goederenvervoer. 

Bij het drietal ontsluitingsvaarwegen dat is onderzocht, is om praktische rede

nen uitgegaan van de situatie in 1983. In 1987 bijvoorbeeld was de omvang van 

het binnenlands vervoer en het internationale vervoer over water al 28 % resp. 

8 % hoger dan in 1983. Het is overigens - in principe - mogelijk om, met 

betrekking tot de vervoeromvang, de nu ontwikkelde statische methodiek om 

te bouwen naar een meer dynamische methodiek. Van groter belang en minder 

goed in een dergelijke dynamische methodiek te vangen, zijn de structuurwijzi

gingen m.b.t. het goederenvervoer over water. Het is niet denkbeeldig dat deze 

zich in de toekomst zal wijzigen. Concentratie en specialisatie, versterkt door 

'1992', kunnen op termijn leiden tot : 

• schaalvergroting in produktieprocessen met als afgeleide een behoefte aan 

schaalvergroting in het vervoer van de aan- en afgevoerde goedererv; 

• (her)vestiging van bedrijven, bij voorkeur op lokaties waar optimaal van de 

schaalvoordelen in het vervoer over water geprofiteerd kan worden. Dat 

houdt eerder in: vestigen aan groot vaarwater dan aan regionale ontsluitings

vaarwegen, zeker als de bevaarbaarheid van ontsluitingsvaarwegen erg be

perkt is. 

Toepassing van logistieke concepten zoals 'Just-in-time' kunnen daarentegen 

juist leiden tot schaalverkleining in de partijgrootte waarmee goederen worden 

aan- en afgevoerd. Daardoor wordt de lokatie aan groot vaarwater niet of veel 

minder belangrijk en nemen regionale ontsluitingsvaarwegen in betekenis toe. 

Ook het overheidsbeleid ten aanzien van het goederenvervoer is van belang voor 
het nut van ontsluitingsvaarwegen. In recent verschenen beleidsnota's is aange
geven dat, in het kader van de verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaar
heid, o.a. het vervoer over water dient te worden gestimuleerd om de groei van 
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het vervoer per vrachtauto in te dammen. Goed toegankehjke ontsluitingsvaar

wegen zijn een noodzakelijke voorwaarde om vervoer over de weg te verschui

ven naar vervoer over de vaarweg. Het voorkomen van een extra overslaghande

ling of het beperken van de per vrachtauto af te leggen afstand bij het voor- en 

natransport zuhen namelijk doorslaggevend zijn bij de vervoerwijzekeuze. 

NAAR E E N A N D E R E B E H E E R S T R U C T U U R ? 

Uit het voorgaande vloeit voort dat ondernemers vaak niet of niet voUedig op 

de hoogte zijn van de totale baten en lasten die de binnenscheepvaart met zich 

meebrengt. Het is de vraag of dit een gewenste situatie is. Een grotere voeling 

van de private sector met het vaarwegbeheer zou in principe tot maatschappelijk 

meer optimale beshssingen kunnen leiden. Aangezien de verladers langs een 

bepaalde vaarweg vaak een kleine en vastomlijnde groep vormen, bestaan 

hiervoor op zich mogelijkheden. Concreet kan dan worden gedacht aan een 

situatie waarbij de gebruikers van de binnenscheepvaart de kosten die het 

onderhoud van een regionale ontsluitingsvaarweg met zich meebrengt, op zich 

nemen. Een afzonderlijke vaarwegevaluatie zou dan als het ware overbodig 

worden, aangezien de verladers en eventuele overige belanghebbenden geza

menlijk tot de beshssing komen die regionaal het meest aantrekkelijk is. 

Toch zou het te hchtvaardig zijn op basis van deze argumenten zonder meer te 

kiezen voor een vorm van particuher vaarwegbeheer. Alhoewel de afbakening 

van taken tussen de particuhere en coUectieve sector vaak een diffuus karakter 

draagt, zijn er in dit geval wel redenen aan te dragen voor een zekere overheids

bemoeienis. 'Free rider'-gedrag, organisatorische problemen en de uiteenlopen

de functies van vaarwegen maar ook traditie en het lange-termijnkarakter van 

investeringen in de infrastructuur, zullen de mogelijkheden van vaarwegbeheer 

door louter private instellingen beperken. Verder zal, doordat bij de overige 

vervoerwijzen lang niet altijd sprake is van een adequate kostentoerekening, 

toepassing van prijsstelUng, die meer op het profijtbeginsel is geënt, niet zeker 

tot een aUocatiewinst leiden. 

Tot slot kan nog worden opgemerkt dat, door het huidige beleid ten aanzien van 

regionale ontsluitingsvaarwegen, als het ware een aanzet tot een tussenweg 

tussen voUedig beheer door de overheid dan wel de particuhere sector wordt 

gebaand. Het streven om het beheer van dit onderdeel van de infrastructuur in 

hogere mate te decentraliseren, zal er al snel toe leiden dat overwegingen van 

regionaal, economische aard een grotere rol gaan spelen bij de beoordeling van 

de aantrekkelijkheid van instandhouding of uitbreiding ervan. Dat dan ook de 

inbreng van de particuliere sector groter kan zijn, l i jk t waarschijnlijk. Wellicht 

blijken de mogelijkheden, verbonden aan bijvoorbeeld 'public-private-projects', 

tc zijn toegesneden op dc bestuurlijke behoeften, verbonden aan de problematiek 

rond regionale ontsluitingsvaarwegen. Dc toekomst zal het leren. 
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E N I G E A S P E C T E N VAN I N L A N D T R A N S P O R T I N 
E E N N I E U W E U R O P A 

Prof. Dr. H . C . K U I L E R * 

Abstract 
Some aspects of inland transport in Europe after 1992 
Westem Europe is a conglomerate of many nationalities and regions with big differences in 
geographic, economic and cultural characteristics, based on a long historical background. 
These historical differences are reflected in the ways of transport regulation in the different 
countries: in general, the purpose of regulation was to stimulate national and economic 
development. As a consequence regulation was strictly related to the supply side of the 
transport market, mostly in a restrictive sense to avoid overinvestment and to protect the 
railways, which were the backbone of the transport system. 

Europe is now growing into a free market in which national frontiers will no longer have a 
disturbing influence on the optimaliz ation of transport flows. More direct transport between 
regions - the old ones in the industrial pole and the new ones round the Alps - wül become 
possible and lead to the creation of new transport volumes, especially general cargo. As a 
gateway to Europe the Rotterdam/Antwerp region has and wiU have an important position. 
The modal spht is changing. On the one hand general cargo (often in containers) stimulates 
road transport, but on the other hand road transport wiU be hampered more and more by 
capacity limits in infrastructure and mobile equipment. In the industrial pole inland shipping 
is already growing as a container transporter. Railways must reorganize to get more impor
tance in this growmg container trade. 

Therefore, many changes (between regions, in type of goods, in modal split) are already 
takmg place in the context of European free market. 

At the same time new normative elements, based on environmental aspects, are beginning 
to influence transport. 

The old restrictive regulations related to the supply side of the transport market no longer 
make sense in realizing purposes of a past period. They are even an obstacle now for the 
realization of the free common market. Old historical concepts as 'harmonization' are 
contradictory to the differences which exist between regions in economic and cultural 
aspects. 

Vervoerstromen en de wijze waarop en door wie zij worden gerealiseerd zijn niet 

alleen bepaald door economische krachten. Het cultuurpatroon speelt daarbij 

mede een rol. 

OPKOMST V A N NORMATIEVE ELEMENTEN 

Zijderveld definieert cultuur als 'het geheel van traditionele gedragspatronen 

van een groep' [1]. 

Het gebied van de Europese Gemeenschap, waarin het vervoer een zeer voor-

*Emeritus hoogleraar Vervoereconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam. 
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name rol speelt, kan men zeker multi-cultureel noemen. Historie, religie, levens

wijze, kunstuitingen, geografisch miheu en klimaat lopen van noord naar zuid 

sterk uiteen. 

Premier Thatcher had dan ook gelijk om er in haar Brugse rede op te wijzen, 

dat Europa een conglomeraat is van verschillende nationaliteiten met diverse 

culturele achtergronden. Dit is een gegeven dat men, aheen door het voor handel 

en vervoer laten wegvallen der nationale grenzen, niet kan wegnemen. Culturen 

wijzigen zich nu eenmaal niet snel of nauwelijks. De Zeven Provinciën zijn, met 

behoud van hun culturele verschiUen, uitgegroeid tot de Staat der Nederlanden. 

Uit vele afzonderlijke vorstendommen is een hechte Duitse Bondsstaat gegroeid 

met behoud van culturele diff'erenties. Multinationale ondernemingen blijken bij 

een gecentraliseerd beleid via regionahsatie op de culturele verscheidenheid in 

te spelen. 

Daarbij komt dat na W.O. I I van een pure markteconomie - in het vervoer reeds 

een lange reeks van jaren - geen sprake meer is. Er is een gemengd stelsel 

ontstaan waarbij macro-eisen van sociale, milieutechnische en neo-corporatieve 

aard mede van belang zijn geworden, evenals de zorg voor de problematiek van 

bepaalde vervoerdersgroepen. Baeck spreekt van een 'proliferatie van een nor

matieve economie nieuwe stijl' [2]. De efi'ecten daarvan zijn per natie zichtbaar 

(en verschiUend) naast de culturele verschUlen. 

Normatieve elementen van algemeen maatschappelijke aard - rekening hou

dend met het multi-culturele karakter van het Europese gebied - gaan dus hun 

invloed op de Europese vervoermarkten doen gelden. En dat op een moment, 

dat deze markten zelf reeds door vervoereconomische oorzaken sterk in bewe

ging zijn gekomen. 

In de eerste plaats moet geconstateerd worden dat de verladersinvloed op het 

vervoerproces groter wordt. Enerzijds vloeit dat voort uit het feit, dat de verla

der het transport meer en meer gaat zien als een (al dan niet uitbesteed) 

onderdeel van zijn produktieproces: de zorg voor het produkt eindigt pas als het 

is afgeleverd en geaccepteerd door de ontvanger. Anderzijds ontstaat er een 

zekere tendens bij industriële en handelsondernemingen tot concentratie op 

kernactiviteiten en uitbesteding van complementaire functies, zoals het vervoer 

met ahe daarbij behorende non-transportactiviteiten. De taak van de vervoerder 

breidt zich daardoor uit. In geen enkel Europees land is de wetgeving daarop 

ingesteld. Als regel beperkt men zich tot de aanbodzijde van de vervoermarkt 

en dan nog in restrictieve zin. 

Er ontstaat op deze wijze een spanningsveld, waarin een drietal krachtlijnen 

domineren: 

a het ontstaan van normatieve eisen, voortkomend uit de maatschappelijke 

ontwikkelingen 

b grotere invloed van verladers en ontvangers op het vervoerproces en daar

mede uitbreiding van de taak van de vervoerder 

281 



c een reactie op restrictieve vervoerwetgevingen, die slechts gericht zijn óp de 

aanbodzijde der vervoermarkten. 

Dit aUes speelt zich af op een continent dat regionaal gekenmerkt wordt door 

grote culturele verschiUen. Het is geen wonder dat de Raad van E.G. vervoer

ministers weinig voortgang maakt. 

Om dit aUes nog te compliceren voltrekken zich met het ontstaan van een vrije, 

interne Europese vervoermarkt nog veranderingen in het vervoerpatroon en in 

de aard van de vervoerde goederen. 

REGIO'S 

Te beginnen met de regio's: door het wegvahen van nationale grenzen verschuift 

het accent van 'land van oorsprong of bestemming' naar 'regio van herkomst of 

bestemming'. Daardoor zullen de relaties tussen de regio's directer van aard 

worden en wel meer in overeensteimning met de comparatieve kostenvoordelen, 

niet verstoord door kunstmatige vervoerdistorsies (b.v. subsidies). Hierdoor kan 

dan b.v. als toegangspoort tot Europa de Benelux-regio van Amsterdam tot 

Zeebrugge, met als kern Rotterdam/Antwerpen volledig tot ontplooiing komen. 

Ook zal blijken, dat het begrip 'Randstad' een te eng typisch Nederlands begrip 

is. 

De relaties tussen de regio's kunnen ook versterkt worden, doordat hun ver

scheidenheid naar produktie en consumptie niet snel zal verdwijnen, maar wel 

tot een grotere uitwisseling van produkten kan leiden. Van der Geest spreekt in 

dit verband van 'produktdilïerentiatie in een heterogene markt'. [3] 

Voor een sterke verschuiving van vervoerstromen uit de Beneluxregio in zuide

lijke richting behoeft men niet zo bevreesd te zijn. Deze vrees is meestal geba

seerd op het ontstaan van een 'Alpenring' (Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitser

land, Oost-Frankrijk en Noord-Itahë) met nieuwe high-tech industrieën, die bij 

voorkeur over mediterrane havens zouden verschepen en het oude industriege

bied in het noorden zouden verdringen of althans aantasten. In de eerste plaats 

ontstaan zulke nieuwe industrieën ook in het noorden (met het Ruhrgebied als 

centrum), terwijl de oude industrieën aldaar door renovatie en herstructurering 

opnieuw aan betekenis winnen. In de tweede plaats ontstaan tussen de oude en 

nieuwe regio's nieuwe relaties, die ook tot nieuwe vervoerstromen leiden. Ten 

derde blijkt dat bedrijven uit de Alpenring nog in belangrijke mate over noorde

lijke havens verschepen, daar de mediterrane havens minder betrouwbaar zijn, 

beperkt in capaciteit (ook moeilijk uit te breiden), veel arbeidsonrust en gerkige 

afvaartfrequenties kennen. Bovendien moet in vele gevallen ook nog de Alpen

barrière worden genomen. 

Het interregiovervoer kan ook nog een stimulans ondervinden van een eventueel 

meer protectionistische opstelhng van de economische wereldblokken (Oost-
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Azië, Noord-Amerika, Europa), waardoor de zelfvoorziening in Europa kan 
toenemen. Het continent is daar groot genoeg voor. 

AARD V A N DE G O E D E R E N 

Een volgend punt is, dat de aard van de goederen aan het veranderen is. Letten 

wij op de ontwikkeling sedert het eind van de 60-er jaren, dan blijkt dat in de 

industriële kern van West-Europa (Duitsland, Benelux, Frankrijk) bij het inland 

transport het vervoer van stukgoed, van chemische produkten meer dan ver

dubbeld is. Het vervoer van stukgoed is zelfs 372 x zo groot geworden, een 

ontwikkeling die nog steeds doorgaat. Het containervervoer tussen de Europese 

regio's zal daardoor nog blijven groeien. Maar ook de vervoerstromen van 

produkten van de raffinage, van de landbouw en van de metaalindustrie worden 

steeds groter (IV2 tot 2 X zo veel). 

Uit deze verhoudingen blijkt duidelijk de reconstructie van de economische 

activiteiten in het kerngebied: sterke groei van de chemie, concentratie van de 

raffinage in de Rotterdam/Antwerpen regio, grote mate van zelfvoorziening ten 

aanzien van agrarische produkten, herstructurering van de metaalnijverheid en 

veel meer stukgoed door de nieuwe high-tech industrieën. 

MODAL S P L I T 

In de afgelopen decennia is het vervoeraandeel van de vrachtauto sterk tege-

nomen, vooral door de groei van het stukgoederenvervoer per container. Dit is 

in overeenstemming met de wijzingen in de economische activiteiten. Maar ook 

de binnenvaart met een vaargebied dat beperkt is tot de industriële kern zag het 

vervoer toenemen, zij het dat het marktaandeel door de groei bij de vrachtauto 

iets is gedaald. Nog altijd vormen produkten voor de bouwnijverheid en produk

ten voor en van de metaalindustrie een belangrijk aandeel in het binnenvaartver

voer. Door de herstructurering van de metaahndustrie en door de toenemende 

investeringen zullen deze soorten vervoer nog verder kunnen groeien. OpvaUend 

bij de binnenvaart is ook de opkomst van het containervervoer. AUeen al voor 

de NSTR groep 9 (overig stukgoed) is het vervoer toegenomen van 1,9 mio ton 

in 1968 tot 5 mio ton in 1985. 

Voor de spoorwegen valt in de afgelopen decennia geen daling te constateren. 

Het internationale vervoer per spoor in de industriële kern van West-Europa 

wist zijn marktaandeel te behouden. In dit verband verdient ook een studie van 

Marchetti de aandacht. Hi j wijst erop, dat tussen 1840 en 1940 de trein de 

ruggegraat van het transportsysteem was, maar dat nu het systeem 'can be 

inefficient and stubbornly reluctant to any change' [4]. Er zijn echter tekenen die 

op een mogelijke doorbraak wijzen. 
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Deze ontwikkelingen in de modal split wijzen erop dat normatieve wensen ten 

aanzien van de modal split in beginsel niet strijdig behoeven te zijn met de 

ontwikkehngen die zich op de vervoermarkt reeds voordoen. Maar men zal wel 

op problemen kunnen stuiten, met name ten aanzien van een snehe aanpassing 

bij het spoor. 

Het belang van de miheu-aspecten, die maatschappelijk duidelijk aanvaard 

beginnen te worden, zal ertoe leiden dat wijzingen in de modal split versneld 

kunnen worden. In de eerste plaats zal de binnenvaart daarvan kunnen 

profiteren. Aanpassing aan het containerveroer is nl. vri j eenvoudig en met niet 

te grote investeringen reahseerbaar. De opening van de Rijn-Main-Donauver-

binding in 1993 zal dat vervoer de relatie met Zuid-Duitsland en Oostenrijk 

gunstig kunnen beïnvloeden. Ook massavervoer naar Oostenrijk wordt dan 

mogelijk per binnenschip. Wat het spoor betreft zal de aanpassing meer t i jd 

vergen. Oostenrijk en Zwitserland zijn op dat gebied wel doende, maar aanleg 

van nieuwe spoorverbindingen door de Alpen vergen nu eenmaal veel t i jd. 

De vrachtauto begint een remmende werking te ondervinden van overbezetting 

op bepaalde gedeelten van de infrastructuur, waardoor m_oderne eisen van 

logistieke aard in het transportproces in gevaar kunnen komen. Technisch 

mogelijke 'economies of scale' gaan hun limiet vinden in maximale maten voor 

grootte en gewicht. Regionaal daarvan naar beneden afwijkende maten kurmen 

tot een zekere beperking in de groei van het vrachtautovervoer leiden. 

CONCLUSIES 

In de 90-er jaren zijn er verschillende redenen voor de groei van het vervoer in 

Europa aan te geven, zowel binnen het gebied (en dan vooral in de oude 

industriële kern) als met de aangrenzende gebieden Noord- en Oost-Europa en 

het Mediterrane gebied. 

De aldus gegenereerde vervoerstromen zullen - naar verwacht mag worden -

binnen het E.G.-gebied niet meer door nationale grenzen onderbroken worden 

dan wel zodanig daardoor beïnvloed, dat geen optimalisatie van het vervoer

resultaat kan worden bereikt. 

Het vervoer tussen de regio's zal daardoor een directer karakter krijgen, terwijl 

tussen oude en nieuwe regio's (Alpenrmg, gebied bij Kanaaltunnel) nieuwe 

vervoerstromen zullen ontstaan. Het intra-Europese vervoer kan bovendien 

gestimuleerd worden door een toenemend protectionisme van de economische 

machtsblokken. 

Naar goederensoorten zuhen massaprodukten voor het inland transport belang

rijk bhjven, doordat Europa een structureel tekort heeft aan grondstoffen voor 

industrie, landbouw en voedingsmiddelen voor de bevolking. 

De opkomst van nieuwe- en de herstructurering van oude industrieën leidt tot 
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een steeds toenemend vervoer van stukgoed, dat per container als massagoed 

in de transportketens komt. 

Het Europese vervoerpatroon zal dus langzaam aan zowel naar structuur als 

naar aard van de goederen een zekere wijziging ondergaan. Een vrije interne 

markt is een voorwaarde om de aanpassingen aan zo'n ontwikkelingsproces snel 

en doelmatig te laten verlopen. De vrijheid van vervoermiddelkeuze door de 

verlader, van de vervoeronderneming en de vervoerroute kunnen dan voUedig 

tot hun recht komen. 

Het verdwijnen van het nationaal, in restrictieve zin bepaalde, vervoerbeleid ter 

reahsatie van historisch bepaalde eisen met betrekking tot de aanbodzijde van 

de vervoermarkt [5] is in de nieuwe situatie dan ook een 'conditio sine qua non'. 

Wel dient zich tegelijkertijd de omstandigheid aan, dat uit algemeen maat

schappelijke overwegingen normatieve eisen aan het transport gesteld zullen 

moeten worden. Deze zuUen evenwel van geheel andere aard zijn dan voorheen, 

daar zij voortvloeien uit het multiculturele karakter van Europa als geheel en 

het streven tot behoud van een leefbaar miheu. De vrije keuze van de verlader 

kan daardoor een zekere beïnvloeding ondergaan, voortvloeiend uit capaciteits-

grenzen, die aan infrastructuur dan wel aan vervoermiddelen zuUen moeten 

worden gesteld. Deze beïnvloeding kan regionaal verschülen. 

Bij de eisen tot toelating tot het beroep van beroepsvervoerder is recentelijk het 

besluit gevaUen een zekere differentiatie in de methodiek toe te staan (examen 

of ervaring). Het komt mij voor dat zo'n besluit in overeenstemming is met de 

culturele en maatschappelijke verschiUen tussen de regio's. Het besluit oneuro-

pees te noemen miskent de realiteit. 

Het besluit toont ook hoe moeüijk aan het begrip 'harmonisatie' van ver

schiUende deelaspecten in feite vorm gegeven kan worden. Harmonisatie vooraf 

leidt tot een zekere niveUering, die in strijd is met het multipele karakter van de 

Europese vervoerondernemingen en het heterogene karakter van de Europese 

vervoermarkten. Bij een vrije markt zal een zekere harmonisatie uit de praktijk 

ontstaan en wel in overeenstemming met de economische, sociale en culturele 

differenties. Zulke verschiUen zullen wij juist moeten aanvaarden, omdat zij 

voor het nieuwe Europa eerder een kracht dan een zwakte zijn. 
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I N F R A S T R U C T U U R , T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K I N 
I N T E R N A T I O N A A L P E R S P E C T I E F * 

Prof. Dr. Ir. H. PRIEMUS' 

Abstract 
Infrastructure, transport and logistics in an international perspective 
On 30th November 1988 the Second Traffic and Transport Structural Scheme was 
pubhshed, in which the Netherlands Government drew the contours of traffic and transport 
policy for the period up to 2010. This contribution comments on the above mentioned policy 
document. 
It is estabhshed that the memorandum leaves a number of fundamental problems rmsolved. 
Neither the accessibility of economic junctions nor the environment and the quality of life 
are safeguarded. 

An expansion of the system in the study of traffic and transport problems is caUed for. 
Network management and infi-astructural junctions form a technological challenge, which 
must be placed in a broad social context of production processes per branch of industry and 
a broadly interpreted environmental management. A special role is reserved here for the 
computerization of transport and logistics. 

Smce the Dutch reserves of natural gas are steadily diminishing, in the next century The 
Netherlands will have to profit, to a growing extent, fi-om the strategic position of inter
national transport networks, which can largely be managed from The Netherlands. 
In the complementary relationship between pubhc responsibility and private enterprise the 
authorities are too deficient. The Netherlands Government wül have to foUow a more active 
policy and invest more in infrastructure. Moreover the necessary research wül have to be 
more fundamental, more strategic and more consistent. Through a vigorous official pohcy 
in the field of physical planning, environmental management, economic affairs and transport, 
there are prospects of fundamental solutions for problems that are signaUed in the Second 
Traffic and Transport Structural Scheme but not tackled at the roots. 

INLEIDING 

In de nu volgende tekst zullen eerst enkele kanttekeningen worden geplaatst bij 

het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. Hoewel ik niet wi l nalaten 

mijn respect te betuigen aan het adres van de opstellers van het Structuur

schema, mondt de analyse uit in de teleursteUende conclusie dat het schema een 

aantal fundamentale problemen onopgelost laat. Dat is evenwel niet het gevolg 

* Bewerkte tekst van een inleiding tijdens de Nationale discussiedag 'Verkeer en Vervoer tot 2010', 
2 februari 1989, Nederlands Studie Centrum, Rotterdam. 
Met dank aan Ir. E . Kreutzberger en Drs. W.J. Stam voor commentaar bij een eerdere versie van 
deze tekst. 

** Secretaris van de Kerngroep Infrastructuur, Transport en Logistiek, wetenschappelijk directeur 
Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde, Techiüsche Universiteit Delft. 
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van wanbeleid of bijziendheid van beleidsfunctionarissen, maar de onvermijde

lijke consequentie van het feit dat het wetenschappelijk onderzoek terzake ons 

nog met lege handen laat staan. 

In het tweede deel van dit artikel pak ik de opdracht voor meer fundamenteel 

en strategisch onderzoek op het terrein van infrastructuur, transport en logistiek 

op, die het Structuurschema naar mijn mening inhoudt. Na een korte begripsbe-

pahng en een aanduiding van knelpunten pleit ik ervoor om bij de beschouwing 

van verkeers- en vervoervraagstukken het systeem dat men beschouwt, onder

zoekt en in het beleid betrekt, te verruimen. Netwerkbeheer en infrastructurele 

knooppunten vormen een technologische uitdaging, die moet worden geplaatst 

in een brede maatschappelijke context van produktieprocessen per bedrijfstak 

en een breed geïnterpreteerd miheubeheer. Een bijzondere rol is hierbij weg

gelegd voor de informatisering van transport en logistiek. 

Tenslotte ga ik in op de relatie tussen pubheke verantwoordelijkheid en particu

her initiatief, een relatie die op het onderhavige terrein voornamelijk comple

mentair van aard is. De stelling zal worden gelanceerd dat in deze complemen

taire relatie de Rijksoverheid het te zeer laat afweten. De inleiding sluit aan bij 

de doelstelhngen en de strategie van de Kerngroep 'Infrastructuur, Transport en 

Logistiek', die medio 1988 is gevormd. Deze Kerngroep, onder voorzitterschap 

van Prof. Dr. P. Nijkamp van de Vrije Universiteit te Amsterdam, is met steun 

van de Hoofddirectie Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen gevormd om het universitair onderzoekspotentieel te mobihse-

ren ter versterking en internationahsering van het onderzoek op het terrein van 

infrastructuur, transport en logistiek. Dit onderzoek zal fundamenteler, stra

tegischer en meer samenhangend moeten zijn dan tot nu toe het geval was, een 

conclusie die aansluit bij Luik 23 in het Structuurschema Verkeer en Vervoer. 

H E T T W E E D E S T R U C T U U R S C H E M A V E R K E E R E N V E R V O E R 

In het volgende zal ik een aantal kanttekeningen plaatsen bij de functies die de 

nota zichzelf toekent. 

Op pagina 7 van de nota worden genoemd: 

• 'door middel van boven-sectoraal denken; 

• gefragmentariseerde energie opsporen, bundelen en richten; 

• op een verkeer en vervoer, dat het juiste evenwicht vindt tussen individuele 

vrijheid, bereikbaarheid en leefbaarheid'. 

Ik beschouw de nota vooral als een strategisch document dat een periode van 
meer dan 20 jaar bestrijkt, tien jaar langer dan de Nota Volkshuisvesting van 
staatssecretaris Heerma en vi j f jaar korter dan de Vierde Nota over de Ruimte-
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lijke Ordening van minister Nijpels. De voor de hand hggende opmerking dat 

deze uiteenlopende planperiodes werkelijk nergens op slaan, laat ik achterwege. 

Het is in elk geval duidelijk dat het Structuurschema veel verder wil reiken dan 

de korte termijn. 

Een goede nota begint met een probleemanalyse. Het structuurschema hjkt zo 

ook te starten, maar dat is gezichtsbedrog. De nota beperkt zich tot een vr i j 

blijvende inventarisatie van wensen en verlangens, die leven bij de diverse 

categorieën belanghebbenden. Een eigen analyse van de structuur en de ernst 

van de problemen ontbreekt. Hoe verhouden de in Nederland waargenomen 

congestieverschijnselen zich b.v. tot soortgelijke verschijnselen in landen en 

regio's waarmee ons land moet concurreren? Kent men rondom Antwerpen, 

Brussel en Parijs geen files? 

Zoals bekend, identificeert het Structuurschema problemen, die in v i j f rubrieken 

worden gerangschikt (p. 8): 

• bereikbaarheid; 

m openbaar personenvervoer; 

® goederenvervoer; 

• leefbaarheid; 

® bijzondere factoren die problemen veroorzaken. 

OpvaUend is dat het personenvervoer over de weg niet expliciet als een van de 

belangrijkste problemen wordt geschetst. Hier wreekt zich het zwakke analyti

sche gehalte van de probleemschets. Zou het niet veel logischer zijn om naast 

het openbaar personenvervoer ook het particuhere personenvervoer als pro

bleemveld aan te duiden? En dan zien we nog maar even af van 'verfijningen', 

zoals het onderscheid in luchttransport, watertransport, wegtransport en raü-

transport, resp. gemotoriseerd wegverkeer versus niet-gemotoriseerd wegver

keer. Ik stel de volgende zesdeling in probleemvelden voor: 

Afb. 1 - Voorgestelde indeling in probleemvelden 

personen goederen efi'ecten 

openbaar vervoer P3 
P2 = 

P4 leef
baarheid 

particulier vervoer P5 

infrastructuur Pl = 
bereikbaarheid 

P6 = 
bijzondere 
factoren 
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Probleemveld 1 = Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid wordt gezien als een fundamentele kwestie, al was het maar 

gezien de belangrijke rol van Nederland in het internationale transport te land, 

te water en in de lucht. Met de transportsector is een bedrag van 23 miljard 

gulden per jaar gemoeid, d.i. 7 % van het Nationaal Inkomen. Omdat zeer vele 

produktieprocessen nauw zijn verweven met de transportsector, reikt de econo

mische betekenis van het transport veel verder dan de genoemde 7 %. Zonder 

transport is bijna elk produktieproces ten dode opgeschreven. 

De oprichting van de Stichting Nederland Distributieland is voortgesproten uit 

het inzicht dat de bereikbaarheid en dus de transportfunctie van Nederland in 

de knel dreigt te komen, ook al spreekt Winsemius luchtigjes over 'boerenkool

files' die op buitenlandse investeerders geen indruk maken (Nieuwsblad 

Transport, 23 december 1988). De conclusie, dat het autosysteem in de Rand

stad niet langer betrouwbaar is, mag niettemin verontrustend worden genoemd. 

Het perspectief voor de komende jaren is nog schrikbarender. Tussen nu en het 

jaar 2010 zal naar verwachting het autopark groeien van 5 miljoen tot 7 k 

8 miljoen, d.i. met 40 tot 60 %. Het autogebruik zou in dezelfde periode zelfs nog 

harder groeien: met maar hefst 70 %. Het gebruik van het openbaar vervoer zou 

ongeveer gelijk blijven, bij voortzetting van het huidige beleid. Di t geeft wel te 

denken over het huidige beleid. 

De dichtslibbing van autowegen, vooral in de Randstad en in het midden van 

het land, brengt de gateway Schiphol en mainport Rotterdam in gevaar, bene

vens transport- en distributieknooppunten die op de tweede plaats komen: het 

Amsterdam-Noordzeekanaalgebied, het Wester-Schelde-zeehavengebied en 

het onderschatte raihransportknooppunt Utrecht. 

Probleemveld 2 = Lee/baarheid 

Het meest pijnüjke probleemveld dat in het Structuurschema wordt besproken, 

is de leefbaarheid. De verkeersonveiligheid is in de loop der jaren structureel 

toegenomen. Slechts toen het dieptepunt van de economische stagnatie werd 

bereikt in het begin van de jaren tachtig, trad er een tijdelijke verbetering op. 

De geluidshinder neemt, ondanks technische verbetering toe. Nu we de strijd 

tegen het water hebben gewonnen, moeten we de strijd tegen de herrie aanbin

den: steeds meer Nederlanders wonen niet meer achter een dijk, maar achter 

een geluidswal. Het energiegebruik en de luchtverontreiniging nemen hand over 

hand toe. Het wegverkeer veroorzaakt 18 % van de zure neerslag in Nederland. 

Indirect bedreigt het verkeer de gezondheid van mens, dier en gewas. De 

negatieve externe effecten van het autoverkeer worden geschat op 4 ö, 6 miljard 

per jaar (Bleijenberg, 1988). Men heeft nog geen kans gezien om deze externe 

effecten te internahseren en de rekening aan de verkeersdeelnemers te presente

ren. 
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Probleemveld 3 = Openbaar personenvervoer 

Het openbaar personenvervoer is een thema dat weinigen m vervoering brengt. 

Het openbaar vervoer wordt in het algemeen niet als een redelijk alternatief voor 

de auto ervaren. Het in de maag splitsen van O V-jaarkaarten bij studenten die 

gelijktijdig op hun beurs worden gekort, zal in niet-geringe mate bijdragen aan 

het slechte imago van het openbaar vervoer, dat zich op een betreurenswaardige 

manier heeft laten lenen voor het aanpakken van budgettaire problemen in een 

andere sector. Essentieel is de vaststelling in het Structuurschema (p. 9) dat de 

openbaar-vervoerbedrijven zich primah op segmenten in de markt richten en 

niet op het beheersen en uitbreiden van de totale markt. Een ketenbenaderuig 

ontbreekt. Reizigersinformatie wordt alleen per deelsysteem aangeboden. Maat

werk is er meestal niet bi j . 

Probleemveld 4 = Goederenvervoer 

Het goederenvervoer wordt nog onvoldoende gezien als onderdeel van meer 

omvattende produktieprocessen. Het goederenvervoer over de weg en de bin

nenscheepvaart hebben met overcapaciteit te kampen. Een teveel aan vracht

auto's staat in een file op een te weinig aan infrastructuur. De ontwikkeling van 

datatransmissiesystemen bli jf t achter. Voor de beheersing en geleidmg van 

goederenstromen zou veel meer van geautomatiseerde informatiesystemen ge

bruik kunnen worden gemaakt. Treinen voor het transport van goederen staan 

op een teveel aan infrastructuur. Niettemin bli j f t het marktaandeel van het 

railvervoer in het goederentransport opvallend laag. 

Probleemveld 5 = Particulier personenvervoer 

Het meest acute probleem in de sfeer van verkeer en vervoer wordt, zoals 

opgemerkt, niet als afzonderlijk probleemveld behandeld: het particuher auto

vervoer, met als belangrijkste (en meest hinderlijke) component het woon-werk

verkeer (Winterwerp en Verster, 1987). De opsomming van files heriimert dage

lijks aan dit probleemveld, dat niet alleen het particuliere personenvervoer zelf 

treft, maar ook het goederenvervoer over de weg. De bereikbaarheid en miheu-

kwaliteit worden door de files extra bedreigd. Het probleem hangt niet alleen 

samen met een zeer eenzijdig uitpakkende vervoermiddelkeuze van de werk

nemer, maar ook met het specifieke ruimtelijke patroon van woon- en werkloka-

ties, de nog altijd weinig fiexibele verdeling van werktijd en vrije t i jd en de weinig 

vooruitziende blik waarmee men in het recente verleden fiessehalzen in de 

infrastructuur voor openbaar en particuher vervoer heeft aangepakt. 

Probleemveld 6 = Bijzondere factoren 

Onder deze aanduiding komen we in het Structuurschema een grabbelton van 

factoren tegen: 
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» de verkokerde financiële structuur van het verkeers- en vervoersysteem; 

• roep om handhaving van de vele regels, die om versobering vragen; 

• het ontoereikend bestuurlijk instrumentarium om een 'samenhangend natio

naal verkeers- en vervoerbeleid' (p. 12) te voeren; 

• de verbrokkelde institutionele structuur van de verkeers- en vervoersector; 

• achterstanden op het terrein van technologie en informatica; 

• tekorten ten aanzien van de maatschappelijke verankering en inbedding van 

verkeer en vervoer in de samenleving, waardoor ook pohtici onvoldoende 

doordrongen zouden zijn van de maatschappelijke betekenis van verkeer en 

vervoer; 

• de geringe mate waarin verkeers- en vervoeroverwegingen zijn gearticuleerd 

in de ruimtelijke ordening, waardoor ongunstige spreidingspatronen van 

voorzieningen, woon- en werklokaties zijn ontstaan; 

• de inflexibüiteit van werktijden en openingstijden van private en pubheke 

instehingen. 

Het Structuurschema pretendeert de aangeduide probleemvelden te l i j f te gaan 

met een 'strategie'. In dat kader spreekt men zelfs van een 'majeure keuze' (p. 14) 

en die luidt: 'Zo goed mogelijk omgaan met het spanningsveld tussen individuele 

vrijheid, bereikbaarheid en leeflDaarheid'. Het primaat mag niet liggen bij één van 

deze drie. Als slechts voor één van deze polen zou worden gekozen, zou een 

onevenwichtige situatie ontstaan. De majeure keuze houdt dus in dat er 'niet' 

wordt gekozen: 'We moeten evenwichtige oplossingen vinden waarbij recht 

wordt gedaan aan aUe drie de belangen' (p. 14). 

Een tweede majeure keuze heeft betrekking op het personenverkeer en het 

goederenvervoer. Het beleid wordt gekenmerkt door de centrale plaats die de 

'geleiding' van de personenmobiliteit inneemt. Zonder het afremmen van de 

groei van het niet-zakelijke personenverkeer per auto lukt het niet om èn de 

bereikbaarheid over de weg voor het zakelijke personenverkeer en het goederen

verkeer te verzekeren èn tevens de leefbaarheid te verbeteren. Er wordt dus op 

papier voorrang gegeven aan het zakelijk personenverkeer en aan het goederen

verkeer. Maar hoe doe je dat? Afgezien van de grote vrachtauto's kun je aan 

auto's niet zien of ruiken of het zakelijk vervoer of meer consumptief gericht 

vervoer betreft. 

Hoe wordt gestalte gegeven aan de voorrangspositie van het zakelijk verkeer? 

® Er komen hoofdtransportassen, ter onderscheiding van 'gewone' assen. De 

hoofdtransportassen krijgen voorrang bij het oplossen van knelpunten. Maar 

de minister kan toch moeilijk verhinderen dat ook het niet-zakelijk verkeer 

gebruik maakt van die handige hoofdtransportassen? 

• Vermijdbaar autogebruik, met name in het woon-werkverkeer in de sterk 

verstedelijkte gebieden, wordt ontmoedigd 'door een betere benutting van de 

infrastructuur en door selectieve uitbreiding van het wegennet'. Is er in sterk 
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verstedelijkte gebieden nog plaats voor een uitbreiding van het wegennet? En 

waarop is de hoopvohe conclusie gebaseerd, dat 'de kans op congestie op het 

hoofdwegennet aanzienlijk (zal) worden verkleind' (p. 15)? De geavanceerde 

geleidingssystemen, waarover wordt gerept, kunnen helpen om een file tijdig 

waar te nemen, maar zij voorkómen files niet. 

En wat moeten we ons concreet voorstehen bij de aanduiding, dat de scheiding 

van het lange- en het korte-afstandsverkeer met voorrang zal plaatsvinden op 

de hoofdtransportassen? In de praktijk kunnen we lange- en korte-afstandsver

keer net zo min onderscheiden als zakelijk en niet-zakelijk verkeer. Wat hier 

staat, is niet meer dan een schot in de lucht. 

Vervolgens blijkt het Structuurschema te streven naar een hoger aandeel open

baar vervoer in verstedelijkte gebieden. De lezer neemt verbouwereerd kennis 

van de toezegging dat in en om de stedelijke knooppunten een 'samenhangend 

netwerk van hoogwaardige verbindingen' tot stand zal komen (p. 16). Hiervan 

maken niet alleen trein en snelbus deel uit, maar in de grote agglomeraties ook 

metro en sneltram. Deze verbindingen zuhen snel en betrouwbaar zijn en vooral 

gericht zijn op het interlokale woon-werkverkeer. In de uitwerking van de 

voorsteUen komen we de operationahsatie van deze belofte echter niet tegen, 

evenmin als de noodzakelijke financiële middelen om de samenhangende, peper

dure netwerken te financieren. Integendeel, op p. 26 van het Structuurschema 

lezen wij de omineuze passage dat de rijksbijdrage ten bedrage van 3,4 miljard 

per jaar in de exploitatie van het openbaar vervoer, ondanks de beoogde zeer 

forse toename van het openbaar-vervoergebruik, 'nief zal toenemen. 

De hoofdtransportassen voor railvervoer worden wèl geconcretiseerd. Met be

trekking tot de aansluiting op het Europese hoge-snelheidsnet is nog niet duide

l i jk , hoe die aansluiting er precies zal uitzien. Over het vhegverkeer tussen nu 

en 2010 lezen we nauwelijks iets. Dat past zich kennelijk vanzelf aan. 

Het terugdringen van het woon-werkverkeer per auto wordt geëfFectueerd door 

'beperking' van de 'groef van het autoverkeer in sterk verstedelijkte gebieden. 

Behalve de introductie van 'transferia', grote parkeergarages die de overstap van 

auto naar openbaar vervoer moeten vergemakkelijken, bhjven de meeste maat

regelen in het ongewisse. Er wordt gesproken over concentratie van wonen en 

werken in het algemeen en bij knooppunten van openbaar vervoer in het bijzon

der, alsof spreidingspatronen vrij simpel zijn bij te stellen. Verder lezen we over 

de sterke verbetering van het openbaar vervoer, een naar plaats en t i jd gediffe

rentieerde kostenverhoging van het personenautogebruik (het veelomstreden 

rekening rijden) en een 'stringent parkeerbeleid'. Hier worden aUerlei panacees 

aangeprezen, waarvan de weldadige werking nog aUerminst vaststaat. Er wordt 

geen uitzicht geboden op financieringsconstructies die de negatieve externe 

effecten van het gemotoriseerde verkeer kunnen internahseren. Zo'n majeure 

keuze gaat de Regering te ver. 
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Ontwapenend is de paragraaf over de verbetering van de leefbaarheid: 'Het grote 

probleem van de verzuring maar ook de geluidshinder, de verkeersonveiligheid 

en de stedelijk miheuproblemen kunnen niet opgelost worden zonder vérgaande 

verbeteringen aan het voertuig' (p. 16). Nadat wanhopig nog een geheel vri jbli j

vende passage wordt gewijd aan de bevordering van het fietsgebruik, blijft de 

lezer uiteindelijk in verwarring achter. Noch de bereikbaarheid, noch de leef

baarheid worden in de komende decennia veilig gesteld. 

Onderzoek naar de 'schone dieselmotor' zal 'krachtig worden gestimuleerd' 

(p. 17). Alle hoop is gevestigd op de technologen die vérgaande verbeteringen 

aan het voertuig verzinnen. Wil men binnen de geldende randvoorwaarden het 

milieu werkelijk sparen, dan zal men evenwel moeten denken aan maatregelen 

met een reikwijdte, vergehjkbaar met het verwijderen van de verbrandingsmotor 

uit het autochassis. Dan is het Zwitserse beleid waarbij ahe doorgaande vracht

vervoer via de trein gaat verlopen, misschien toch praktischer. 

Zeer zinnig is het voornemen in het Structuurschema om de positie van het 

goederenvervoer per spoor te versterken. De vraag is of men de vérgaande 

consequenties van dit streven ook volledig accepteert. Door het aantrekkelijker 

maken van het goederenvervoer per spoor en over water verwacht men de groei 

van het vrachtvervoer over de weg te beperken. Dat is een fraai staaltje, wishful 

thinking, hetgeen de auteurs van het Structuurschema in zekere zin ook 

erkennen: 'Overspannen verwachtingen mag men hier echter niet van hebben' 

(p. 17). Toch vervolgt de tekst: 'Tezamen met maatregelen ter stimulering van 

een grotere efficiency van het vrachtautogebruik zal echter een noemens

waardige beperking van de groei van het aantal vrachtautokilometers kunnen 

worden bereikt' (p. 17). Streefcijfers worden niet genoemd, zodat het beleid 

terzake ontoetsbaar blijft . Wat overblijft, is de volgende raadselachtige redene

ring: 

• het autogebruik neemt tot 2010 met 70 % toe; 

• het goederenvervoer krijgt voorrang boven het niet-zakelijk personenver

keer; 

» de groei van het aantal vrachtautokilometers wordt beperkt; 

• dankzij een nog niet bestaande schone dieselmotor overleeft het milieu. 

De logistiek van deze redenering gaat onze pet te boven. 

Zoals bekend wordt de hiervoor besproken strategie geconcretiseerd in het 

jaarlijkse Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) . De beleids

richtingen worden in het Structuurschema gegroepeerd volgens een vierluik van 

invalshoeken: 

Luik 1: Verbetering van de bereikbaarheid. 

Luik 2: Geleiding van de mobiliteit. 

Luik 3: Verbetering van de leefbaarheid. 
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Luik 4: Ondersteunende maatregelen. 

Elk van deze luiken telt een aantal sporen, in totaal 23 stuks. Het voert te ver 

om al deze sporen te bespreken. Opvallend is wel dat de meeste sporen in het 

geheel niet zi jn gekwantificeerd, waardoor het voornemen om de voortgang 

regelmatig te verifiëren, bij voorbaat schipbreuk lijdt. 'Meten is weten', zegt het 

Structuurschema, maar met een lineaal zonder maatlijnen is het meten onmoge

li jk. 

Concluderend moeten we stehen dat het Structuurschema een groot aantal 

problemen in de sfeer van verkeer en vervoer wel in beeld brengt, maar noch 

voor de bereikbaarheid van woon- en werklokaties, noch voor het milieu een 

geloofwaardige oplossing presenteert. Er wordt vastgesteld dat het bestuurhjk 

instrumentarium ontbreekt om tot een samenhangend nationaal verkeers- en 

vervoerbeleid te komen: de institutionele structuur is zwak en verkokerd en de 

regelgeving is onvoldoende doorzichtig en duidehjk. Kennehjk onder het motto 

dat niets volmaakt is in het leven, laat men het bij deze constatering. Er wordt 

wel een signalerende overheid geschetst, maar geen sturende en investerende 

overheid. 

3 INFRASTRUCTUUR: BEGRIPSBEPALING EN KNELPUNTEN 

Het begrip 'infrastructuur' dat in deze tekst wordt gehanteerd, verdient een 

nadere precisering. Men kan onderscheid maken in sociale en economische 

infrastructuur. De eerste is rechtstreeks gericht op het welzijn van de bevolking, 

de tweede op het voortbrengingsproces van goederen en diensten. De economi

sche infrastructuur omvat onroerende voorzieningen die de 'onderbouw' van het 

maatschappelijk voortbrengingsvermogen vormen. 

De meest relevante kenmerken zijn (Visser, 1988): 

• de voorzieningen hebben een (quasi-)coUectief karakter; 

® er is sprake van aanzienlijke externe effecten; 

® de aanloopkosten zijn hoog; 

® in geval van een monopoloïde aanbod zijn de schaalvoordelen groot. 

In het kader van de discussiedag 'Verkeer en vervoer tot 2010' ligt het voor de 

hand om het begrip 'infrastructuur' af te bakenen tot die vormen van infrastruc

tuur die deel uitmaken van een vervoer- of telecommunicatiesysteem. Afb . 2 

geeft een afbakening en specificatie van het begrip materiële infrastructuur, dat 

bij deze omschrijving past (Ter Brugge, 1985, p. 3). 

Infrastructuurgebruik kan worden ingedeeld in vervoer- en telecommunicatie

systemen. Vervoersystemen omvatten goederenvervoersystemen en personen-

vervoersystemen (De Wit en Van Gent, 1986). 
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Afb. 2 - Specificatie van het begrip materiële infrastruktuur 

soort van vervoer 

personenvervoer 

goederenvervoer 

nutsvoorzieningen 
(vervoer van energie 
en informatie) 

modal split materiële infrastructuur 

voetganger paden 

(brom-)flets paden en wegen 

motor wegen 

bus wegen 

auto wegen 

bestel- en vrachtwagen wegen 

metro/tram rails 

trein rails 

vliegtuig luchthavens 

zeeschip zeehavens 

binnenvaartschip vaarwegen en havens 

buisleidingen buizen 

electriciteitsvoorziening hoogspanningsleidingen en -kabels 

communicatie kabels, straalpaden en centrales 

Bron: Ter Brugge 1985. 

In het goederenvervoer wordt onderscheid gemaakt in goederenvervoer over de 

weg, binnenvaart, per spoor en door de lucht. Ook deze vormen van vervoer zijn 

nader in te delen (Visser, 1988; De Wit en Van Gent, 1986). Hierop wordt niet 

nader ingegaan. 

Afbeelding 3 laat zien hoe de Randstad knooppunt is in een netwerk van 

regionale, landelijke en internationale goederenstromen. Amsterdam en vooral 

Rotterdam zijn hierbij de meest beproefde infrastructurele knooppunten. 

De meest in het oog lopende infrastructurele knelpunten treden op door het 

toenemend autogebruik in het woon- en werkverkeer in de nabijheid van de 

stedelijke kernen. 

Niet onbelangrijk is het, dat er tal van infrastructurele knelpunten zijn of 

dreigen, die minder in het oog lopen en niet dagelijks worden omgeroepen. Het 

zou als basis voor het ontwerpen van alternatieve oplossingsstrategieën goed 

zijn om ook de minder zichtbare knelpunten in het luchtvervoer, de binnenvaart 

en het spoorwegvervoer te inventariseren en te analyseren. 

Een inventarisatie van aUe knelpunten in het wegvervoer wordt door de 

Federatie Wegvervoer uitgevoerd. McKinsey (1986) heeft berekend dat per jaar 
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Afb. 3 - Regionale, landelijke en internationale goederenstromen in de Randstad in 1985 

Bron: CBS Statistieken van liet internationaal goederenvervoer en het binnenlands goederenvervoer. 

ongeveer 700 mln. gulden aan schade door oponthoud van het woon-werkver

keer, het zakelijk personenverkeer en het goederenvervoer (500 mln.) veroor

zaakt wordt. Deze filekosten worden bepaald door de totale vertraging in 

personenuren per motief (woon-werkverkeer, zakelijk personenverkeer en 

overig verkeer) te meten en de tijdswaardering (kosten van een uur in de file 

staan) per motief te schatten. De 'boerenkool-files' betekenen toch wel een 

aanmerkelijke schadepost! 

Een meer diepgaand onderzoek naar de betekenis van files voor specifieke 

vormen van goederenvervoer is dat van Jansen en Van Vuren (1986) naar de 

consequenties van files voor het containerwegverkeer van en naar de Rotter

damse haven. Dit onderzoek (verricht in 1985) wees uit dat veertig procent van 

de onderzochte ritten onderweg vertraging ophep, die dan gemiddeld bijna 

twintig minuten bedroeg. Bottle-necks bleken vooral de verbinding tussen het 

autosnelwegennet en de containerterminals in de Rotterdamse haven en de 

oeververbindingen op de Ruit rond Rotterdam te zijn. 

Het mobiliteitsscenario Randstad geeft een pakket van maatregelen aan waar

mee het dichtslibben van belangrijke verkeersaders in de Randstad voorkomen 
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Afb. 4 - Aantal files per maand tn Nederland, periode januari 1985 tot/met september 1987 

ZOU kunnen worden. Het Structuurschema Verkeer en Vervoer treedt in de 

voetsporen van dit scenario, maar het is zeer de vraag of het knelpuntenbeleid 

op termijn ook structurele oplossingen biedt. 

MEGATRENDS E N D E DYNAMIEK VAN D E TRANSPORTTECH
NOLOGIE 

Er is de laatste jaren veel geschreven over infrastructuur cn transport. Ook in 

bronnen buiten het Structuurschema Verkeer en Vervoer worden geen opera

tionele oplossingen aangedragen voor de gesignahseerde problemen. Wel kun

nen we aanzetten aantreffen tot oplossingsstrategieën. In het tweede deel van 

mijn betoog zal ik trachten deze aanzetten op te sporen. Daarbij zullen we eerst 

enig afstand moeten nemen van de problemen van alle dag. We beschouwen de 

verkeers- en vervoerproblemcn in relatie tot bredere maatschappehjke ver

schijnselen in de sfeer van produktie en consumptie, hanteren een ruime tijdsho

rizon en plaatsen de problematiek uitdrukkelijk in internationaal perspectief. 

Ook ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer moeten worden 

geplaatst in het licht van een aantal megatrends (Naisbitt, 1984). 
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Het personenvervoer is onderhevig aan een aantal megatrends, waarvan de 
volgende de belangrijkste lijken (Button & Gillingwater, 1986; Van Gent & -
Nijkamp, 1987; Gaoutzi & Nijkamp, 1988a): 

• demografische trend, getypeerd door de trefwoorden: ontgroening, vergrij

zing, verzilvering (effekten op bezit en gebruik van auto's); 

• sociale trend, leidend tot kleinere en heterogene huishoudens (gevolg: grotere 

mobiliteit); 

• economische trend; een verwachte groei, gepaard gaande met een toename 

van part-time banen en een stijgende arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 

(leidend tot een toeneming van het autogebruik). 

Hieraan zouden m.i. de technologische trends (telematica, nieuwe materialen, 

besturingstechnieken etc.) moeten worden toegevoegd. 

Ook het goederenvervoer wordt geconfronteerd met megatrends, zoals : 

• een tendens in de richting van demateriahserhig: goederen met een steeds 

geringer gewicht en een hogere waarde; 

• diversificatie van de consumptie: afnemende produktseries, relatieve afname 

van buiktransport; 

m groei van multi-modaal transport, waarbij vervoerwijzen worden gecombi

neerd die men vroeger alleen als competitief beschouwde (bv. road-raU 

transport; road-air transport); 

• een groeiende informatisering dankzij de 'new information technology' (NIT) , 

waardoor de logistieke organisatie van het transport kan worden verbeterd; 

• een schaalvergroting van de Europese economieën door de eenwording van 

de Europese markt. 

Tenslotte worden de informatie- en communicatiestromen steeds belangrijker 

door een groeiende behoefte aan informatie-uitwisseling, een toenemende tele

communicatie, een sterk groeiende betekenis van telematica en een fiexibilise-

ring van economische activiteiten. 

De geschetste trends zuhen zich in de komende deceimia in ahe hevigheid 

manifesteren en zullen ons ervoor moeten hoeden dat we de verkeers- en 

vervoerproblemen van de volgende eeuw benaderen vanuit de randvoorwaarden 

die ons aimo 1989 parten spelen. 

Een belangrijk thema in dit verband is de dynamiek van de transporttechnologie. 

Velen, die zichzelf reahst achten, menen dat de huidige vervoerwijzen wel 

kunnen worden verbeterd, maar dat een schumpeteriaanse vernieuwing van de 

transporttechnologie voorlopig niet mag worden verwacht. De visie van 

Marchetti (1987) staat haaks op deze incrementele ki jk op de transport-
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Afl). 5 - Ontwikkeling van het marktaandeel van verschillende vervoerswijzen, gezien vanuit het perspectief 
van de product life cycle (volgens Marchetti, 1987) 
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H O R I Z O N 

technologic. Afb. 5 geeft zijn visie op de product life cycle van verschihende 

vervoerwijzen weer. Voigens Marchetti verkeren zowel het wegtransport als het 

railvervoer in het neergaande deel van de produktcyclus. Op termijn mogen 

volslagen nieuwe transportwijzen worden verwacht. De huidige veranderingen 

op het gebied van supergeleiding kan leiden tot een nieuwe generatie van snehe, 

miheuvriendelijke en energiebesparende transportmiddelen (Marchetti, 1987; 

Nakicenovic, 1987). 

Overigens moeten ook verbeteringen van bestaande systemen als ontwikkelings

li jn niet uit het oog worden verloren. Men denke in dit verband aan de hoge-snel

heidstrein, die de oude spoorwegtechnologie verbindt met nieuwe materialen-

technologie en informatietechnologie. 

Essentieel is dat niet uitsluitend vanuit één vervoermiddel wordt gedacht bij de 

planning van verkeer en vervoer, maar dat wordt uitgegaan van integrale syste

men, waarbij tot nu toe concurrerende transportinfrastructuren met elkaar 

worden verbonden (b.v. roll-on roh-off-technieken). Als de verschiUende trans

portwijzen en soorten infrastructuur met elkaar in verband worden gebracht, 

ontstaat synergie. De regelgeving en de financiering zijn op zo'n integrale bena

dering in het geheel niet toegesneden. 
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V E R K E E R S - E N V E R V O E R P R O B L E M E N BINNEN V E R R U I M D E 
S Y S T E E M G R E N Z E N 

Het is buitengewoon vruchtbaar om produktieprocessen, transport en logistiek 

in onderhng verband te beschouwen en daarbij de mogelijkheden voor informa

tisering van transport en logistiek verder te verkennen en te ontwikkelen. We 

kennen hoopgevende aanzetten, zoals Cargonaut in Schiphol en INTIS in de 

Rotterdamse haven, maar de algemene indruk bestaat toch dat Nederland op 

dit terrein achterloopt en dat er op dit gebied nog een aanzienlijke vooruitgang 

kan worden geboekt. De t i jd is er in vele opzichten rijp voor. Door het wegvaUen 

van de binnengrenzen in Europa ontstaan nieuwe kansen. Ook de groter wor

dende marktoriëntatie van de Sovjet Unie, Oost-Europa en China zal in de 

komende jaren een extra unpuls geven aan de informatisering van transport en 

logistiek. In het hcht van toenemende internationale handelsrelaties en welhcht 

verschuivende internationale zwaartepunten zijn hoogwaardige mainports en 

gateways, strategisch gelegen en voorzien van geavanceerde, betrouwbare over

slagtechnieken, informatiesystemen en telecommunicatiemiddelen, van on

schatbare betekenis. Een zorgvuldige ontwikkeling van de infrastructuur, de 

logistiek en de informatisering van Schiphol (knooppunt in een netwerk van 

luchtlijnen), Rotterdam (knooppunt in een netwerk van waterwegen) en Utrecht 

(knooppunt in een netwerk van railverbindingen) in hun onderlinge relatie, is een 

opgave voor overheid en bedrijfsleven gezamenlijk. Nederland zal in de komen

de eeuw steeds minder kunnen teren op aardgasvoorraden en steeds meer profijt 

moet trekken uit de strategische positie aan internationale transportnetwerken, 

die voor een belangrijk deel vanuit Nederland kunnen worden beheerd. 

Het is lastig en weinig vruchtbaar om de problematiek van verkeer en vervoer 

op zichzelf te beschouwen. We zuhen de systeemgrenzen ruim moeten trekken. 

We kunnen daarbij een onderscheid maken tussen produktief en consumptief 

Afb. 6 - Verkeer en vervoer tussen consumptie en produktie 
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vervoer. Produktief is alle vervoer dat deel uitmaakt van produktieprocessen. 

Daarbij behoeven de produktieprocessen zich niet binnen één bedrijf af te 

spelen, maar ook onderlinge leveringen tussen bedrijven dienen in de beschou

wing te worden betrokken. De bouwnijverheid is het voorbeeld van een bedrijfs

tak waarin het transport in het produktieproces zeer sterk is verweven. Maar 

eigenlijk geldt voor elk produktieproces dat zonder transport het proces niet van 

de grond komt. 

Consumptief transport is alle transport dat in de vrije t i jd wordt ondernomen: 

familiebezoek, recreatie e.d. Tussen de productieve en consumptieve sector 

bestaat een intensieve wisselwerking, die ook al met een omvangrijke mobiliteit 

gepaard gaat. Het woon-werkverkeer zorgt ervoor dat de factor 'arbeid' op het 

juiste tijdstip op de gewenste plaats beschikbaar is en een netwerk van distribu

tiekanalen zorgt ervoor dat de goederen en diensten die voor finale consumptie 

worden geproduceerd, ook werkelijk de klant bereiken. 

Verkeer en vervoer vormen de neerslag van ruimtelijke patronen van wonen, 

werken en voorzieningen (Janssen en Machielse, 1988) en voorts van de wijze 

waarop deze functies in de t i jd worden verbijzonderd. Verkeers- en vervoerstro

men weerspiegelen verschuivende internationale en nationale concurrentiever

houdingen, ruimtelijke spreidingspatronen en werk- resp. openingstijden. Voor

dat wordt besloten om een rijbaan toe te voegen of extra treinen in te zetten, 

moet eerst worden bezien of er structurele verbeteringen mogelijk zijn in de 

ruimtelijke en temporale geleding, die aan de basis ligt van de mobiliteit. Het 

verbreden van doodlopende wegen is een tamelijk zinloze bezigheid. 

Een strategisch aspect van de mobiliteit is uiteraard het miheu-aspect. Het is 

inmiddels duidelijk geworden dat de milieu-eff"ecten van verkeer en vervoer de 

bottle-neck vormen van het verkeerssysteem. Er is aheen kans op een oplossing 

van deze problematiek, als wij de miheuproblematiek beschouwen als een we

zenlijk element in het vervoersysteem en zoeken naar middelen om de negatieve 

milieu-effecten drastisch in te dammen. Ook hier moet het systeem niet te eng 

worden begrensd. Het ligt voor de hand om, gegeven het autosysteem, te zoeken 

naar katalysatoren en andere toevoegingen die de uitlaatgassen van benzine- en 

dieselmotoren minder schadelijk maken. Maar er kan ook worden gedacht aan 

andere logistieke concepten, zoals containertransport via buisleidingen boven of 

onder de grond op basis van vloeistof-of vacuümtechnieken (Davidson, 1987). 

We kunnen het een doen zonder het ander te laten. 

Innovaties zijn niet aheen in de technologische sfeer gewenst, maar vermoedelijk 

ook op het gebied van regelgeving en financiering. Ernstig moet worden overwo

gen om in Europees verband transportmiddelen te belasten die het miheu 

belasten en transportmiddelen te subsidiëren die het miheu sparen. Dergelijke 

miheubelastingen en -subsidies zouden over een breed front kunnen worden 

toegepast (ook buiten de transportsector) en de huidige BTW-formule een nieuw 

gezicht kunnen geven. 
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Een steeds terugkerend thema is de vraag hoe binnen de verkeers- en vervoer

sector, het aandeel van consumenten, producenten en overheid zich ontwikkelt. 

De afgelopen decennia laten zien, hoe de overheid in het defensief is geraakt 

doordat systematisch het netwerk van railverbindingen is beperkt, slechts 

mondjesmaat is geïnvesteerd in de infrastructuur voor particuher vervoer en 

helemaal niet in de ontwikkeling van nieuwe vervoerwijzen. De producenten 

hebben zich beijverd om het transport sneller, goedkoper en betrouwbaarder te 

maken, redenerend vanuit JIT-concepten. De containerisatie nam een hoge 

vlucht, telematica deed aarzelend zijn intrede. Het vervoer van consumenten 

maakte cen spectaculaire groei door: steeds meer auto's verschenen op de weg, 

zonder dat daarvoor voldoende r i j - cn parkeerruimte was en zonder dat het 

milieu hier tegen opgewassen bleek. Ongerichte processen hebben een probleem 

doen ontstaan, dat zich nu manifesteert in files en miheuvervuüing. 

Door in de jaren negentig de woningbouw voor een ongekend groot aandeel te 

laten bepalen door de vrije sector en de woningbouwprogrammering op de tocht 

te zetten, zet de overheid opnieuw een aantal stappen terug, niet alleen in de 

volkshuisvesting, maar ook op het terrein van de ruimtelijke ordening en het 

verkeers- en vervoerbeleid. De lokatiekcuze wordt steeds meer individueel 

bepaald, onvoldoende gestuurd door algemeen-maatschappelijke overwegingen. 

NAAR E E N S T U R E N D E , I N V E S T E R E N D E R I J K S O V E R H E I D 

Juist ter bevordering van het marktmechanisme en ter vergroting van de wel

vaart is een sturende en aktieve overheid nodig. 

In korte t i jd is er van verschihende gezaghebbende zijden aangedrongen op 

verhoogde overheidsinvesteringen: de Sociaal Economische Raad, de Commis

sies Oele en Le Blanc, het Nederlands Economisch Instituut, de Wetenschappe

lijke Raad voor het Regeringsbeleid, de voorlopige Raad voor Verkeer en Water

staat en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. Deze signalen zijn 

gegeven, nadat de totale investeringen van de overheid in procenten van de 

totale overheidsuitgaven zijn gedaald van 8 a 10 % in de periode 1955-1974 tot 

2,7 % medio jaren tachtig (nominaal daalden de overheidsinvesteringen van 14,4 

miljard in 1970 naar 9,4 miljard in 1985). Het Structuurschema Verkeer en 

Vervoer neemt deze signalen wel serieus, maar een radikaal andere koers wordt 

niet uitgezet. Zo'n radikaal andere koers li jkt wel nodig, om de opdoemende 

vervoer- en milieuproblemen in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. 

In de komende decennia zal de overheid weer moeten investeren en een sturend 

beleid moeten ontwikkelen. Di t sturende beleid kan zich op verschülende terrei

nen manifesteren: 

• bevorderen van fundamenteel, internationaal gericht onderzoek op het ter

rein van infrastructuur, transport, logistiek en milieubeheer; 
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m bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe, milieuvriendelijke vervoersyste

men (buisleidingen, containers, ondergrondse tunnels); het Wetenschaps

budget 1989 geeft een veelbelovende aanzet (Deetman, 1988); 

• het vciiigsteüen van de financiering van infrastructurele werken; 

• bevorderen van een ruimtelijk patroon van wonen en werken, dat geen grote 

verkeers- en vervoerproblemen oproept; 

• het ontwikkelen van vervoerconcepten waarbij wordt gedacht vanuit perso

nen en goederen die worden vervoerd, en niet vanuit deelsystemen. 

Hierbij zijn de overgangen van het ene op het andere vervoermiddel voor 

zowel personen als goederen van cruciaal belang; 

• ontwikkeling van complementaire openbare en particuliere vervoersystemen; 

• een zodanige planning van infrastructurele lijnen (m.n. rail-infrastructuur), 

dat deze in bevolkingsagglomeraties het structurerend instrument bij uitstek 

vormen voor de locatie van woon- en werkfuncties (zie voor de relatie tussen 

sector- en facetbesluitvorming: Ducnk en Hobma, 1987); 

• bevorderen van flexibiliteit in arbeids- en openingstijden cn bevorderen van 

het verrichten van betaald werk in dc woning; 

• herijking van de regelgeving op het terrein van verkeer en vervoer; evaluatie 

van maatregelen en processen op het terrein van verkeer en vervoer. 

Door een krachtig overheidsbeleid op het terrein van de ruimtelijke ordering, 

milieubeheer, economische zaken en transport is er uitzicht op fundamentele 

oplossingen voor problemen die in het Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer wel worden gesignaleerd, maar nict bij de wortel worden aangepakt. 
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H E T B I L A T E R A L E V E R V O E R T U S S E N N E D E R L A N D 
E N D E S O V J E T U N I E 

R. VAN DER WAALS* 

Abstract 
Bilateral transport between The Netherlands and the USSR 
Since the penetration of Soviet carriers into international transportation markets expands, 
the number of complaints from western carriers and their governments, about imperfect 
competition has increased. Especially in merchant marine the effects of growing Soviet 
capabilities are noticeable. In other sectors of transport however, Soviet partaking is also 
felt. The subject of this article is the situation in bilateral transport between the U S S R and 
The Netherlands. Attention is paid to several causes of the strong competitive position of 
Soviet carriers in general, such as cost benefits, and the organisational structure of Soviet 
economic life. 

Furthermore, circumstances are enumerated that impede access of western carriers, in 
particular hauliers, to the Soviet Union and to Soviet international freights. Considering 
inland shipping, some remarks are made about the consequences the future connection of 
the Rhine with the Danube will have (completion of the Rhine-Main-Danube connection 
expected in 1992). Some aspects of poUcy-making in the fleld of transport are dealt with, 
especially in view of the competences of the European Community. Finally, the restrictive 
policy the Dutch government pursues actually towards the Soviet Union in transportation 
matters, is discussed. Taking into consideration the liberal transport policies The 
Netherlands promote in general, as well as the position of distributor they wish to hold in 
international transport, this pohcy seems to be damaging to Dutch interests. 

INLEIDING' 

De Rotterdamse vestiging van Transworld Marine Agency Company, die op

treedt als scheepsbevrachter voor Sovjetrederijen, werd in maart 1986 krach

tens een beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat verzocht 

informatie te verstrekken over Sovjetschepen die Nederlandse havens aandoen 

om goederen te laden of te lossen, bestemd voor, of afkomstig uit een aantal 

havens elders in de wereld. Transworld Marine tekende hiertegen beroep aan 

bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Op 24 april 1987 volgde de 

uitspraak: het beroep van Transworld Marine werd afgewezen, zodat het bedrijf 

sindsdien verphcht is deze gegevens te verstrekken [1]. Aanleiding tot het ver

zoek was de wens van Minister Smit om bepaalde vermoedens over het optre

den van Sovjetrederijen in de internationale zeescheepvaart op hun waarheids-

*Renet van der Waals is studente Ruslandkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Dit artikel is een 

bewerking van een werkstuk. 
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gehalte te toetsen. Inzicht in eventuele prijsdumping was, en is, van kardinaal 

belang voor het formuleren van een doeltreffend beleid ten aanzien van de 

internationale zeevervoermarkt. 

De laatste vijfentwintig jaar heeft de Sovjetkoopvaardijvloot zich enorm uitge

breid en is een steeds geduchter concurrent geworden voor westerse scheep

vaartmaatschappijen. Deze klagen regelmatig over oneerlijke concurrentie van 

Sovjetrederijen, die vaak tarieven hanteren die tientallen procenten onder de 

gevestigde prijzen liggen [2]. 

De prijsconcurrentie van transportbedrijven uit de Sovjetunie betreft niet aheen 

het zeevervoer. Di t artikel gaat vooral in op de problemen die bestaan in het 

goederenwegvervoer en in de binnenvaart. Voor deze laatste vervoertak is de 

opening van het Rijn-Main-Donaukanaal in 1992 van groot belang. Hiermee zal 

voor de binnenvaart een belangrijke verbindingsroute ontstaan tussen Oost- en 

West-Europa. Verder komt de vraag aan de orde welke maatregelen mogelijk 

en/of wenselijk zijn in antwoord op de ontwikkelingen in de bilaterale verhou

dingen op transportgebied. Hierbij speelt de voltooiing van de Europese markt 

per 1 januari 1993 een niet onbelangrijke rol. Om een en ander duidehjk uiteen 

te zetten wordt begonnen met een beknopte schets van de situatie in het 

zeetransport, de vervoertak die van het totale bilaterale vervoer tussen Neder

land en de Sovjetunie het leeuwedeel (meer dan 90 % ) voor zijn rekening neemt. 

Voor een meer uitgebreide behandehng van de specifieke problematiek in deze 

sector en het beleid van verschillende overheden terzake zij verwezen naar het 

eerder in dit tijdschrift verschenen artikel 'De Sovjetkoopvaardijvloot en het 

Westen [3] van Mr. drs. W.A. Timmermans c.s. 

D E S T E R K E CONCURRENTIEPOSITIE VAN D E SOVJETKOOPVAAR
DIJVLOOT 

De Sovjetkoopvaardijvloot wordt gekenmerkt door een aantal, uit het pohtiek-

economisch stelsel van de USSR voortvloeiende karakteristieken, die van be

lang zijn voor haar functioneren op de wereldvervoermarkt. De werkwijze van 

een Sovjetscheepvaartmaatschappij, een staatsonderneming, verschilt aanmer

kelijk van die van een westerse rederij. De laatste is een onafhankelijke economi

sche actor, die inspeelt op de markt en haar diensten aanbiedt, met als primair 

doel winstmaximalisatie. Het rehen en zeilen van een Sovjetrederij daarentegen 

wordt binnen de centraal geleide economie bepaald door directieven van hogere 

organen. Transport geldt in de traditionele marxistisch-leninistische ideologie 

als een 'niet-produktieve activiteit'. Daardoor wordt het transportwezen nict, 

zoals in een markteconomie, gezien als een commerciële bedrijfstak, waarin 

rentabüiteit op de eerste plaats staat, maar slechts als een middel om andere 
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economische of eventueel politieke doeleinden te bewerkstelligen. Hierdoor 

kunnen om politieke redenen niet-commerciële tarieven gehanteerd worden^. 

In de Sovjetunie zijn transport, verlading en bevrachting in dezelfde handen en 

daarmee ook de kennis en het overzicht over vraag en aanbod op vervoergebied. 

De staatsondernemingen hebben, doordat bijna het gehele economische leven 

nog altijd centraal geleid wordt, de steun en reserves achter de hand van de 

totale Sovjeteconomie. Dit speelt vooral een rol bij de onderlinge afstemming 

van de te bieden transportruimte en de te vervoeren hoeveelheid goederen voor 

de buitenlandse handel. Door de functionele relaties tussen verschillende minis

teries en de daaronder ressorterende scheepvaartmaatschappijen kan, verras

send genoeg, snel en flexibel gereageerd worden op onverwachts optredende 

veranderingen in vraag en aanbod in verschihende regio's van de wereld. 

Daarnaast hebben Sovjetrederijen ruimere mogelijkheden voor de acquisitie 

van lading. Over de gehele wereld bestaat een netwerk van agentschappen die 

zich bezighouden met het van lading voorzien van Sovjetschepen, zoals Trans

world Marine Agency in Rotterdam en Antwerpen. Voor westerse rederijen is 

het daarentegen uitgesproken moeUijk, zo niet onmogelijk, agentschappen te 

vestigen in de Sovjetunie, of daar op andere wijze zelf actief lading te verwerven. 

Van verandering op dit terrein, in het kader van de in gang gezette economische 

hervormingen in de USSR, is vooralsnog niets gebleken. 

Een aantal gespeciahseerde buitenlandse economische organisaties^ verzorgt 

vanuit de Sovjetunie en vanuh de agentschappen elders in de wereld de bevrach

ting, de bevoorrading en het onderhoud van de vloot. Begin dit jaar is een 

gezamenlijke onderneming opgericht, waaraan enerzijds een aantal Sovjetha

vens en vier van de zojuist genoemde buitenlandse economische organisaties 

deelnemen, en anderzijds vier Sovjetondernemingen, die in het buitenland zijn 

opgericht, waaronder ook Transworld Marine Agency. Deze joint venture, 

Sovmortrans, zal zich bezighouden met de organisatie en onderhnge afstem

ming van transport over zee, binnenwateren, de weg en per spoor en zal een 

aantal diensten verlenen [4]. Of deze coördinerende onderneming een nieuwe 

versterking betekent voor het Sovjettransport zal nog moeten blijken. 

Zoals reeds is uiteengezet, kunnen de bevoegde Sovjetinstanties om politieke 

redenen besluiten tot het aanbieden van vervoerdiensten tegen dumpprijzen. 

Sovjetautoriteiten stellen echter, dat hun zéetransportsector wel degelijk kos

tendekkend, zelfs winstgevend, is. De lagere prijzen zijn volgens hen het gevolg 

van lagere kosten, en niet van een non-commercieel prijsbeleid. Voor deze lagere 

kosten kan een aantal oorzaken worden aangevoerd. Ten eerste hangen deze 

samen met een andere wijze van kostenberekening in het Sovjetsysteem, waarbij 

een aantal posten, zoals bepaalde verzekeringen en afschrijvingskosten, niet 

worden doorberekend in dc prijzen van een Sovjetrederij. Vervolgens speelt een 
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rol dat de bemanning van Sovjetsehepen gemiddeld groter is dan op westerse 

schepen, zodat al varende een deel van het speciaal ook daarvoor opgeleide 

personeel beschikbaar is voor het verrichten van reparatiewerkzaamheden. Di t 

gaat dan niet ten koste van de vaartijd en bovendien hoeft er geen externe arbeid 

aan te pas te komen. De grotere bemanning heeft nauwelijks negatieve gevolgen 

voor de loonsom, omdat de loonkosten per capita over het algemeen een stuk 

lager liggen dan bij westerse rederijen. Daarbij komt dat het belastingsysteem 

de lonen van de bemanning praktisch ongemoeid laat. 

Een derde kostendrukkende factor is het verphchte bunkeren door Sovjetsche

pen van brandstof in eigen havens. Di t betekent dat deze schepen hun brandstof 

krijgen tegen prijzen die ver onder de wereldmarktprijzen liggen. Di t woog 

vooral zwaar tijdens de ohecrises en spreekt bij de huidige lage energieprijzen 

minder tot de verbeelding. Betaald kan worden in roebels, zodat schaarse valuta 

uitgespaard worden. Ten vierde streven de buitenlandse handels actoren in de 

Sovjetunie ernaar import- en exportcontracten af te sluiten op respectievelijk 

FOB- en CIF-basis [5], waardoor het transport m Sovjethanden kan blijven en 

harde valuta bespaard kunnen worden"*. Bovendien kan zo verstoring van het 

evenwicht op de binnenlandse markt, door het optreden van buitenlandse, niet 

te reguleren actoren, vermeden worden. Door deze factoren kunnen Sovjetrede

rijen hun diensten tegen aanzienlijk lagere prijzen aanbieden dan hun westerse 

concurrenten. Zonder prijsdumping in ahe gevahen uit te sluiten, lijken bovenge

noemde factoren de dikwijls geuite beschuldiging van oneerlijke concurrentie 

ten dele te ontkrachten. 

Het verdienen van harde valuta, waaraan de USSR chronisch behoefte heeft, 

is ongetwijfeld het belangrijkste doel van het internationale transportwezen voor 

de Sovjetunie. Toch lijken er meer doeleinden te worden gediend door het 

internationale Sovjettransport. Eén daarvan, dat vermoedelijk vooral westerse 

veihgheidsdiensten bezighoudt, is het 'vergaren van informatie'. Verder wordt, 

wat de lucht- en zeescheepvaart betreft, wel het streven genoemd van de 

Sovjetunie in alle delen van de wereld aanwezig te zijn. De Aeroflot-toestehen 

en de koopvaardijvloot vormen voor de Sovjetluchtmacht en -marine een we-

zenhjke reserve. Uitbreiding van deze respectievelijke vloten heeft dan ook 

vanuit militair-strategisch oogpunt zwaarwegende voordelen. 

Hoewel dit artikel, waarin de sterke concurrentiepositie van het Sovjettrans

portwezen wordt benadrukt anders zou doen vermoeden, kampt het land, mede 

door zijn geografische omvang, intern met aanzienlijke problemen op transport

gebied door logistieke en infrastructurele tekortkomingen. De bovengenoemde 

functies bezorgen het internationale vervoer de prioriteit boven het nationale 

transport voor wat betreft materieel en investermgen. 
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D E S I T U A T I E IN H E T GOEDERENWEGVERVOER 

Een aantal van de met de politiek-economische struetuur van de Sovjetunie 

samenhangende oorzaken voor de zich versterkende concurrentiepositie van 

Sovjetscheepvaartmaatschappijen is in gelijke mate van belang voor het goede

renwegtransport. De voordelen die samenhangen met het feit dat het gehele 

dienstenpakket in één hand is, gelden ook hier. 

Afstemming tussen produktie- en transportbedrijven, tussen verschülende ver

voertakken onderling en tussen ministeries en ondernemingen geeft Sovjet

transporteurs een belangrijke steun in de rug. Daarbij komt, dat een potentiële 

westerse klant tot voor kort niet en tegenwoordig nog nauwelijks, de mogelijk

heid heeft te kiezen tussen verschihende Sovjetverkopers. Voor hem is boven

dien de nationahteit van de transporteur van weinig belang, zolang zijn spuUen 

maar heel en op ti jd bij hem aankomen, tegen een redelijke prijs. Hi j is dan ook 

meestal graag bereid te voldoen aan de eis van zijn Sovjetpartner dat het 

contract op de eerder al genoemde CIF- c.q. FOB-basis gesloten wordt, waar

door alle transport in Sovjethanden blijft. Behalve deze voor westerse wegtrans-

portbedrijven belemmerende factor bij het verkrijgen van retourlading is het 

voor hen ook welhaast onmogelijk een agentschap in de Sovjetunie te vestigen. 

Verder speelt mee dat het soort goederen dat uit Nederland naar de Sovjetunie 

wordt geëxporteerd (veevoeder, chemische produkten, zaaigoed, machines e.d.) 

zich meestal meer leent voor vervoer over de weg [6]. Vóór 1980 bestond voor 

transporteurs die via de USSR op het Midden-Oosten reden, de mogelijkheid 

op weg naar huis retourlading te verwerven in Oost-Europa. Door de oorlog 

tussen Iran en Irak verdween deze mogelijkheid. De recente beëindiging van 

deze oorlog zal wellicht tot gevolg hebben dat het vervoer op het Midden-Oosten 

via de USSR weer op gang komt, maar tot op heden blijkt hiervan weinig. 

Naast de paraUelle problemen voor het wegtransport en de zeescheepvaart rond 

prijsstelhng en lading-acquisitie, heeft het westerse goederenwegvervoer op 

Oost-Europa nog te kampen met een aantal additionele problemen, die niet met 

de figuurlijke penetratie, maar met de letterlijke penetratie van de Sovjetunie 

samenhangen. Het visumbeleid van verschülende Oosteuropese landen werkt 

belemmerend voor westerse transporteurs. In het Protocol bij de Overeenkomst 

betreffende het internationale vervoer over de weg tussen de USSR en Neder

land, beide opgesteld op 26 november 1971, is wehswaar opgenomen dat op 

basis van wederkerigheid tijdig een visum zal worden verleend aan de bestuur

ders van autobussen en bedrijfsvoertuigen [7], maar toch blijkt vaak sprake van 

gecomphceerde omstandigheden; de visa voor Oosteuropese landen dienen ruim 

van tevoren aangevraagd te worden en dikwijls door de aanvrager persoonlijk 

te worden afgehaald. In het geval van een vrachtwagenchauffeur die veel inter

nationale transporten verzorgt, leidt dit dikwijls tot problemen. Bovendien geldt 
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voor de meeste visa dat zij slechts een beperkte geldigheidsduur hebben. Bij het 

aanvragen van het visum moest tot voor kort ook de te volgen route worden 

bekendgemaakt. Momenteel is het visum van chauffeurs evenwel geldig voor ahe 

voor buitenlanders opengestelde routes. Hiermee komen we op een ander strui

kelblok voor westerse transporteurs: de beperkte toegankelijkheid van het 

wegennet. Slechts een klein deel van het Sovjetwegennet staat open voor buiten

landers. Dit maakt ten eerste bepaalde steden en gebieden, mèt hun potentiële 

ladingen, onbereikbaar voor westerse chauffeurs. Ten tweede is de toegestane 

route naar een bepaalde plaats dikwijls niet de kortste, zodat westerse transpor

teurs m ti jd- en brandstofverbruik in het nadeel zijn ten opzichte van hun 

Sovjetcollega's. Een laatste gevolg is dat dit transitovervoer door de Sovjetunie 

bemoeilijkt, zo niet onmogehjk maakt. Overigens meldde een woordvoerder van 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de laatste jaren een groeiend 

aantal wegen wordt opengesteld voor westers vrachtverkeer. 

Een volgende kostenverhogende factor vormen de belastingen die verschihende 

Oosteuropese landen heffen op (onder andere) transitovervoer. Bij rechtstreeks 

vervoer tussen Nederland en de Sovjetunie wordt een vervoerder hiermee 

bijvoorbeeld in Polen geconfronteerd [8]. 

Nog meer factoren doen Nederlandse wegvervoerders twijfelen of vervoer op de 

USSR wel wenselijk is voor hun bedrijf. Niet alleen de relatief triviale taalproble

men waarmee hun werknemers geconfronteerd worden, maar ook de slechte 

toestand van de wegen en in sommige regio's de gebrekkige medische infrastruc

tuur zorgen voor enige onwü om personeel in te zetten in de Sovjetunie. Ook 

de strenge behandehng, in sommige Oosteuropese landen, van chauffeurs die 

verkeersovertredingen hebben begaan, schrikt werkgevers en -nemers uit het 

Westen af. Volgens de overeenkomst met de Sovjetunie over het internationale 

vervoer over de weg worden tegen vervoerders die overtredingen begaan in een 

van beide overeenkomstsluitende landen, maatregelen genomen door de be

voegde autoriteiten van het land waar het voertuig staat geregistreerd, volgens 

de nationale wetgeving en op verzoek van de bevoegde autoriteiten van de 

andere overeenkomstsluitende partij. Hierbij geldt wat betreft de Sovjetvervoer

der de beperking dat deze maatregelen daar slechts met betrekking tot natuur

lijke personen worden toegepast. De bevoegde autoriteiten zijn in casu het 

Ministerie van Autotransport van de RSFSR', respectievelijk de Directeur-

Generaal van het Verkeer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat [9]. 

Aangezien dergehjke afspraken met sommige andere Oosteuropese landen ont

breken, lopen Nederlandse chauffeurs in die landen het gevaar bestraft te 

worden volgens in Nederlandse ogen zware maatstaven [10]. 

310 



DE VERVOEROMVANG 

De gevolgen van de omstandigheden die in de vorige paragraaf zijn uiteengezet, 

zijn niet moeilijk te raden; het aandeel van Nederlandse wegtransporteurs in het 

totale bilaterale vervoer tussen Nederland en de Sovjetunie, zowel over de weg 

als in andere sectoren, is uiterst gering. De totale omvang van het transport 

tussen Nederland en de Sovjetunie schommelt als gevolg van de sterk fluc

tuerende bilaterale handel tussen deze landen. Tabel 1 geeft een overzicht van 

de totale bilaterale handel in de laatste v i j f jaar . Het vervoer geschiedt steeds 

voor het overgrote deel over zee. Tussen de verschülende andere transportmid

delen verschuiven de verhoudingen voornamelijk als gevolg van veranderingen 

in het te vervoeren goederenpakket. Tabel 2 laat de verdeling onder de ver-

Tabel 1 - Bilaterale handel tussen Nederland en USSR in mln. guldens (lopende prijzen) 

Jaar Uitvoer 
uit Nederland 

Invoer Ndl. 
naar Nederland 

% aardolie en 
olieprodukten in invoer 

1984 971 7082 93% 
1985 1128 7667 94% 
1986 818 2562 82% 
1987 832 2765 85% 
1988 942 2235 75% 

(Bron: Ministerie van Economische Zaken) 

Tabel 2-Aan- en afvoer per vervoerstak naar Sovjetunie. Alle sectoren behalve luchtvaart in 1000 ton, 
luchtvaart in ton. De gegevens over 1988 zijn voorlopige cijfers voor januari t/m mei 

Totale 
aan/afvoer 
naar Oost-

Europa 
inclusief 

de USSR in 
1984 1985 1986 1987 1988 1987 

Totaal 
aanvoer 19514 15316 15179 14351 4711 18216 
afVoer 1017 2185 971 1061 338 2014 

Zee 
aanvoer 18751 14628 15000 13928 4629 16804 
afvoer 926 2066 890 981 287 1246 

Binnenvaart 
aanvoer 200 105 93 365 40 551 
afvoer 37 37 20 0 2 59 

Spoor 
aanvoer 2 2 7 1 1 101 
afvoer 19 14 8 8 5 193 

Weg 
aanvoer 89 43 53 35 17 738 
afvoer 36 68 52 72 44 515 

Luchtvaart 
(N.B. in ton) 

aanvoer 84 56 44 44 38 632 
afvoer 165 141 112 127 82 701 

(Bron: CBS, Voorburg/Heerlen. Statistiek van de aan-, en af- en doorvoer. Goederenvervoer van en Nederland) 
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schillende sectoren zien. Hoewel het spoor in de Sovjetunie zelf meer dan 

driekwart van het binnenlandse vervoer voor z'n rekening neemt, is de hoeveel

heid per spoor vervoerde goederen naar Nederland te verwaarlozen. Desalniet

temin houdt de NS rekening met de mogelijkheid van een geleidelijke toename 

van het containervervoer per trein naar de Sovjetunie. Een belangrijk obstakel 

voor treintransport is de afwijkende spoorbreedte in de USSR. 

Voor de binnenvaart is het voornaamste obstakel de afstand, die vervoer over 

binnenwateren weinig interessant maakt. In deze sector zullen mogelijk grote 

verschuivingen optreden als gevolg van de opening van het Rijn-Main-Donau

kanaal, waarop later in dit stuk zal worden ingegaan. 

De schommelende handelscijfers zijn van invloed op de grootte van het aandeel 

van Nederlandse wegvervoerders in het bilaterale transport. 

D h aandeel was m 1985 18,7%, maar bedroeg in 1987 slechts 5,4% [11]. I n 1988 

trok het weer aan tot 9%. De Sovjetkant had in dat jaar een aandeel van 80%. 

De overige 11 % was in handen van vervoerders uit derde landen (vooral uit de 

DDR) [12]. 

In de luchtvaart speelt dezelfde problematiek. Van de toch al relatief kleine 

hoeveelheid goederen die per vhegtuig vervoerd wordt, wordt het merendeel 

door Aeroflot, de luchtvaartmaatschappij van de Sovjetunie, getransporteerd. 

Hoewel de K L M beschikt over een eigen kantoor in Moskou, heeft zij geen eigen 

verkooprechten in de Sovjetunie en is zij niet in de positie vervoer aan te 

trekken^. 

H E T EG-TRANSPORTBELEID 

De groeiende concurrentie van de kant van transportbedrijven uit staats

handelslanden is in de EG evenmin onopgemerkt gebleven. De EG houdt zich 

al enige jaren bezig met het vergaren van informatie, met name aangaande het 

zeetransport. Per I januari 1993 geldt voor ahe Lidstaten van de EG de ver

plichting voor alle vraagstukken die van belang zijn voor de gemeenschappelijke 

markt bij internationale economische organisaties nog slechts gezamenlijk op te 

treden. Het is een twistpunt of vervoer vanaf dat moment onder de competentie 

van de Commissie zal vahen. Het algemene artikel 3 van het Verdrag stelt dat 

belemmeringen voor het vrije verkeer van personen en diensten tussen Lidstaten 

dienen te worden opgeheven en discriminatie tussen Lidstaten op grond van 

nationahteit wordt uitgesloten. Voor het transport is met name artikel 74 rele

vant dat expheiet stelt dat de Lidstaten een gezamenlijk vervoerbeleid zuhen 

bepalen. Het Verdrag beperkt de competentie van de gemeenschap uitdrukkelijk 

tot het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren [13]. Desalniet

temin heeft de Commissie van de EG in 1985 inmiddels een beleidsnota over de 

zeescheepvaart gepubhceerd: 'Op weg naar een gemeenschappelijk vervoersbe-
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leid. Vervoer op Zee' [14]. De Commissie dient voor overleg met derde staten 

een mandaat te krijgen van de Lidstaten. Ten aanzien van Oostenrijk, Zwitser

land en Joegoslavië, heeft de Commissie een mandaat zelfstandig op te treden. 

Momenteel tracht zij tevens voor een aantal andere landen, waaronder de 

USSR, een dergelijk mandaat te verkrijgen. Het l i jkt niet waarschijnlijk dat dat 

op korte termijn zal lukken. 

De verschihende op het weg- en binnenvaartvervoer betrekking hebbende clau

sules in het EG-verdrag moeten nog nader ingevuld worden. Hoewel de Com

missie haar competentie geleidelijk tracht in te bouwen, zullen bepaalde büate

rale aspecten in het transportbeleid ten aanzien van derde landen, zoals het 

hierna te bespreken vergunningenstelsel in het wegvervoer, blijven bestaan. 

Daarbij dienen dan wel verschihen in beleid tussen de Lidstaten vermeden te 

worden. 

In de overeenkomst inzake commerciële en economische samenwerking, die de 

EG inmiddels sloot met Hongarije, is het vervoer opgenomen als sector waarin 

economische samenwerking aangemoedigd dient te worden [15]. De Raad 

streeft ernaar overeenkomstige verdragen in beginsel met alle Oosteuropese 

landen te sluiten. In juh van dit jaar zijn onderhandehngen gestart met de 

Sovjetunie over een dergelijk verdrag. 

Het huidige büaterale overleg over transport tussen Nederland en de Sovjetunie 

vindt plaats op grond van verschihende verdragen, per vervoersector, zoals de 

bovengenoemde overeenkomst betreffende het internationale vervoer over de 

weg en de Overeenkomst inzake de Handelsscheepvaart [16]. Deze verdragen 

voorzien elk in een Gemengde Commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de beide staten. In deze Gemengde Commissies worden op reguHere wijze 

besprekingen gevoerd en afspraken gemaakt voor de betreffende vervoertak. In 

een EG-overeenkomst, zoals die met Hongarije, vormt het vervoer echter één 

onderwerp in een hele reeks te behandelen zaken. Di t zou kunnen leiden tot een 

vorm van gebruik van de 'linkage'-tactiek. De EG zou de toegang voor Oost-

Europeanen tot de Gemeenschappelijke Markt kunnen koppelen aan pohtiek of 

economisch heel andere onderwerpen, om zo meer kracht bij te zetten aan de 

wens tot een verbetering van de transportverhoudingen. Het is echter meer 

waarschijnlijk dat op het gebied van vervoer geen consensus zal bestaan tussen 

de Lidstaten ten aanzien van het gewenste beleid tegenover Oost-Europa en dat 

het vervoer in dergelijke package-deals zelf het onderspit zal delven. 

H E T B E L E I D VAN D E N E D E R L A N D S E O V E R H E I D 

De Nederlandse overheid tracht de ongunstige situatie voor de Nederlandse 

vervoerders te verbeteren. In de al eerder genoemde overeenkomst betreffende 
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het internationale vervoer over de weg, die van kracht werd in 1972, is voorzien 

in een vergunningenstelsel voor het wederzijdse vrachtvervoer. Op basis van 

reciprociteit wordt door beide landen een contingent aan blanco 

ritmachtigingen, momenteel in de orde van grootte van 600, verschaft voor het 

komende jaar. Dat betekent dat voor elke rit naar Nederland, waarbij daadwer

kelijk de Nederlandse grens overschreden wordt door een S o vj ctvrachtwagen 

- en vice versa - één machtiging wordt verbruikt. Voor dergelijke ritten hoeft 

niet meer, zoals vóór 1972 het geval was, per keer apart een vergunning aange

vraagd tc worden. Over de hoogte van het contingent wordt in de Gemengde 

Commissie voor het wegvervoer onderhandeld. De Overeenkomst voorziet in 

een aantal gevallen in vervoer waarvoor geen ritmachtiging gebruikt hoeft te 

worden zoals internationale verhuizingen, vervoer ten behoeve van beurzen en 

jaarmarkten, sportevenementen of theatermanifestaties, vooropgesteld dat het 

ingevoerde materieel dan ook weer uitgevoerd zal worden [17]. Voor bepaalde 

vormen van vervoer zijn wel aparte vergunningen nodig, zoals voor vervoer 

tussen punten die gelegen zijn op het grondgebied van de andere Overeenkomst

sluitende Partij' en voor vervoer '...van het grondgebied van de andere Overeen

komstsluitende Partij naar het grondgebied van een derde land.'[18] Di t laatste 

betekent dat waar het vervoer op derde landen betreft er aanzienlijke verschillen 

bestaan tussen de zeescheepvaart en het goederenwegvervoer. In het wegver-

voerverdrag is de zojuist geciteerde vergunningsclausule opgenomen, die moge

lijkheden biedt het goederenwegvervoer door Sovjettransporteurs uit Neder

land naar derde landen of andersom aan beperkingen te onderwerpen. De 

Overeenkomst tussen Nederland en de USSR inzake de handelsscheepvaart 

stelt evenwel dat beide Partijen streven naar een vrije handelsscheepvaart en 

zich onthouden van alle daarvoor schadelijke handelingen [19]. In artikel 5 

lid 1 c) is bovendien expliciet overeengekomen 

'in beginsel dc deelname van schepen van de andere Overeenkomstsluitende 

Partij in het vervoer over zee tussen de havens van de ene Overeenkomstslui

tende Partij cn dc havens van derde landen geen belemmeringen in de weg 

te leggen.' [20] 

Dit betekent dat de Nederlandse overheid ten aanzien van het vervoer over zee 

nauwelijks ruimte heeft om beschermende maatregelen te treffen voor haar eigen 

scheepvaartondcrncmingen, terwijl in deze sector het juist de zware concurren

tie is in de 'cross-trade' (de scheepvaartterm voor vaarroutes tussen derde 

landen), die Nederlandse rederijen veel schade berokkent. Zowel de EG als de 

nationale overheid trachten informatie te verzamelen omtrent door Sovjetrede

rijen gehanteerde tarieven. Bovendien heeft Nederland zich met vier andere 

EG-Lidstaten, tc weten België, de Bondsrepubliek, Frankrijk en Groot-

Brittannië verenigd tot dc zogenaamde 'hardcore-landen', die pogen door geza

menlijk optreden een sterkere positie te verwerven tegenover de Sovjetunie [21]. 
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Verder ondersteunt de overheid ondernemingen die onderhandelen met Sovjet

staatsbedrijven. Het reguhere overleg in de Gemengde Commissie voor het 

zeevervoer wordt hiervoor in Nederland als een bruikbaar kader gezien. 

De in juni van dit jaar door de Sovjetrederij Latvian Shipping Company uit Riga, 

KNSM-Kroonburgh B.V. uh Rotterdam en Ahlers Lines N.V. uit Ant\yerpen 

opgezette 'Joint Service' is een voorbeeld van een overeenkomst die is gesloten 

met de steun van de Nederlandse overheid. Het gaat hierbij om een veertien

daagse volcontainerdienst tussen Antwerpen, Rotterdam en Riga, vooralsnog 

verzorgd door een schip van de rederij uit Riga. Transworld Marine Agency in 

Antwerpen en Rotterdam treedt als agent op. De reden voor K N S M -

Kroonburgh om mee te werken aan deze lijndienst ligt in de goede ervaring die 

het bedrijf heeft met een al langer bestaande conventionele lijndienst op de 

Sovjetrepubliek Letland. Als in de toekomst een weekdienst ingesteld zal wor

den, zal ook een schip van KNSM-Kroonburgh of van Ahlers gaan varen. 

K N S M verwacht dat een intensievere samenwerking met de Letten op den duur 

gunstige effecten zal hebben. De drie rederijen zijn beurtelings een jaar lang 

pool-managerHoewel de voordelen van een overeenkomst als deze vermoede

li jk pas op langere termijn zullen blijken, steunt het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat dergelijke initiatieven, als onderdeel van haar voorwaarden

scheppend beleid. 

Zoals hierboven reeds aangegeven, is ook ingevolge de Overeenkomst over het 

wegvervoer een Gemengde Commissie ingesteld. Hierin hebben Sovjetambtena

ren en Nederlandse overheidsfunctionarissen, met name van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat (DGV) en vertegenwoordigers van vervoerdersorganisa

ties zitting [22]. In deze jaarlijks bijeenkomende commissie wordt de stand van 

zaken in het wegvervoer besproken en kunnen eventuele problemen aan de orde 

worden gesteld. Kern van de besprekingen zijn de onderhandelingen over de 

contingenten voor het volgende jaar. Om enigszins grip te kunnen krijgen op de 

situatie in het wegtransport naar en uit het Oosten, is het beleid van dc Neder

landse overheid er van begin af aan op gericht geweest de hoogte van het te 

verschaffen contingent (de hoeveelheid te verstrekken blanco ritmachtigingen) 

te gebruiken als middel ter beloning of afstraffing. Een dergehjke vorm van een 

'leverage'-politick is voor Nederland in het bredere verband van de bilaterale 

betrekkingen met de USSR tamelijk ongebruikelijk. De Russische onderhande

lingspartners hebben belang bij een groot contingent. Dc Sovjettransporteurs 

gebruiken elk jaar al hun machtigingen, terwijl aan Nederlandse kant meestal 

vergunningen onbenut blijven als gevolg van de boven omschreven nadelige 

marktsituatie voor Nederlandse transporteurs. De Nederlandse overheid eiste 

- en eist - een bepaald aandeel in het bilaterale vervoer voor Nederlandse 

transporteurs. Als deze wens niet vervuld wordt, komen dc Russen niet in 

aanmerking voor een hoger contingent. Dit alleen bleek niet tot een verbetering 

te leiden en daarom opperde Nederland in 1977 het idee een samenwerkingsver-
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band op te zetten in de vorm van een lijndienst tussen Nederland en de 

Sovjetunie. Voor de ritten in het kader van deze samenwerkingsvorm zou een 

apart contingent afgesproken worden, bovenop het contingent voor het 'vrije 

vervoer'. Op 17 augustus 1978 werd een Nederlands samenwerkingsverband 

opgericht van vier transporteurs: het 'Internationaal Transportbureau Nesotra 

BV' [23]. Door de overheid gesteund sloot dit datzelfde jaar nog een overeen

komst met de Russische buitenlandse economische organisatie V/O 

Sovtransavto, dat onderdeel is van een hoofddirectoraat van het Ministerie van 

Autotransport van de RSFSR, dat eveneens Sovtransavto heet*. De oprichting 

van Nesotra in de vorm van een Besloten Vennootschap en het sluiten van deze 

overeenkomst met steun van de overheid, bracht niet veel problemen met zich 

mee, aangezien het aantal Nederlandse vervoerders met gevestigde belangen in 

het vervoer op de USSR uiterst gering was. De steun van de overheid aan 

Nesotra leidde niet tot schade voor de belangen van andere, niet in Nesotra 

opgenomen, transporteurs [24]. 

Nesotra en Sovtransavto verzorgen een hjndienst waarbij Sovtransavto als 

contractpartner voor Nesotra in de Sovjetunie zorgt voor juiste afhandeling van 

de lading. Verder verschaft Sovtransavto indien mogelijk retourlading, of betaalt 

een bepaald bedrag aan Nesotra als de Nesotra-vrachtwagen leeg terug moet 

keren. Nesotra heeft bovendien de beschikking over permanente visa voor een 

half jaar en over de toestemming op ahe, niet-exphciet voor buitenlanders 

gesloten plaatsen in de Sovjetunie^ ladingen af te leveren [25]. De gang van 

zaken binnen dit samenwerkingsverband wordt door de Nederlandse overheid 

als toetssteen gebruikt om te beoordelen of het contingent voor het vrije vervoer 

al dan niet verhoogd zal worden. 

Opmerkelijk aan deze samenwerkingsovereenkomst is dat Sovtransavto voor 

Nesotra in de Sovjetunie niet aheen contractpartner en dienstverlener is, maar 

ook haar belangrijkste concurrent. Sovtransavto kan het meeste vervoer tegen 

lagere prijzen uitvoeren dan Nesotra. Ook waar het kwaliteit betreft hebben 

westerse transporteurs in het algemeen nauwelijks meer een voorsprong met 

uitzondering van een aantal gespeciahseerde hoogwaardige vervoervormen. 

Nesotra is wel sneller dan Sovtransavto en legt de afstand Rotterdam - Moskou 

gewoonhjk in vier dagen af, terwijl Sovtransavto daar vi j f dagen voor nodig 

heeft [26]. Opvahend is dat Nesotra stelt Sovtransavto niet als een concurrent 

te zien, aangezien Nesotra niet over de capaciteit zou beschikken om zoveel 

ritten uit te voeren als Sovtransavto [27]. Deze uitspraak doet, in combinatie 

met de wetenschap dat bij de oprichting van Nesotra niet meer dan vier Neder

landse transportbedrijven belang hadden in deze samenwerkingsvorm, de vraag 

rijzen of er überhaupt interesse bestaat onder Nederlandse wegvervoerders voor 

transporten naar en van de Sovjetunie. 
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De huidige hervormingen in de organisatie van de buitenlandse economisiehe 

betrekkingen van de Sovjetunie lijken niet onverdeeld positief voor het samen

werkingsverband. Het einde van de strikte monopohepositie voor de buiten

landse transportorganisaties van de Sovjetunie kan voor Nesotra ongunstig 

uitpakken; meer transporteurs betekent meer concurrentie voor de lijndienst. 

Bovendien bekoelde in 1987, toen Sovtransavto recht kreeg op het voeren van 

een eigen valutarekeningde interesse van die kant voor de samenwerkings

vorm aanmerkelijk; iedere dollar, mark of gulden was er één en Sovtransavto 

wüde ze hever zelf verdienen dan ze uit te geven aan diensten van Nesotra, die 

ze te duur vonden worden. Als gevolg hiervan nam in 1988 het aandeel van 

Nesotra in het samenwerkingsverband sterk af, terwijl tegelijkertijd het aandeel 

van Nederlandse vervoerders in het totale vervoer op de Sovjetunie steeg. Naar 

aanleiding van de laatste zitting van de Gemengde Commissie, in aprü 1989, is 

het Ministerie van Verkeer en Waterstaat dan ook tot de conclusie gekomen dat, 

aangezien de hefboom van de Nesotra-Sovtransavto samenwerking niet meer 

functioneert, het beleid zal moeten worden aangepast. 

Er kunnen meer redenen aangevoerd worden die aanleiding geven tot een 

herbezinning op het beleid, zoals dat tot nu toe door de Nederlandse overheid 

gevoerd is. Ten eerste blijkt een beleid van streng toezicht op de situatie en 

dreiging met sanctie ondermijnd te worden, doordat volgens EG-richtlijnen de 

nationaliteit van een vrachtwagencombinatie wordt bepaald door de nationali

teit van de trekkende eenheid. Sovjettransporteurs ontlopen de beperking, opge

legd door het lage contingent door tot aan de grens te rijden en de lading van 

daar af door een Nederlandse trekker te laten overnemen. Di t leidt uiteraard tot 

nodeloze extra kosten voor de importeur en/of exporteur. Ook via België wordt 

op deze wijze, met Belgische trekkers het contingent op grote schaal ontdo

ken [28]. 

Een tweede reden voor herbezinning op het beleid ligt besloten in de afweging 

van verschülende belangen die de overheid moet maken. Het is in het belang van 

transporteurs dat de prijzen niet te ver zakken, maar verladers, importeurs, 

exporteurs cn consumenten zijn juist gebaat bij lagere vervoerprijzen. Boven

dien l i jkt er een spanning te bestaan tussen het restrictieve vervoerbeleid, zoals 

dat momenteel gevoerd wordt en de verbetering van de algemeen economische 

betrekkingen met Oosteuropese landen. Het slechts op vervoerdersbelang ge

richte beleid van Verkeer en Waterstaat zou deze betrekkingen schade kunnen 

berokkenen. Dat zou op zijn beurt weer negatieve gevolgen hebben voor het 

transport, aangezien de hoeveelheid te vervoeren goederen een afgeleide is van 

de totale handelsstroom. Een mogelijk antwoord van Sovjetkant op te harde 

restricties is Nederland links te laten liggen en uit te wijken naar andere lan

den [29]. 
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Het vervoer op Oost-Europa maakt slechts 0,8 % uit van het totale Nederlandse 

wegvervoer over de grens. Dit percentage stijgt wehswaar de laatste t i jd , maar 

bli jf t toch zeer gering. Mede gezien het feit dat Nederland in principe een liberale 

vervoerpolitiek voorstaat en zichzelf wenst te presenteren als distributieland, 

dringt de vraag zich dan ook op waarom de overheid zich überhaupt bezighoudt 

met de belangen van wegvervoerders op Oost-Europa en niet, net als onze 

zuiderburen, een contingent verleent, onafhankelijk van het eigen aandeel in het 

büaterale vervoer. Dit jaar heeft de Belgische overheid de Sovjetunie een contm-

gent van 800 ritten verleend, terwijl Belgische transporteurs in het büaterale 

vervoer een aandeel hebben van 0%. 

Een politieke reden om de situatie in het vervoer niet geheel vrij te laten, is de 

gedachte dat daardoor ieder middel om in de toekomst invloed uit te oefenen 

op het gedrag van de Sovjetpartners vergeven wordt. Tot de algemene tactiek 

in onderhandelingen, zeker met de Sovjetunie, wordt het achter de hand houden 

van enig wisselgeld gerekend. De vohedige hberahsering van het vervoer zou de 

Sovjetpartners als lokmiddel kunnen worden voorgehouden. Naar aatüeiding 

van de ontwikkelingen in de Sovjetunie zegt het Directoraat Generaal voor het 

Verkeer te streven naar een herbezirming op het tot nu toe gevoerde beleid. 

Verschihende belangen en overwegingen zouden daarbij opnieuw in ogen

schouw worden genomen, met inbegrip van de zojuist genoemde politieke over

weging. 

D E OPENING V A N H E T RIJN-MAIN-DONAUKANAAL 

Als het gaat om de binnenvaart, een vervoertak die een zeer wisselend aandeel 

heeft in het totale vervoer tussen de USSR en Nederland, zijn aher ogen gericht 

op de opening van de verbinding tussen de Rijn eii de Donau. Deze gebeurtenis 

zal immers in een klap hele nieuwe vervoermarkten openen en de Noordzee via 

binnenwateren met de Zwarte Zee verbinden. A l jaren geleden verschenen 

rapporten over de economische betekenis van de ingebruikneming van dit ka

naal. In het westen vrezen velen een grove verstoring van het bestaande even

wicht en penetratie van de binnenvaartmarkt door Oosteuropese binnenvaar

ders. Deze penetratie zou zich analoog kunnen ontwikkelen aan de hierboven 

geschetste gang van zaken in de zeescheepvaart en het goederenwegvervoer. De 

angst hiervoor wordt versterkt door de huidige praktijk in het goederenvervoer 

over de Donau. In 1948 kwam de Donauconventie tot stand. Deze conventie 

heeft rechtskracht voor de Donau van de Duits-Oostenrijkse grens tot aan de 

Zwarte Zee. In datzelfde jaar werd op grond van de Conventie een Donaucom-

missie in het leven geroepen. De commissie is samengesteld uit vertegenwoordi

gers van de Verdragsluitende Partijen: de USSR, Bulgarije, Hongarije, 

Roemenië, Tsjechoslowakije, Joegoslavië en de Oekraïne. In 1959 heeft Oosten-
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r i jk zich hierbij aangesloten en al sinds meerdere jaren wonen vertegenwoordi

gers van de Bondsrepubhek Duitsland de zittingen bij . De BRD is echter geen 

Partij bij de Conventie. Naast de Donauconventie bestaat nog de Overeenkomst 

van Bratislava, die in werking is getreden op 31 december 1955, waarbij voor 

elk land (maar niet voor de BRD) één scheepvaartonderneming partij is. Deze 

overeenkomst bestaat uit nadere regelingen over transportomstandigheden, 

tariefstelling en averij, reddingsacties en dergelijke. 

De Donauconventie omvat een clausule die vrije vaart waarborgt voor burgers, 

handelsschepen en handelswaar uit ahe staten. De praktijk van samenwerking 

tussen Oostenrijk en de BRD enerzijds en de Oosteuropese Donaulanden 

anderzijds toont echter dat aan die vrije vaart en aan de eveneens door de 

Conventie voorziene vrijheid van commerciële activiteiten wel degelijk belem

meringen in de weg staan. Wederom gaat het hierbij voornamelijk om problemen 

bij het verkrijgen van lading door westerse vervoerders. Oostenrijk heeft, om dit 

te ondervangen, met verschihende Oosteuropese landen ladingverdelingsover-

eenkomsten afgesloten [30]. Deze praktijkervaring zette verschihende instanties 

ertoe aan de mogelijke gevolgen van de opening van de verbinding tussen de Rijn 

en de Donau te bestuderen. Reeds in 1975 werden door een werkgroep van NEA 

suggesties gedaan om verstoring van de markt te voorkomen door de toevloed 

van Oosteuropese vervoerders aan banden te leggen [31]. 

Op de Rijn geldt in beginsel het principe van de vrije vaart. De Akte van 

Mannheim, zoals die in 1868 werd opgesteld en ondertekend door de directe 

Rijnoeverstaten, het Verenigd Koninkrijk en België en in 1955 werd herzien, 

regelt deze vrije vaart op de Rijn en zijn uitmondingen vanaf Bazel tot in de zee 

voor alle staten [32]. De enige beperkingen hierop zijn de in de Akte zelf 

opgenomen bepalingen en de getroffen veiligheidsmaatregelen en -eisen [33]. 

De wens beperkingen op te leggen aan schepen van Oosteuropese herkomst 

vereiste een bijstelling van het principe van de vrije vaart op de Rijn. Hierin is 

voorzien in het in 1979 opgestelde Tweede Additionele Protocol bij de Herziene 

Rijnvaartakte [34]. Ingevolge dit Protocol heeft elk vaartuig dat het recht heeft 

de vlag te voeren van één van de verdragsluitende partijen - en dit middels een 

verklaring van het bevoegde gezag kan bewijzen - het recht van vrije vaart op 

de Rijn. Volgens het aparte Protocol van Ondertekening geeft het bevoegde 

gezag van een staat een dergelijke verklaring alleen af wanneer het betreffende 

vaartuig een 'reële band' (genuine link) heeft met die staat [35]. Vaartuigen in 

het bezit van een verklaring mogen vrij goederen en personen vervoeren over 

de Rijn. De crux van het Protocol ligt in het feit dat voor vaartuigen die niet tot 

de Rijnvaart behoren, geldt dat zij zulk vervoer tussen twee punten die beide 

onder het Rijnvaartregime vallen, aüeen mogen verrichten onder de door de 

Centrale Commissie vastgestelde voorwaarden. Vervoer door niet-Rijnvaart-

schepen tussen een punt vahend onder het Rijnvaartregime en een punt gelegen 
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op het grondgebied van een derde Staat, wordt geregeld middels büaterale 

overeenkomsten, gesloten tussen de twee betrokken staten [36]. In deze clausu

les ligt de mogelijkheid besloten Oosteuropese vaartuigen van de Rijn te weren 

en zo de eigen schippers te beschermen. 

Doordat twee belangrijke vaarroutes met elkaar verbonden worden, komen ook 

twee rechtsregimes in contact. De Akte van Mannheim is van toepassing op het 

Rijntraject en enkele artikelen van deze Akte hebben tevens rechtsgeldigheid 

voor het traject Mainz-Bamberg. De Donauconventie is in beginsel van toepas

sing op het gehele bevaarbare gedeelte, dat wü zeggen van de Zwarte Zee tot 

Ulm in de Bondsrepubhek. Aangezien de BRD echter geen partij is bij de 

conventie, heeft deze slechts rechtsgeldigheid tot de Duits-Oostenrijkse grens 

(Passau). Welk regime van toepassing moet zijn op het Rijn-Main-Donaukanaal 

zelf staat nog niet vast. 

In het reeds genoemde tweede Additionele Protocol van de Akte van Mannheim 

wordt aan vaartuigen die het recht hebben de vlag te voeren van één der 

Lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap de behandeling toege

kend die tot de Rijnvaart behorende vaartuigen toekomt. De EG heeft inmiddels 

de Akte van Mannheun en de Additionele Frotocohen in haar wetgeving geïn

corporeerd. Hierbij dient een moeilijkheid genoemd te worden die na 1992 zou 

kunnen rijzen. Ten aanzien van de problematiek van de Rijn-Main-Donauver-

binding zuhen ongetwijfeld door de EG beleidslijnen worden bepaald en maatre

gelen worden genomen. Ten dele kan dit gebeuren op grond van Overeerücom-

sten, waarm onder andere het vervoer is opgenomen, zoals de Overeenkomst 

tussen de EG en Hongarije. Mochten er nu problemen ontstaan in de relatie EG 

- Hongarije, omdat Hongarije bijvoorbeeld onvrede toont met beperkend beleid 

van de EG ten aanzien van Hongaarse binnenvaarders, dan kan de EG niet 

zonder meer handelend optreden waar het beshssingen omtrent de Rijnvaart 

betreft, omdat Zwitserland, wel partij bij de Akte van Mannheim, geen Lidstaat 

van de EG is. Di t zou maatregelen van EG-kant in de weg kunnen staan. 

De opening van het Rijn-Main-Donaukanaal zal vooral belangrijk zijn voor het 

vervoer van massagoederen. Door de lengte van het totale traject en door de vele 

sluizen die gepasseerd moeten worden, is deze route niet interessant voor 

container- en roll-on roll-oft-vervoer. Alleen laagwaardige massagoederen, zoals 

kool en ijzererts, waarvan men dc transportprijs zo laag mogelijk tracht te 

houden, vormen interessante lading voor transport langs dit traject. Welke 

invloed het ontstaan van deze nieuwe route zal hebben op de positie van dc 

haven Rotterdam valt nog niet met zekerheid te zeggen. Een toename van 

vervoer over de binnenwateren zou een evenredige afname van vervoer door 

andere transportmiddelen met zich mee kunnen brengen. Het is echter meer 

waarschijnlijk dat - naarmate de socialistische landen opener worden en de 

handelsmogelijkheden zich verder uitbreiden - groei van het vervoer in de 
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binnenvaart zal plaatsvinden, zonder dat dit ten koste zal gaan van transport 

in andere sectoren. De eventuele mogelijkheden van het kanaal zouden door 

restrictieve maatregelen in West en Oost overigens wel eens beperkt kunnen 

blijven. 

Behalve een verandering in omvang, zullen mogelijk bepaalde goederenstromen 

zich verplaatsen als gevolg van de opening van het kanaal. Zo zouden transpor

ten naar de Oostenrijkse hoogovens, die nu via Hamburg lopen, in de toekomst 

wellicht via Rotterdam kunnen plaatsvinden. Naar dergelijke gevolgen en naar 

de mogelijke invloed ervan op de haven van Rotterdam, doet NEA momenteel 

onderzoek. 

C O N C L U S I E 

In dit artikel is een aantal problemen uiteengezet waarmee transporteurs te 

kampen krijgen, die opereren op een markt waarop ook bedrijven uit staatshan

delslanden werkzaam zijn. Ten dele gelden voor de verschiUende sectoren 

binnen het goederenvervoer dezelfde moeilijkheden als het gaat om de concur

rentie met Oosteuropese transporteurs, ten dele echter gelden per tak ook 

specifieke belemmeringen. Klachten uit het westen over valse concurrentie door 

Sovjetondernemingen worden meestal beantwoord met het terugkaatsen van de 

bal. Westerse overheden wordt door de USSR een beleid van protectionisme 

verweten. Het economisch systeem van de USSR versterkt in bepaalde opzich

ten de concurrentiepositie van Sovjettransporteurs. De beschuldiging van prijs

dumping kan moeilijk gestaafd worden aan de hand van de tarieven die de 

Sovjetunie hanteert, als daarbij geen rekening wordt gehouden met bepaalde 

kostenvoordelen die Sovjettransporteurs hebben. Aangezien deze voortvloeien 

uit werkwijzen en omstandigheden, samenhangend met het volstrekt afwijkende 

economische systeem in de Sovjetunie, l i jkt het onhoudbaar te verwachten of 

te eisen dat dit land zijn tarieven aanpast. Het bieden van overheidssteun aan 

westerse bedrijven, die te maken krijgen met de Sovjetoverheid via Sovjetbedrij-

ven, is wel zinvol. Getracht kan worden zo de noodzakelijke voorwaarden te 

scheppen voor Nederlandse ondernemingen om in de Sovjetunie voet aan de 

grond te krijgen. 

Het huidige standpunt van de Nederlandse overheid in transportzaken, met 

name in het vervoer over de weg, l i jkt , hoewel dit in het algemeen niet een door 

Nederland gehuldigd principe is, gebaseerd op 'leverage'; de hefboom op de weg 

naar meer ritmachtigingen wordt pas geheven als door de Sovjetpartners aan 

bepaalde eisen is voldaan. In de koppehng tussen het Nederlandse aandeel in 

het totale bilaterale wegvervoer en de grootte van het contingent, is het uitgangs

punt van het gevoerde beleid de vooronderstelling dat degenen die om verhoging 
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van de ritmachtigingen vragen ook direct invloed kunnen uitoefenen op het 

aandeel van de Nederlandse vervoerders. D i t is echter slechts in geringe mate 

het geval. De gesprekspartners in de Gemengde Commissie, ambtenaren van het 

Ministerie van Autotransport van de RSFSR en vertegenwoordigers van 

Sovtransavto, zijn nauwelijks in staat veranderingen te bewerkstelligen van de 

belangrijkste factoren die zorgen voor het lage Nederlandse aandeel. Op prak

tisch gebied kunnen zij wel enige verhchting brengen, zoals is gebleken uit de 

uitbreidingen van de voor westers vrachtverkeer geopende routes en de iets 

minder stringente visumbepalingen voor vrachtwagenchauffeurs uit Nederland. 

Dit blijven slechts marginale bijstellingen in een markt die door het pohtiek-eco-

nomische systeem bepaald en beperkt wordt. Aan de eerder genoemde zwaar

wegende structurele voorsprong die staatsvervoerbedrijven hebben op particu

here ondernemers zal misschien door de hberahsering en de verzelfstandiging 

van de Sovjetbedrijven in het kader van de perestrojka iets veranderen, maar 

dat houdt dan geen verband met maatregelen genomen door de Gemengde 

Commissie. 

De huidige decentralisatie van de economie is op verschillende vlakken van 

invloed op het transportwezen. Enerzijds veranderen het bestuur en manage

ment van de economie, anderzijds krijgen veel transportbedrijven meer eigen 

verantwoordelijkheden en krijgen meer actoren het recht om hiternationaal op 

te treden. Vermoedelijk zuhen de verandermgen op het eerste gebied alle ver

voertakken in gelijke mate betreffen, wat echter de groei van mogelijke mededin

gers in de internationale handel aangaat, l i jk t het waarschijnlijk dat de gevolgen 

hiervan eerder in het wegvervoer en in de binnenvaart merkbaar zuhen zijn dan 

in de veel kapitaahntensievere zeescheepvaart. 

Noten 

1. Een deel van de informatie in dit artikel is gebaseerd op gesprekken met de heren W.A. vanZijst en 
CH. Fabius, beide van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal van het Verkeer, en 
de heer H. van der Hoeven, Assistent Verkeers adviseur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mr. W.A. 
van Zijst is voorzitter aan Nederlandse kant van de Gemengde Commissie voor het Wegvervoer. 

2. Opgemerkt moet worden dat in de Sovjetunie het prijssysteem op andere wijze functioneert dan in het Westen 
gebruikelijk is. De prijzen zijn niet gebaseerd op schaarsteverhoudingen en staan niet in verband met vraag 
en aanbod. 

3. Zogenaamde 'vnesneekonomiceskie objedinenija', buitenlandse economische associaties, vóór 1988 buiten
landse handelsassociaties geheten, vooral bekend onder de Engelse naam 'foreign trade organisation' (FTC). 
Tot begin 1987 Uepen de meeste buitenlandse handelstransacties via dergelijke associaties; recent hebben meer 
organisaties het recht gekregen zelf buitenlandse handelstransacties af te sluiten. 

4. Het sluiten van import- en exportcontracten op respectievelijk FOB- en CIF-basis ('free on board' en 'cost, 
insurance, freight') biedt de Sovjetzijde de mogehjkheid altijd zelf het vervoer te regelen, aangezien in het eerste 
geval de vervoer- en verzekeringskosten niet, en in het tweede geval juist wel in de totaalprijs zijn inbegrepen. 

5. De Russische Sociahstische Federatieve Sovjetrepubliek, de grootste van de vijftien Unierepubiieken waaruit 
de Sovjetunie bestaat. 

6. Gebaseerd op telefonische informatie van een woordvoerder van de KLM. 
7. Gebaseerd op telefonische informatie van een woordvoerder van KNSM-Kroonburgh. 
8. Aangezien de statuten van het hoofddirectoraat niet zijn gepubhceerd, is de precieze competentieverhouding 

tussen het hoofddirectoraat en V/O Sovtransavto niet bekend. 
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i 9. Buitenlanders, die (korte tijd) in de Sovjetunie verblijven, hebben een visum nodig, dat de plaats(en) vermeldt 
die zij zullen bezoeken. Voor een aantal plaatsen in de Sovjetunie is het echter onmogelijk een visum te 
verkrijgen. 

' 10. Het voeren van een eigen valuta-rekening, de zogeheten 'valuta-zelffinanciering' door een onderneming, die 
I actiefis op het gebied van de buitenlandse handel, houdt in dat de valuta die zij uitgeeft, eerst door haar zelf 

verdiend moeten worden. 
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A A N T E K E N I N G E N R U B R I E K 

D E WCTR IN YOKOHAMA: B R E E D MAAR TOCH T A M E L I J K D I E P 

GAAND 

Wereldconferenties, zoals de World Conference on Transport Research 

(WCTR) die van 10 tot 14 ju l i van dit jaar in Yokohama werd gehouden, hebben 

vaak iets tweeslachtigs. Om wereldwijd voldoende mensen te interesseren, moet 

het onderwerp breed worden gekozen. Dan bestaat het gevaar van het creëren 

van een zo bonte verzameling dat vrijwel niemand zich voor alle aspecten 

interesseert en er eigenlijk meerdere paralleUe conferenties tegelijk plaatsvinden. 

Hoewel ieder iets van z'n gading vindt, is er onvoldoende homogeniteit om een 

werkelijke affiniteit met het geheel te ontwikkelen. 

De organisatie van de WCTR heeft dit probleem al eerder onderkend en - door 

het uitnodigen van 'special interest groups' - getracht te zorgen voor betrekkelijk 

homogene deelverzamelingen die, hoewel zij zich paraUel met deze deelaspecten 

bezighouden, toch kunnen garanderen dat een bepaald thema voldoende diep

gaand wordt belicht. Een voordeel van de betrekkelijk losse organisatievorm van 

de WCTR is dat een vrij grote mate van flexibihteit wordt gecreëerd die ruimte 

laat voor de inpassing van actuele onderwerpen. 

Na de eerste conferentie van de WCTR, die in 1973 in Brugge werd gehouden, 

is een continue stroom van driejaarlijkse conferenties op gang gekomen (Lon

den, Rotterdam, Hamburg, Vancouver), met elk een aantal specifieke thema's 

die de conferentie ook achteraf z'n herkenbaarheid doet behouden. Zo stond de 

conferentie van 1979, die door het N V I werd georganiseerd, sterk in het teken 

van de ontwikkelingslanden en werd tijdens de conferentie van Vancouver veel 

aandacht gegeven aan geavanceerde transporttechnieken zoals MAGLEV. Dc 

conferentie van Yokohama besteedde expheiet aandacht aan deregulering en 

privatisering, aan informatisering cn aan nieuwe technieken voor modellering 

van het verkeer en vervoer. 

Een consequentie van deze thematische aanpak is natuurhjk wel dat hierdoor 

maar een hele kleine minderheid van confercntiedeelnemers bij alle achtereen

volgende conferenties aanwezig is. Waarschijnlijk is Prof. Marvin Manheim, de 

voorzitter van de WCTR-society, zelf een van de weinigen die de hele serie heeft 

bijgewoond. 

Naast de 'special interest groups' bestaat de gelegenheid tot het indienen van 
papers op onderwerpen die binnen de ruime scope van het conferentiethema 
vahen. Het is niet eenvoudig deze internationale en inhoudelijke veelsoortigheid 
in cen thematisch programma op een goede manier bij elkaar te brengen. Ook 
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deze keer was de programmacommissie, die ik als l id van het internationale 

wetenschappelijk comité ditmaal heb ondersteund, daarin maar gedeeltelijk 

geslaagd. Een van de comphcaties was ook ditmaal, dat toegezegde bijdragen 

op het laatste moment werden teruggetrokken, in verband met ontoereikende 

reisbudgetten of andere urgente bezigheden van de auteurs. De Japanse gastor-

ganisatie, die de zaak tot in de puntjes probeerde te regelen, werd regelmatig 

wanhopig van deze vorm van flexibiliteit die kenmerkend is voor de interna

tionale onderzoekswereld. 

Hoewel een inhoudelijke beoordeling natuurlijk altijd subjectief en ook partieel 

moet plaatsvinden (ik heb lang niet ahe 500 gepresenteerde papers gezien, laat 

staan grondig bestudeerd), is een aantal zaken bij mij bijzonder in de belang

stelling gekomen. 

In de eertse plaats betreft dat de papers over privatisering van overheidsbe

drijven en infrastructuur en - daarmee samenhangend - de financiering daarvan. 

Behalve het grote aantal aan dit onderwerp gewijde papers en de veelvormige 

manier waarin wereldwijd over dit onderwerp wordt gedacht, is mij de eenstem

migheid opgevaUen, die binnen de onderzoekswereld bestaat over het hanteren 

van het prijsmechanisme als effectief en efficiënt sturmgsmiddel bij het voeren 

van verkeers- en vervoerbeleid. Ook in ander verband ben ik daar al kort op 

ingegaan [1]. Discussies over gebruikersheffingen, zij het niet steeds in de 

geperfectioneerde vorm die in Nederland wordt voorgestaan, worden op tal van 

plaatsen gevoerd en hebben al op diverse plaatsen tot operationele systemen 

geleid. Daarbij dient de gebruikersheffing niet aheen voor de financiering van het 

project maar ook om een bepaalde sturing in de afwikkehng van de mobiliteits

behoefte te bewerkstelhgen. Aan de orde hier zijn de mogelijkheden voor verbe

tering van de bereikbaarheid [2] maar ook de doorbelasting van de externe 

effecten ter vermindering van de miheuhinder (diverse bijdragen, o.m. [3]). Road 

pricing, als specifieke vorm van de gebruikersheffing, is op diverse plaatsen 

actueel. De politieke en maatschappelijke weerstand die hierdoor wordt opge

roepen, is vaak niet gering; het garanderen van de bestemming van de heffing 

ten behoeve van de verbetering van het verkeers- en vervoersysteem l i jkt een 

noodzakelijke voorwaarde voor succes [4]. 

Andere onderwerpen op het gebied van de financiering van voorzieningen en 

infrastructuur zijn de privatisering en deregulering die in tal van landen 'hot 

issues' zijn. Na de eerste ervaringen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië 

is het mogelijk te evalueren of deze maatregelen het beoogde doel hebben bereikt 

en na te gaan of het mogelijk is deze ervaringen ook over te zetten naar andere 

landen [5,6,7]. 

Andere belangrijke thema's die op de conferentie aan de orde kwamen en die 

meer theoretische en methodologische aspecten van verkeers- en vervoeronder-

zoek betroffen, hadden betrekking op netwerktoedeling en dynamische modeUe-
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ring van verkeersgedrag. In dit verband is vermeldenswaard een paper van 

Wolfe, die een empirische vergelijking maakt tussen verschillende methoden om 

dynamisch verkeersgedrag te modelleren [8]. Uit deze, waarschijnlijk te beperk

te analyse, bhjkt dat de meest eenvoudige en 'ouderwetse' methode van steek-

proefophoging met behulp van externe bronnen nog de beste resuhaten levert. 

Zeker een onderwerp om in de gaten te houden. 

Uit dit overzicht komt misschien een klein beetje 'flavour' over van wat er tijdens 

de WCTR conferentie aan onderwerpen de revue passeerde. Ongeveer 40 % van 

de gepresenteerde papers (4000 pagina's) zal later dit jaar in drukvorm ver

schijnen. 

Referenties 

1. RUIJGROK CJ. (1989). 'De gebruiker betaalt': een principe met wereldwijde belangstelling. Verkeerskunde (nog te 
versciiijnen). 

2. IzQuiERDo R., A . MONZON (1989). L'accessibilité comme Instrument de planificalion des infrastructures, paper 
WCrR'89. 

3. BUTTON K . , D.W. PEARCE (1989). Environment as an integrative force in transport planning, paper WCTR'89. 

4. H A U T. (1989). Road pricing: a proposal for Hong Kong, paper WCrR'89. 
5. TRUELOVE P. (1989). Railway privatisation measures in Britain, paper WCrR'89. 

6. OKANO Y . The privatisation of the Japanese Railways - the early experience, paper W T C R . 
7. THRETHEWAY M . W . Deregulation and structurai change: lessons from North America, paper W C T R , 
8. WOLFE R, A . (1989). Comparing three forecasting methods using multiple time period data: dynamic methods, baysian 

updating and micro-analytic updating, paper WCrR'89. 

DRS. C J . RUIJGROK 

327 



E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoerintegratie, in het bijzonder: Europese 
saneringsregeling binnenvaart 

DR. MR. J .G.W. SIMONS 

T E N GELEIDE 

Zoals reeds in het vorige nummer aangekondigd, zal deze rubriek - met name 

in de volgende paragraaf - gaan over de structurele sanering van de binnenvaart 

waarover de EG-Raad van Vervoerministers op 14 maart 1989 een besluit nam. 

Dit 'ten geleide' zal ge(mis)bruikt worden om een viertal andere wetenswaardig

heden van de afgelopen maanden (tot medio augustus) te vermelden. 

• De Europese Commissie heeft haar advies over de Westduitse 'Strassenbe-

nützungsgebührengesetz' op 15 juni 1989 aan de Bondsrepubhek Duitsland 

doen toekomen. In dit advies worden de reeds in het vorige nummer uitgebreid 

beschreven argumenten voor een afwijzing voor het grootste gedeelte gevolgd 

zodat hiernaar, om niet in herhaling te vervallen, verwezen kan worden. Wel is 

opmerkelijk dat in het advies van de Commissie met zoveel woorden wordt 

gezegd; '..wobei Sie ( = de Commissie) das Frühstadium des Deutschen Gesetz-

gebungsverfahrens berücksichtigt und weitere Kontakte mit dem Bundesver

kehrsministerium nicht ausschliesst.' 

Deze zinsnede is des te meer opmerkelijk omdat artikel 2 van de desbetreffende 

Raadverorderüng van 21 maart 1962 geen mogelijkheid geeft om een 'voorlopig' 

of'voorwaardelijk' advies te geven; op basis van het higediende ontwerp zal de 

Commissie tot een eindoordeel moeten komen. 

® De tweede belangrijke gebeurtenis voor vervoerzaken: de Europese Raad (de 

zogenaamde topconferentie van regeringsleiders) van 26 en 27 juni 1989 te 

Madrid stelde, bij de bespreking van de tenuitvoerlegging van de Europese akte 

en wel het onderdeel voltooüng van de interne markt, vast dat er op een aantal 

prioritahe gebieden, waaronder ook het vervoer, en met name het vraagstuk van 

de cabotage, nog besluiten moeten worden genomen. Z i j verzocht de Raad de 

werkzaamheden in die sector te intensiveren. Deze uitspraak is mede het gevolg 

van de mislukking van het cabotagegesprek in de EG-vervoerraad van 

5 juni 1989 waarin het Spaanse voorzitterschap haar toch al zeer mager compro

misvoorstel introk. 

• Alhoewel in bovengenoemde Raad een zevental dossiers werden afgerond (de 

gedragsregels voor geautomatiseerde basissystemen in de luchtvaart; een reso

lutie over de congestieproblemen in de luchtvaart, waarbij de Commissie een 
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waarnemersstatus bij Eurocontrol krijgt; een versoepeling, zij het bescheiden, 

van de markttoegangsregels voor internationale regionale luchtdiensten; de 

beëindiging op termijn van de uitzondering van Engeland en Ierland inzake 

afmetingen en gewichten van vrachtvoertuigen; de vaststehing van de lengte van 

de truck/oplegger op 16,50 meter; de profieldiepte van banden op 1,6 mm en de 

regionale statistieken wegvervoer), bleven naast het al vermelde belangrijke 

cabotagedossier nog open: de vraagstukken omtrent fiscale harmonisatie (nu 

geen unanieme opvatting voor de guidelines voor de Economische en Financiële 

(ECOFIN) Ministerraad kon worden bereikt), de positieve maatregelen ter 

ondersteuning van de communautaire zeevloot alsmede de onderhandelingen 

van de EG met derde landen over de doorvoer. 

• Tenslotte is als vierde belangrijk punt aan te tekenen dat het Hof van Justitie 

te Luxemburg in de zaak 4/88 op 13/7/'89 een uitspraak heeft gedaan die het 

beroemde nalatigheidsarrest, aangespannen door het Europese Parlement waar

bij de Raad aangezegd is 'op redelijke termijn' bepaalde besluiten te nemen, 

nader wordt gepreciseerd. 

Het arrest betrof een Nederlands wegtransportbedrijf met een postbus in Baarle 

Hertog, dat tegen de Belgische Staat procedeerde omdat deze laatste van 

mening was dat voor het verkrijgen van (Belgische) büaterale en communautaire 

vergunningen een vestiging (d.w.z. centrum van werkzaamheden) in België nodig 

was. Het bedrijf meende evenwel dat artikel 75 hd 1 sub a en b haar rechten niet 

in de weg staat. Het Hof nu kwam met de niet zo verwonderlijke uitspraak dat 

bovengenoemd artikel een onderdaan van Lidstaten geen rechten geeft waarop 

hij zich kan beroepen tegen door de nationale autoriteiten in 1998 - dus vóór 

het nalatigheidsarrest - getroffen besluiten. Maar het interessante van deze zaak 

is dat, onder meer op Nederlandse instigatie, de advocaat-generaal Jacobs erop 

duidt dat t.a.v. 'de redelijke termijn' uit het nalatigheidsarrest, hij 'het niet meer 

dan waarschijnlijk acht dat, nu sinds de datum van het arrest meer dan 4 jaar 

zijn verlopen (en bijna 20 jaar sinds het einde van de overgangsperiode), het 

einde daarvan zeer snel in zicht zal zijn, zo zij al niet is verstreken'. Wordt dit 

nog eens door het Hof gevolgd, dan is directe werking van artikel 59 en 60 

(vrijheid van dienstenverkeer) bij voortdurende nalatigheid van de Raad via 

artikel 75 aan de orde. In deze Lambregtszaak (feiten spelen in 1982) hoefde het 

Hof op dit vraagstuk nog niet in te gaan. In Duitsland ligt ook een zaak te 

wachten bij het Bundesgerichtshof in Berlijn met feiten medio 1985, hetgeen 

mijns inziens ook nog te kort na het nalatigheidsarrest is om in dezen succes 

te hebben. Het wachten is op een rechtsgang over fehen ruim na 1985. 

BESCHOUWING SANERINGSREGELING BINNENVAART 

Op 27 april 1989 is formeel verordening nr. 1101/89 betreffende dc structurele 

sanering van de binnenvaart vastgesteld en reeds op 28 aprü 1989 in het publica-
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tieblad verschenen, tegehjkertijd met de vaststehing van een aantal uitvoerkigs-

bepalingen (verordening nr. 1102/89) van de Commissie. In grote lijnen houden 

de regelingen het volgende i n : 

• Per 1 mei is een zogenaamde oud-voor-nieuw regehng van kracht in de 

betrokken landen (naast de EG-landen met een vloot van meer dan 100000 ton 

ook Zwitserland, nu de Centrale Commissie voor de Rijnvaart een vierde 

aanvuUend protocol op de herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheun) heeft 

aangenomen waarbij ook voor de Rijnvaart sanering mogelijk is). De regel houdt 

in dat nieuw gebouwde, of van buiten het Europese vaarwegennet geïmporteer

de, of uit geïsoleerde vaarwegen binnenkomende binnenschepen, alsmede na die 

datum verlengde schepen, slechts in de vaart mogen worden gebracht als de 

betrokken scheepseigenaar een even groot tonnage aan scheepsruimte laat 

slopen of een bedrag betaalt dat gelijk is aan de theoretische slooppremie voor 

die tonnage; dit ahes voor de komende v i j f jaar. Wel heeft de Europese Com

missie de bevoegdheid om na mei 1992, indien de ontwikkeling van de vervoer

markt dat vereist, de verhouding tussen de nieuwe tonnage en de te slopen 

tonnage aan te passen. Denkbaar zou kunnen zijn dat tweemaal zoveel tonnage 

moet worden gesloopt of het equivalent moet worden betaald alvorens er nieuwe 

tonnage op de markt wordt gebracht. 

• Per 1 januari 1990 zullen m de betrokken landen identieke sloopregelingen 

van kracht worden. 

Hierbij slaat de term 'het betrokken land' ook niet op ahe EG-Lidstaten, maar 

slechts op die Lidstaten waarvan de vloot een tormage heeft van meer dan 

100000 ton. Het sloopfonds, dat beheerd wordt door de bevoegde autoriteiten 

van de betrokken Lidstaat, overigens met betrokkenheid van de nationale 

representatieve organisaties voor de binnenvaart, ontvangt enerzijds de jaar

lijkse bijdragen van de scheepseigenaren en verzorgt anderzijds de sloopuitke-

ringen. Alle fondsen hanteren daarvoor dezelfde tarieven. Ze worden berekend 

op basis van het laadvermogen voor vrachtschepen of het voortstuwings vermo

gen voor duwboten. De bijdragen moeten jaarlijks worden voldaan volgens een 

bepaalde sleutel, terwijl de uitkeringen worden gedaan binnen de grenzen van 

de beschikbare financiële middelen. Een belangrijke passage in de verordening 

is dat de sloopfondsen in financiële zin onderling sohdair zijn voor wat betreft 

de afzonderlijke rekeningen, d.w.z. voor droge-ladingschepen en duwboten, 

alsmede voor tankschepen. Dit is van belang voor de terugbetaling aan de 

overheid van de renteloze leningen, teneinde te waarborgen dat de terugbeta

lingstermijn van deze leningen voor alle fondsen dezelfde is. Immers het fonds 

wordt door de Lidstaten voorgefinancierd in de vorm van leningen teneinde een 

onmiddellijke inwerkingtreding van de gecoördineerde sloopactie mogelijk te 

maken. 
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De verordening geeft de betrokken Lidstaten ook de mogelijkheid in te gaan op 

de sociale aspecten van deze saneringsmaatregel door toe te staan dat er 

maatregelen worden genomen om vervroegde pensionering of overschakeling 

naar een andere economische bedrijvigheid te vergemakkelijken voor Onderne

mer en werknemers die de binnenvaart verlaten, als gevolg van sloopactie. In 

de uitvoeringsbepalingen van de Commissie (verordening nr. 1102) worden de 

jaarlijkse bijdragen, de sloopuitkeringen en toekenningsvoorwaarden voor de 

sloopuitkeringen vastgelegd; dit alles met het doel de capaciteit van de vloten 

bij droge-ladingschepen en duwboten met 10 %, en bij tankschepen met 15 %, 

te verminderen. Het totale benodigde budget wordt geschat op 130,5 miljoen 

ECU waarvan 81,2 miljoen ECU voor droge-ladingschepen, 5 miljoen ECU 

voor duwboten en 44,3 miljoen ECU voor tankschepen. Voor de verphchte 

bijdragen van de scheepseigenaren vanaf Ijanuari 1990 in de sloopfondsen, 

voor het bedrag van de sloopuitkeringen worden verschihende coëfficiënten 

gebruikt. Vóór 1 mei 1990 moeten de aanvragen voor sloopuitkeringen zijn 

ingediend zodat na die datum te berekenen is hoeveel er daadwerkelijk gesloopt 

gaat worden en of de regeling op zich een succes kan worden. Teneinde het 

slopen extra te stimuleren zijn er hoge uitkeringsbedragen vastgesteld; daarbij 

behoeven de hoofdmotor en hulpapparaten niet gesloopt te worden. Dit laatste 

leidt ertoe dat een te slopen schip buiten de toch al hoge uitkering nog meer 

opbrengt. Er is dus geen sprake van onnuttige kapitaalvernietiging. Niets wordt 

aan het toeval overgelaten, zelfs de financiële solidariteit tussen de sloopfondsen 

wordt nader uitgewerkt en via een formule wordt de onderlinge verrekening 

vastgelegd. 

Tot zover de niet meer dan globale beschrijving van de saneringsmaatregelen; 

voor een nadere detaiUering wordt verwezen naar de tekst van de verordeningen 

zelve. Hier zijn slechts die elementen vermeld die nodig zijn om de volgende 

beschouwing aangaande deze saneringsmaatregelen te kunnen volgen. 

Deze Europese maatregel is tot stand gekomen na jarenlange druk en intensieve 

samenwerking - hetgeen uniek is te noemen - van reders en particulieren in de 

binnenscheepvaart, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voortko

mend uit het gegeven, dat voor alle marktpartijen aan aanbodzijde het water tot 

aan de lippen was gestegen. 

De twee in deze rubriek opgenomen grafieken (uit het desbetreffende advies van 

de Sociaal Economische Raad van Nederland, oktober 1988), geven voor de 

droge en natte Rijnvaart een indicatie van de ernst van de situatie. 

Dat de rentabiliteitsontwikkeling van de binnenvaart in de loop der jaren is 

verslechterd, is dan ook niet verwonderlijk. Het Nederlands centrum voor 

onderzoek, advisering en onderwijs op het gebied van verkeer en vervoer (NEA) 

heeft in een studie (juni 1988) over de bedrijfsuitkomsten 1985 en 1986 van 

motorschepen in de particuliere binnenvaart de volgende geraamde indexcijfers 

voor de kosten en opbrengsten van 1987 (1986 is 100) exclusief zand- en 

grindvervoer, gegeven. 
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Kostenindex Opbrengst en index 

Wilde vaart 98-102 84-88 
Noord-Zuid 98-102 72-76 
Oost-West 96-100 86-90 

Indien, conform het reeds genoemd SER-advies de structurele overcapaciteit 

wordt gedefinieerd als 'dat deel van het laadvermogen dat over een langere 

periode bezien geen economische gebruiksfunctie heeft', dan geeft het cijferma

teriaal aan dat de overcapaciteit aanzienlijk is. In overwegmgen bij de uitvoe

ringsbepalingen wordt gemeld dat, zowel de Lidstaten als de communautaire 

binnenvaartorganisaties tijdens bijeenkomsten hebben geoordeeld dat, een ver-

muidering van de capaciteit van de droge-ladingschepen en duwboten met 10 % 

en die van de tankschepen met 15 %, een goede doelstelling zou zijn. 

Maar nergens staat met zoveel woorden vermeld dat de eigenlijke doelstelling 

van de structurele sanering een financiële (d.w.z. het verbeteren van de inkomens

positie van binnenvaartondernemingen door een verhoging van de vrachtprij

zen) is. Wanneer men rondvraagt, wiUen betrokkenen na lang aanhouden wel 

eens een bedrag noemen: een verhoging van 20 % van de vrachtprijzen zou de 

regeling tot een succes maken. Opgemerkt zij dat ook een hogere omloopsnel

heid, dus minder lege dagen, de inkomenspositie zal verbeteren. Zal de relatie 

'vermindering van de capaciteit' tot verhoging van de vrachtprijzen ook daad

werkelijk tot stand komen? We hebben hier te maken met een situatie die zich 

voor een groot deel laat vergelijken met de wilde vaart in het zeevervoer. 

In figuur 1 zijn de D-lijnen de vraagcurven en de S-lijnen de aanbodcurven. De 

aanbodcurve is geknikt omdat bij toenemende vraag ( D , > D j > D , ) eerst de 

beschikbare capaciteit (Q2) volledig benut wordt. Pas daarna gaat bij aanbod

curve SI de prijs sneller stijgen tot het moment dat weer nieuw gebouwde (Q3) 

capaciteit op de markt komt. De sanering in de binnenvaart beoogt nu het 
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tegengestelde. Gezien de lage prijzen op dit moment is het huidige markteven

wicht bij aanbodcurve S2 gelegen op het vlakke gedeelte (b.v. tussen Q3 en Q4). 

De te bereiken hoeveelheid capaciteit is te stellen op Q3. Bij gelijkblijvende 

vraagcurve gaat dan de prijs (P3) meer dan proportioneel omhoog omdat het 

evenwichtspunt zich bevindt in de sterk stijgende l i jn van aanbodcurve SI . Het 

doel kan langs deze weg - naast een hogere omloopsnelheid - dus bereikt 

worden, indien de vraagcurve ook maar niet naar links verschuift. Anders dan 

in de wilde vaart, werken aan vraagzijde in de binnenvaart haar typische 

seizoensinvloeden en aan de aanbodzijde in de binnenvaart het laagwater in 

dezen dempend op. Te bedenken valt echter dat een forse prijsstijging met name 

de spoorweg-concurrentie in hevige mate doet opkomen. Wü derhalve voor de 

binnenvaart een nieuw evenwicht gevonden worden bij gesaneerde capaciteit en 

Tabel 1 - Overcapaciteit in de Rijnvaart (droge lading) 

ln ton laad
vermogen 

Motorschepen 
>6S0t <6S0t 

Duw
bakken 

Sleep
schepen 

Totaal 

1. Werkelijke tonnage 1) 
(1.1) 01.01.1979 
(1.2) 30.06.1987 

1000 t 
1000 t 

3797 
4519 

2096 
1855 

1340 
1981 

547 
320 

7780 
8675 

2. Gewogen tonnage 
(2.0) coëfficiënt 
(2.1) 01.01.1979 
(2.2) 30.06.1987 

1000 t 
1000 t 

1 
3797 
4519 

0,90 
1886 
1670 

0,70 
938 

1387 

0,20 
109 
64 

6730 
7640 

3. Afname van de vraag (tonkm 1979-1986) 
(3.0) uitwerking op (2.1) (gewogen) 
(3.1) uitwerking op (2.1) (absoluut) 
(3.2) tonnage (2.1)-(3.1) 

% 
1000 t 
1000 t 

-2,2 
- 148 
6582 

4. Toename van de produktiviteit (1979-1986) 
(4.0) uitwerking op (3.2) (gewogen) 
(4.1) uitwerking op (3.2) (absoluut) 
(4.2) tonnage (3.2)-(4.1) 

% 
1000 t 
1000 t 

-18 
-1185 

5397 

5. Overcapaciteit bij de waterstand 1979 
(5.0) tonnage (2.2)-(4.2) 1000 t 2243 

6. Invloed van de waterstand (1979) 2) 
(6.0) uitwerking op (4.2) (gewogen) 
(6.1) uitwerking op (4.2) (absoluut) 

% 
1000 t 

2,03 
110 

7. Structureel gewogen overcapaciteit 
(7.1)tonnage (5.0)-(6.1) 
(7.1) overcapaciteit 

1000 t 

% 

2133 
27.9 

8. Gewogen streeftonnage 
(8.0) tonnage (2.2)-(7.1) 1000 t 5507 

1. Geregistreerde schepen voorzien van Rijnvaartpatent en ambtelijk scheepsnummer. 
2. Indien wordt uitgegaan van de verondersteUing dat de waterstand van 1979 ten opzichte van een gemiddelde 

waterstand over lOjaar een kleine 2,03% betere benutting van het laadvermogen mogelijk maakt, zou in het 
'normale gevaf op 01,01.1979 een circa 2,03% grotere vloot nodig zijn geweest. De 'overcapaciteit' zoals vermeld 
bij (5.0) dient dan met ongeveer 2,03% te worden verminderd ten opzichte van het totaal genoemd bij (6.1). 

Bron; Wirtschafsausschuss, Überkapazitat in der Rheinschiffahrt, 17 November 1987, Zentralkommission für die 
Rheinschiffahrt. 
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Tabel 2 - Overcapaciteit in de Rijnvaart (tanicvaart) 

In ton laad
vermogen 

Motorschepen 
>6S0 t <650 t 

Duw
bakken 

Sleep
schepen 

Totaal 

1. Werkelijke tonnage 1) 
(1.1) 01.01.1979 
(1.2) 30.06.1987 

1000 t 
1000 t 

1346 
1473 

89 
102 

206 
243 

18 
9 

1659 
1827 

2. Gewogen tonnage 
(2.0) coëfBciënt 
(2.1) 01.01.1979 
(2.2) 30.06.1987 

1000 t 
1000 t 

1 
1346 
1473 

0,90 
80 
92 

0,75 
155 
185 

0,10 
2 
1 

1583 
1748 

3. Evenwicht tussen vraag en aanbod in 1979 
(3.0) uitwerking op (2.1) (gewogen) % 
(3.1) uitwerking op (2.1) (absoluut) 1000 t 
(3.2) tonnage (2.1)-(3.1) 1000 t 

-2,5 
-40 
1543 

4. Toename van de vraag (tonkm) 
(4.0) uitwerking op (3.2) (gewogen) 
(4.1) uitwerking op (3.2) (absoluut) 
(4.2) tonnage (3.2)+ (4.1) 

% 
1000 t 
1000 t 

25,4 
392 

1935 

5. Toename van de productiviteit 
(5.0) uitwerking op (4.2) 2) (gewogen) 
(5.1) uitwerking op (4.2) (absoluut) 
(5.2) tonnage (4.2)-(5.1) 

% 
1000 t 
1000 t 

-23,0 
-445 
1490 

6. Overcapaciteit bij de waterstand 1979 
(6.0) tonnage (2.2)-(5.2) 1000 t -258 

7. Invloed van de waterstand 1979 3) 
(7.0) uitwerking op (5.2) (gewogen) 
(7.1) uitwerking op (5.2) (absoluut) 

% 
1000 t 

2,5 
37 

8. Structureel gewogen overcapaciteit 
(8.1) tonnage (6.0)-(7.1) 
(8.2) overcapaciteit 

1000 t 
% 

221 
12,6 

9. Gewogen streeftonnage 
(9.0) tonnage (2.2)-(8.1) 1000 t 1527 

1. Geregistreerde schepen voorzien van Rijnvaartpatent en ambtelijk scheepsnummer. 
2. Omdat de tankvloot reeds eerder is gemoderniseerd is de jaarhjkse produktiviteitstoename daarvan geringer. 
3. Indien wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de waterstand van 1979 ten opzichte van een gemiddelde 

waterstand over lOjaar een kleme 2,5% betere benutting van het laadvermogen mogelijk maakt, zou in het 
'normale geval' op 01.01.1979 een circa 2,5% grotere vloot nodig zijn geweest. De 'overcapaciteit'zoals vermeld 
bij (6.0) dient dan met ongeveer 2,5% te worden verminderd ten opzichte van het totaal genoemd bij (7.1). 

Bron: idem als bij tabel 1. 

gelijkblijvende vraag, dan zal bij wijze van spreken dagelijks de markt gevolgd 

moeten worden en de regelingen snel en adequaat moeten worden aangepast, 

door b.v. de verhouding tussen oud voor nieuw te wijzigen. Veel is er dan ook 

aan gelegen dat de ontwikkelingen in de praktijk op de voet worden gevolgd. De 

Commisie heeft de mogelijkheid daartoe omdat ze advies kan inwinnen bij een 

groep, bestaande uit deskundigen van binnenvaartberoepsorganisaties, de zoge

naamde 'deskundigen structurele sanering van de binnenvaart'. Het is te hopen 

dat zij daarvan dan ook - weer bij wijze van spreken - dagelijks gebruik maakt, 

temeer, omdat er nog bijkomt dat het niveau van de benodigde capaciteit nogal 
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grillig is en het peil van de structurele overcapaciteit dus ook. Uit het reeds 

eerder genoemde SER-advies zijn de twee tabellen ten aanzien van de droogla-

ding en tankvaart in de Rijnvaart overgenomen. Daaruit blijkt dat per 

30 juni 1987 de overcapaciteit zich in de droge-ladingvaart duidelijker manifes

teerde dan in de tankvaart (27,9% tegenover 12,6%), zodat het ongewogen 

gemiddelde rond de 20 % lag. 

Sedert medio 1987 zou, volgens mededehng van deskundigen in de SER, de 

overcapaciteit in de sector van de droge ladingvaart matig zijn gedaald, terwijl 

de overcapaciteit in de tankvaart daarentegen flink is gestegen. Stellige indruk 

van de direkt bij de binnenvaart betrokkenen was dan ook dat de overcapaciteit 

bij de tankvaart op dat moment hoger lag dan bij de drogeladingvaart. 

Concluderend kan gesteld worden dat de Europese Gemeenschap haar kans 

heeft gegrepen om ook in de binnenvaart op een goede manier voor ondernemers 

werkzaam te zijn. Z i j kreeg daartoe de kans, nu de Centrale Commissie voor 

de Rijnvaart, maar steeds niet tot actie overging, die overigens gezien haar phcht 

uit de Akte van Mannheim reeds eerder tot optreden was geroepen. Moet zij 

immers werkzaam zijn ten behoeve van de economische bloei van de rijnvaart? 

Gelukkig is wel - in nauwe samenwerking met deze Centrale Rijnvaart

commissie - een regehng aangeboden die elïectief kan zijn. Immers in het 

verleden hebben de nationale sloopregelingen laten zien dat unilateraal optreden 

niet zozeer een sanering maar wel een modernisering, en daarmee zelfs een 

capaciteitsvergroting van de binnenvaartvloot geeft. Door met name nu een 

systeem van 'oud-voor-nieuw' met een gecoördineerde sloopactie in te steUen is 

een modernisering, maar nu zonder capaciteitsvergroting, ja zelfs een capaci

teitsvermindering, mogeljk. Hopelijk wordt het systeem - en met name de zo 

belangrijke 'oud-voor-nieuw' regeling - flexibel genoeg gehanteerd om, al naar 

gelang structurele wijzingen (te signaleren met een goed marktobservatie

systeem), het juiste evenwicht met kostendekkende vrachttarieven te vinden. 

Moge de beperking om pas over drie jaar de verhouding oude tonnage versus 

nieuwe tonnage te wijzigen al naargelang de marktomstandigheden, niet te lang 

zijn om als hulpmiddel te dienen om - nauwaansluitend op de markont-

wikkehngen - ervoor te zorgen dat de capaciteit in de Europese binnenvaart

vloot zodanig is en blijft dat ieder onderdeel daarvan op de langere termijn een 

economische gebruiksfunctie heeft. Een decennialange 'crise permanente et 

latente' zal dan mt de wereld zijn! 
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Grafiek 1 - Ontwikkeling van vrachtprijzen, vervoerde tonnage en kosten in de Rijnvaart op basis van 
indexcijfers. 
Droge lading 1979/1 = 100. 



Grafiek 2 - Ontwikkelmg van vrachtprijzen, vervoerde tonnage en kosten in de Rijnvaart op basis van 
indexcijfers. 
Tankvaari 1979/1 = 100. 

Bron: Système d'observalion du marché de la navigation Rhenane, 87/III, 2 - Tests conjoncturels, Commission 
Centrale pour la Navigation du Rhin. 

337 



STATISTISCHE RUBRIEK 

Een hedonische prijsindex voor het ongeregeld 
beroepsgoederenvervoer over de weg* 

Drs J. SCHALEN 

INLEIDING 

Tot de activiteiten van het CBS behoort het ontwikkelen en instandhouden van 

een systeem van prijsindexcijfers. Een van de functies van dit systeem is het 

verschaffen van een samenhangend beeld van de prijsontwikkelingen die zich 

in de loop van de t i jd hebben voorgedaan bij transacties in het economisch 

proces. Prijsindexcijfers spelen voorts een belangrijke rol bij de samenstelling 

van input-outputtabellen in constante prijzen en van hoeveelheidsindices van 

diverse te onderscheiden economische aggregaten. I n het huidige stelsel van 

prijsindexcijfers bestaan nog diverse leemten. Zo is de prijs waarneming in de 

dienstensector momenteel nog in opbouw. Voor de transportsector zijn aheen 

producentenprijsindexcijfers beschikbaar van de door reisbureaus georga

niseerde reizen. De ontwikkeling van prijsindices voor de dienstensector wordt 

mede bemoeilijkt door conceptuele problemen. De laatste t i jd wordt onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden, die voor andere doeleinden verzamelde informa

tie biedt. 

Het CBS is thans bezig met een onderzoek om met behulp van gegevens uit het 

grondmateriaal van de Statistiek van het binnenlands beroepsgoederenvervoer 

over de weg prijsindexcijfers van dat vervoer te berekenen. 

In dit artikel worden de uitkomsten van een analyse over het tijdvak 1984 tot 

en met 1987 gepresenteerd, in de vorm van kwartaalprijsindexcijfers die zijn 

samengesteld met behulp van de zgn. hedonische methode. 

Vermeld moet worden, dat de berekende indexcijfers slechts betrekking hebben 

op een deel van het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg. Zo is 

uitsluitend het ongeregeld vervoer in de analyses betrokken. Verder zijn sterk 

gespecialiseerde vormen van vervoer vooralsnog buiten beschouwing gebleven. 

GRONDMATERIAAL 

De Statistiek van het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg wordt 

samengesteld met behulp van een steekproef in ruimte en t i jd : alle ondernemin-

* Samenvatting van een eerder in de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer en de Maandstatistiek 
van de Prijzen verschenen artikel van de hand van L . Hoven en J. Schalen. 
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gen met een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg zijn verdeeld 

in 52 zgn. telgroepen, waarbij ernaar is gestreefd de telgroepen zodanig samen 

te stellen dat het vergunde laadvermogen per telgroep min of meer gelijk is, 

terwijl tevens de regionale verdeling van de ondernemingen binnen elke telgroep 

overeenstemt met de regionale verdeling van ahe ondernemingen. Aan elke tot 

een telgroep behorende onderneming wordt verzocht per voertuig het totale 

vervoer van de onderneming gedurende één week (de aangewezen telweek) door 

middel van een vragenlijst op te geven. 

De opgave van het verrichte vervoer geschiedt per rit; indien een rit meer dan 

één zending bevat, worden de ritgegevens uitgesplitst naar zendingen. Op het 

enquêteformulier worden ten aanzien van het verrichte vervoer o.a. de volgende 

gegevens gevraagd: 

• soort voertuig 

• beladen kilometers 

• lege kilometers 

® afstand van het vervoer in km 

• gewicht van de zending in 100 kg 

• vrachtopbrengsten in guldens 

• goederensoort: hierbij wordt gebruik gemaakt van de 'Nomenclature uni

forme des Marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée' (NSTR). 

METHODEBESCHRIJVING 

De markt van vervoerdiensten wordt gekenmerkt door een grote mate van 

heterogeniteit, die onder meer tot uiting komt in het bestaan van een groot aantal 

verschihende markten en deelmarkten. Binnen de markt van het goederenver

voer over de weg wordt onderscheid gemaakt tussen geregeld en ongeregeld 

vervoer. Geregeld vervoer vindt plaats volgens een vaste dienstregeling, waarbij 

het aanbod vooruitloopt op de vraag, terwijl ongeregeld vervoer op bestelling 

plaatsvindt. Met name binnen het ongeregeld vervoer kunnen vervolgens aherlei 

deelmarkten naar speciahsatie worden onderscheiden. De aard van de te ver

voeren goederen brengt soms met zich mee, dat speciale voertuigen moeten 

worden ingezet, zoals koelwagens voor het vervoer van aan bederf onderhevige 

goederen, tankwagens voor vloeibare lading, autotransporteurs, etc. 

Doordat de vervoerprestatie per rit sterk uiteen kan lopen, behoeft het geen 

verwondering te wekken, dat de waargenomen vrachtopbrengsten per rit even

eens sterk uiteenlopen. Naast afstand en gewicht kunnen allerlei andere factoren 

van invloed zijn op de vrachtprijzen, zoals: het inzetten van speciale voertuigen, 

laad- en lostijden, speciale afspraken tussen vervoerder en verlader en mogelijk

heden voor retourvracht. 
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De zojuist geschetste heterogeniteit van het goederenvervoer over de weg steh 

ons bij de samenstehing van een prijsindexcijfer van dat vervoer voor bijzondere 

problemen. Bij de bepaling van het prijsverloop van een goed (of dienst) is het 

van groot belang, dat de prijzen die op verschiUende tijdstippen worden waar

genomen betrekking hebben op precies hetzelfde produkt. Veranderingen m 

prijzen die het gevolg zijn van veranderingen in de kwahteit van het produkt, 

veranderingen in verkoopcondities e.d., mogen niet tot uitdrukking komen in de 

prijsindex. Wü er op basis van de waargenomen vrachtopbrengsten een prijs

indexcijfer worden samengesteld, dan zal er op een of andere vnjze rekening 

moeten worden gehouden met het feit, dat ze geen betrekking hebben op een 

homogeen produkt. 

De berekende indexcijfers zijn tot stand gekomen met behulp van de hedonische 

methode. Daarin wordt op basis van de veronderstelhng dat er een verband 

bestaat tussen de prijs en de kwaliteit van een goed (of dienst) met behulp van 

multipele regressie een relatie geschat tussen prijs en kwaliteitskenmerken. De 

coëfficiënten uit zo'n (lineaire) relatie noemen we gemakshalve de schaduwprij

zen van de bijbehorende kenmerken en kunnen onder meer worden gebruikt bij 

de samenstelling van een prijsindex die gebaseerd is op meetbare (grootte, 

gewicht, vermogen, e.d.) kenmerken in plaats van op de goederen of diensten. 

DE HEDONISCHE METHODE 

In de hedonische benadering wordt aangenomen, dat er een verband bestaat 

tussen de prijs van een goed (of dienst) en de kwaliteit ervan en dat de kwaliteit 

van een goed (of dienst) gerelateerd is aan allerlei meetbare kenmerken. De 

hedonische techniek kan gezien worden als een middel om veranderingen in de 

waarde van die kenmerken te waarderen. Di t gebeurt door het schatten van een 

vergelijking: 

P,, = f , (X„„ . . . ,X„ i„UJ . (1) 

Hierin is Pĵ  de prijs van variëteit i van het goed op tijdstip t, zi jn X,it,..., X^it 
de waarden van de onderscheiden kenmerken (j-l,.., n) van variëteit i en is Ujt 
een storingsterm. 

Een interpretatie van de geschatte relatie is, dat deze aangeeft, tegen welke 

prijzen verschiUende combinaties van kemerken op de markt verkrijgbaar zijn. 

Per periode wordt m.b.v. regressie-analyse een relatie geschat tussen prijs en 

kenmerken van het goed. Invulling van een gemiddeld (standaard)pakket in de 

regressievergelijking levert per periode een prijs op, waarmee de prijsindex ten 

opzichte van het basisjaar kan worden berekend. De vorm van de geschatte 

relatie ligt niet bij voorbaat vast en uit statistisch onderzoek zal moeten blijken, 

welke functievorm de beste aanpassing aan de data geeft. 
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Stel dat we voor iedere afzonderlijke periode een lineaire relatie hebben geschat. 

Voor de basisperiode hebben we 

Pio = i ajoXjio + Co + Uio (3) 
j = 1 

en voor verslagperiode t (t = 1,.., V) 

Pit= i aj,Xji,+ Q + Ui, (4) 
j = 1 

De coëfficiënten ajo n ^Lj^ kunnen beschouwd worden als schaduwprijzen van 

kenmerk j in periode O resp. t; Co en Cj zijn constanten. 

De prijsindex van periode t t.o.v. basisperiode O bepalen we als 

n 

E ajtXjo + Q 
I -izl ôt > n 

Z ^joXjo + Co 
j = 1 

met Xjo als de gemiddelde waarde van kenmerk j in de basisperiode. 

R E S U L T A T E N 

Een hedonische analyse van de markt van het beroepsgoederenvervoer over de 

weg is gecompliceerd vanwege het bestaan van allerlei deelmarkten binnen dat 

vervoer. Op voorhand is het niet waarschijnlijk dat kan worden volstaan met 

het schatten van één relatie tussen prijs en kwahteit voor de gehele markt. Hoe 

groter de specialisatiegraad van een deelmarkt, hoe kleiner de kans dat een 

relatie, geschat voor de gehele markt, van toepassing is op de deelmarkt. Voor 

verschiUende deelmarkten zijn er dan ook afzonderlijke analyses nodig. Daarbij 

is het van belang onderscheid te maken tussen geregeld en ongeregeld vervoer. 

Tot dusverre is de analyse beperkt gebleven tot een deel van het ongeregeld 

vervoer waarbij sterk gespecialiseerde vormen van ongeregeld vervoer buiten 

beschouwing zijn gebleven. De hierna te presenteren uitkomsten hebben der

halve betrekking op het niet-gespecialiseerde, ongeregelde vervoer, dat heeft 

plaatsgevonden in een gewone vrachtwagen of containervoertuig. Verder is 

vervoer van en naar België en Luxemburg buiten beschouwing gebleven, als

mede het vervoer van ondernemingen die niet tot SBI 723 (Standaard Bedrijfs 

Indeling - goederenwegvervoer) behoren. 

Uit eerder onderzoek is gebleken, dat de analyse van ritten die uit meer dan één 

zending bestaan, met bijzondere problemen gepaard gaat. OmwiUe van de 

eenvoud is besloten deze ritten vooralsnog buiten beschouwing te laten. Vervoer 
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van kleine zendingen (minder dan 2 ton) over korte afstand (minder dan 10 km) 

is in verdere berekeningen eveneens buiten beschouwing gelaten. De bestaande 

verschülen in vrachtopbrengsten van dat vervoer blijken niet in redehjke mate 

te kunnen worden verklaard door de ons bekende kenmerken van het vervoer. 

Regressie-analyses die zijn mtgevoerd op de overgebleven gegevens over het 

tijdvak 1984-1987 (gemeten naar vervoerprestatie, hebben deze gegevens be

trekking op bijna 60 % van het totale binnenlandse beroepsgoederenvervoer 

over de weg) laten zien dat naast de variabelen afstand en gewicht ook de 

benuttingsgraad, d.w.z. de verhouding tussen het aantal beladen küometers en 

het totale aantal gereden küometers, een significante bijdrage leveren aan de 

verklaring van de verschülen in vrachtopbrengsten. Verder is ook de aard van 

de vervoerde goederen van belang. Dat het vervoer van bepaalde goederen

soorten duurder is dan dat van andere, zal onder meer te maken hebben met 

verschüen in laad- en lostijd. 

Per kwartaal zijn lineaire regressies uitgevoerd, waarbij onderscheid is gemaakt 

naar een viertal goederenklassen. Per goederenklasse zijn de drie eerder ge

noemde variabelen (afstand, gewicht en benuttingsgraad) in aamnerking ge

nomen. Het vervoer van goederen uit klasse 1 is het duurst: het gaat daarbij om 

hoogwaardige produkten, levende dieren en aan bederf onderhevige goederen. 

Het vervoer van goederen uit klasse 4 is het goedkoopst. In die klasse zijn 

produkten als suikerbieten, cement en embahage opgenomen. De goederen-

klasse-üideling komt overeen met de tariefklasse-indeling volgens de Be

schikking Tarief Vrachtautovervoer Benelux van de Staatssecretaris van Ver

keer en Waterstaat no. A-4/066118 van 4 mei 1971. 

Vermeldenswaard is, dat de uitkomsten betrekking hebben op een voor 'uit-

bijters' geschoond bestand. Nadat eerst regressievergelijkingen waren geschat 

waarbij elke in aanmerking komende rit in beschouv/ing was genomen, zijn 

vervolgens die ritten verwijderd (1 % van het totaal) waarvan de waargenomen 

vrachtopbrengst meer dan 3 x de standaardfout van de stormgsterm afweek van 

het verklaarde deel van de vrachtopbrengst. De regressievergelijkingen zijn 

daarna opnieuw geschat. Deze procedure is gevolgd om de invloed van eventuele 

sterk afwijkende opgaven zoveel mogelijk te beperken. De opgegeven vracht

opbrengsten hebben namelijk ten behoeve van deze toepassing geen plausibili-

teitscontrole ondergaan. 

Desondanks moet worden vastgesteld, dat nog steeds een vrij groot deel van de 

variatie in de vrachtopbrengsten onverklaard bhjft. Het belang van bovenge

noemde andere prijsbepalende factoren, zoals speciale afspraken tussen ver

voerder en verlader, mogelijkheid van een retourvracht, laad- en lostijd (voor 

zover niet tot uitdrukking komend in de tariefklasse-mdeling) en markt

omstandigheden, wordt daarmee nogmaals onderstreept. 

Tabel 1 bevat hedonische kwartaalprijsindices die berekend zijn met behulp van 

de regressiecoëfficiënten. De indices geven per tariefklasse de prijsontwikkeling 
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Tabel 1 - Hedonische kwartaalprijsindices voor het niet-gespecialiseerde ongeregelde beroepsgoederenweg-
vervoer per tariefklasse, 1984 = 100. 

Tariefklasse 
1 2 3 4 

1984 le kwartaal 98,7 96,7 101,1 92,4 
2e kwartaal 102,3 101,9 101,8 105,6 
3e kwartaal 99,2 104,3 95,4 107,1 
4e kwartaal 99,8 97,1 101,7 94,5 

1985 le kwartaal 102,1 100,9 99,5 96,4 
2e kwartaal 102,6 103,2 100,8 100,3 
3e kwartaal 100,4 103,4 102,2 93,7 
4e kwartaal 104,0 98,7 102,5 87,8 

1986 le kwartaal 99,9 104,3 103,6 91,3 
2e kwartaal 110,4 101,5 102,1 99,3 
3e kwartaal 105,6 103,4 104,3 96,4 
4e kwartaal 107,5 104,1 102,1 93,2 

1987 le kwartaal 108,7 99,2 108,6 98,3 
2e kwartaal 108,6 105,4 100,9 96,0 
3e kwartaal 105,7 109,5 102,5 101,4 
4e kwartaal 107,9 98,2 104,4 91,0 

weer van een voor de desbetreffende tariefklasse representatieve rit (waarbij 

afstand, gewicht en benuttingsgraad van die rit zijn bepaald als gemiddelden 

over 1984). 

OpvaUend is, dat het prijsverloop, zoals dat voor de vier afzonderlijke tarief

klassen is geschat, vrij sterke fluctuaties vertoont. Op zichzelf hoeft dat nog geen 

aanleiding te geven tot twijfels omtrent het realiteitsgehalte van de berekende 

indexcijfers, aangezien korte-termijnfluctuaties in de vraag naar vervoer

diensten tot sterke prijsbewegingen kunnen leiden. Merkwaardig is wel, dat een 

vergelijking van het prijsverloop van de ene tariefklasse met dat van een andere 

vrij vaak een tegengestelde ontwikkeling laat zien. Deze taricfklasscn kunnen 

eigenlijk niet worden beschouwd als min of meer onafhankelijke deelmarkten en 

men zou daarom meer overeenstemming in het prijsverloop verwachten. Over 

langere termijn gezien is er wel sprake van meer overeenstemming, indien we 

althans tariefklasse 4 even buiten beschouwing laten. De in tabel 2 gepresen

teerde jaarindices voor 1985,1986 en 1987 (berekend als ongewogen gemiddel

den van dc bijbehorende kwartaalindices) maken dat duidelijk. 

Dc cijfers in tabel 2 geven voor de tariefklassen 1, 2 en 3 en voor de periode 

1984-1987 een lichte stijging van het prijsverloop tc zien. Dat een dergehjke 

ontwikkeling ook in werkehjkheid heeft plaatsgevonden, achten wij nict onaan

nemelijk. Wc plaatsen echter wel vraagtekens bij de uitkomsten voor tarief

klasse 4, en dan met name bij dc vrij forse prijsdaling die tussen 1984 en 1985 

zou hebben plaatsgevonden. Mogelijk hebben veranderingen in de samenstelling 

van het pakket vervoerde goederen daarbij een rol gespeeld, hetgeen erop zou 

wijzen, dat de gevormde tariefklassen nog tc heterogeen zijn. Met name binnen 

tariefklasse 4 treden soms vrij sterke variaties in de samenstelling van het pakket 
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Tabel 2 - Jaarprijsindexcijfers voor het niet-gespecialiseerde ongeregelde beroepsgoederenwegvervoer per 
tariefklasse, 1984 = 100. 

Tariefklasse Totaal* 

1 2 3 4 

Totaal* 

1985 102,3 101,5 101,2 94,6 101,3 
1986 105,9 102,1 103,0 95,0 103,2 
1987 107,7 103,1 104,1 96,7 104,4 

* Berekend als gewogen gemiddelde van de indexcijfers per tariefklasse. Als gewichten zijn de waarde-aandelen 
van de tariefklassen in 1984 gebruikt. 

op. Dat zou ook een verklaring kunnen bieden voor het vrij sterke seizoenpa

troon in de uitkomsten voor tariefklasse 4. Zo vindt vervoer van suikerbieten 

hoofdzakelijk in het vierde kwartaal plaats. 

C O N C L U S I E 

Ondanks de heterogeniteit van het grondmateriaal en de beperkingen van de 

enquêtemethodiek - het slechts éénmaal per jaar gegevens verstrekken over het 

gedurende één week verrichte vervoer - dragen de met behulp van regressie

analyse berekende indexcijfers op zijn minst een indicatief karakter. 

Ten aanzien van de vraag, of het mogelijk is om op basis van het grondmateriaal 

voor de Statistiek van het binnenlands beroepsgoederenvervoer over de weg 

voldoende betrouwbare maand- of kwartaalprijsindexcijfers te berekenen, be

stonden aanvankelijk enige twijfels. Een analyse over 1984-1987, waarvan in dit 

artikel de uitkomsten zijn gepresenteerd, neemt deze twijfels niet weg. De met 

behulp van de hedonische methode berekende kwartaalprijsindices laten een 

sterk fluctuerend verloop zien. Hoewel een fluctuerend prijsverloop voor het 

goederenvervoer niet uitgesloten wordt geacht, moet het toch als ongewenst 

worden beschouwd, dat niet duidelijk is in hoeverre variaties in met de vervoer

prestatie samenhangende factoren, die niet (voldoende) tot uiting komen in de 

variabelen afstand, gewicht, benuttingsgraad en tariefklasse, doorwerken in de 

prijsindex. De genoemde variabelen laten doorgaans een aanzienlijk deel van de 

variatie in de vrachtopbrengsten onverklaard. Kennelijk spelen factoren als 

laad- en lostijd, speciale afspraken tussen vervoerder en verlader, mogelijkheid 

van retourvracht e.d. een belangrijke rol. 

Ten aanzien van de mogelijkheid om uit het materiaal een beeld van de prijsont-

vnkkeling over langere termijn te verkrijgen, bestaat bij ons wel optimisme. Door 

het berekenen van jaarindices wordt de invloed van variaties in de bovenge

noemde factoren op het prijsverloop beperkt. 
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BOEKBESPREKINGSRUBRIEK 

Europees mededingingsrecht door Mr. P.V.F. Bos en Mr. M.A. Fierstra. FENE-

DEX-serie deel 21 KLUWER, Deventer en FENEDEX, 's-Gravenhage, 1989. 

Omvang: 274pp. Prijs: ƒ 7 5 , - . 

1 Eerste kwartaal 1989 is bij Kluwer/Fenedex deze praktische handleiding van 

het communautaire mededingingsrecht verschenen. Het boek geeft een globaal 

overzicht van de voorwaarden waaraan de Europese ondernemer (en in som

mige gevallen ook de Lidstaten) bij zijn beshssingspatroon dient te voldoen. 

Begrijpelijk beperken auteurs, beiden met ervaring in de Brusselse advocatuur, 

zich tot de inmiddels beruchte artikelen 85, 86 en 90 van het EG-Verdrag van 

Rome. De communautaire rechtsregels inzake staatssteun (artt. 92-94) en de 

concurrentieregels inzake kolen/staal en atoomenergie blijven buiten beschou

wing. 

Het resultaat is een handzaam, zij het niet diepgaand overzicht van de Europese 

regelgeving. Juist in de afbakening van het terrein ligt mijns inziens de kracht 

van deze toegankelijke publikatie. 

2 Het boek valt uiteen in twee gedeehen. Deel 1 (pp. 17-169) geeft, aldus het 

voorwoord, een betrekkelijk abstract algemeen deel en deel 2 (pp. 173-266) om

vat een bijzonder deel met veel voorbeelden. 

In handige en korte (sub-)kopjes wordt de lezer meegevoerd in het labyrint van 

Europese wetgeving, jurisprudentie en besluitvorming van de Commissie/Raad. 

Het voordeel van deze publikatie - schematisch van opzet - is dat al diegenen 

die zich in kort bestek inzicht willen verwerven in de structuur van de rechtsbasis 

van het EG-Verdrag inzake het mededingingsbeleid, (bestaande) groepsvrij

stellingen, het vrije goederenverkeer, distributie, misbruik van machtsposities, 

fusies en acquisitie in de verschillende sectoren van het zaken doen, een doel

treffend platform zullen vinden in de onderhavige praktische handleiding. Voor 

een grondiger bestudering kan men terecht bij de 'handboeken' (die niet altijd 

even toegankelijk zijn voor praktijkjuristen, studenten, vervoermanagers), zoals 

de publikaties van Bellamy and Chhd, Van Gerven/Maresceau/Stuyck en voorts 

Groeben/Boeckh/Thiesing/Ehlermann, Kapteyn/VerLoren van Themaat, Mok 

e.a. Ik wijs nog op het recente boek van Mr. A. Const. Bakker, Schets van het 

Nederlands en Europees Economisch Recht - De stand van zaken aan de vooravond 

van 1992, verschenen bij dezelfde Kluwer in 1989. 

3 Nu de publikatie is afgesloten op 30 juni 1988 en de wetgeving resp. de 

casuïstiek op het gebied van de concurrentie in de EG bijkans dagelijks nieuwe 

Tijdschrift voor Vervoerswetenschap 1989 jrg. 25/3: 345-349 345 



regelgeving en jurisprudentie het daghcht doet zien, wijs ik op een aantal, niet 

uitputtende, aanvullingen, van belang voor de lezers van het TVW. 

Dit ter illustratie van de indrukwekkende opmars van het EG-vervoerrecht met 

de nadruk op de mededingingselementen (zie ook mijn bijdrage in de Euro-

special van Ars Aequi, Het communautaire vervoerbestel - zeevaart en luchtvaart, 

A A 38(1989)5, pp. 417-427). 

Na de bekende regelgeving van 22 december 1986 (4 Verordeningen van de 

Raad op het gebied van het zeevervoer, nrs. 4055/86 t/m 4058/86, PB EG 

31 december 1986, L 378) en het pakket van 14 december 1987 (2 Verordenin

gen Raad, nrs. 3975/87 en 3976/87, alsmede de Richtlijn en de Beschikking 

Raad, nrs. 87/601 en 87/602 op het gebied van het luchtvervoer, PB EG 31 de

cember 1987, L 374) zijn er betreffende het zee- en luchtvervoer na 30 juni 1988 

de volgende regels en beshssingen verschenen: 

Zeevervoer: 

• De op Verordening 4055/86 gebaseerde Beschikking Raad, 87/475, 17 sep

tember 1987, 87/475, waarin Itahë wordt toegestaan een overeenkomst met 

Algerije mzake zeevervoer te ratificeren; deze beschikking werd aangevochten 

in de sub iudice zijnde zaak CommissiejRaad, Zaak 355/87. 

• De op Verordening 4057/86 stoelende Beschikking Raad, 15/89, d.d. 4 janua

r i 1989, PB EG 6 januari 1989, L 4 / 1 inzake compenserend recht (strafheffing) 

Koreaanse staatsrederij Hyundai. 

® Verordening 4260/88 Commissie van 16 december 1988 aangaande klacht- en 

hoorrecht, PB EG 31 december 1988, L 376/1, zoals bedoeld in Verordening 

4056/86. 

Luchtvervoer: 

• Drie Verordeningen (VO) van de Commissie d.d. 26 juh 1988, nrs. 2671/88, 

2672/88 en 2673/88, PB EG 30 augustus 1988, L 239/9; 

® Bekendmaking procedures o.g.v. de artikelen 4 en 5 VO nr. 2671/88, PB EG 

4 oktober 1988, C 257/6; 

• VO nr. 4261/88 Commissie van 16 december 1988 aangaande klacht- en 

hoorrecht, P^^C? 31 december 1988, L 376/10, zoals bedoeld in VO nr. 3975/87. 

® Beschikking Commissie 4 november 1988 (IV.32.318), 88/589, PB EG 24 no

vember 1988, L 317/47 betreffende de Sabena-boete op het gebied van haar 

'Computerized Reservation System Saphir': art. 86 EG Verdrag. 

m Arrest HvJ EG van 11 aprü 1989, Zaak 66/86, m de procedure Saeed 

Flugreisen aangaande zogenaamde 'weak-currency' (of cross-border, dump-) 

tickets: artt. 85 en 86 EG Verdrag. In dit laatste arrest kwamen ook een aantal 

thema's naar voren die waren beslecht in hetAsjes-ariest (Nouvehes Frontières). 

Voor een Nederlandse parallelle zaak cf Pres. rb. Amsterdam 25 augustus 1988 

in Air Law, X l l l , 6 december 1988, pp. 297-304. 
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Voorts is er een nieuwe procesgang aanhangig gemaakt, Zaak 352/88 Commis

sie/Italië inzake de weigering toestemming te verlenen aan Aer Lingus om een 

lijndienst Dublin-Manchester-Müaan te openen, terwijl de belangrijke uitspraak 

van het HvJ te Luxemburg van 27 september 1988, Gev. Zaken 89/85, 104/85, 

114/85, 116-117/85 en 125-129/85 A. Ahlstrom e.a. in het Houtslijp-arrest zijn 

sporen terzake van de territorialiteit ook zal nalaten in het vervoer. 

Het belangrijke arrest HvJ EG d.d. 1 oktober 1987 inzake de Vlaamse Reisbu

reaus wordt wel gememoreerd op p. 142 (ntt. 34/35/36) en p. 175 (nt. 5), maar 

de vindplaats NJ 1988, 998, alsmede de annotatie ervan in European Transport 

Law, vol. X X I I I , 4, 1988, pp. 410-422 kan een nuttige aanvulling zijn. 

M R DRS. F . A . VAN B A K E L E N 

Toward a Community Air Transport Policy - The legal Dimension door P.J. Slot 

and P.D. Dagtoglu, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, 1989, 

ƒ132 , - . Blz. X I I plus 387. 

1 Eind eerste kwartaal 1989 is verschenen de omgewerkte versie van de rappor

tage van het X l I I t h F IDE (Fédération Internationale de Droit Européen) Con

gres, gehouden in Thessaloniki op 28 sept. - 1 oktober 1988. 

Ter voorbereiding op dit Congres over het EG-reeht en de burgerluchtvaart 

werd door P.J. Slot in juh 1987 een vragenlijst opgesteld en toegestuurd aan de 

verschülende EG-landenrapporteurs. Wat direct opvalt als men de publikatie 

vergelijkt met de Griekse FIDE-uitgave van 1988 is dat een aantal mteressante 

bijdragen van de rapporteurs van Griekenland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg 

en Portugal in de Kluwerpubhkatie is weggelaten. Met begrip voor het immer 

nijpende ruimtegebrek en de heuristiek kan men dat oprecht betreuren. Immers, 

de indeplaatsstelling van artikelen van Dagtoglu terzake van het Asjes-arrest 

(pp. 115-138); ook reeds verschenen in het Liber Amicorum Pierre Pescatore, Du 

droit international au droit de Vintégration, NOMOS, Baden-Baden 1987), George 

Close (pp. 139-151) en het ultra korte voorwoord van de EG-Commissaris 

P.D. Sutherland hebben slechts een beperkte toegevoegde waarde. 

2 De bijdragen van J.F. Verstrynge (pp. 63-113) Competition Policy in the Air 

Transport Sector en van de Belgische auteurs P. Delseaux/J. Stuyk (pp. 203-222) 

Community Law and Civil Aviation/Belgian Report springen er mijns inziens uit. 

Verstrynge maakt deel uit van het Kabinet van Sutherland en is tevens Lecturer 

aan de Harvard Law School; hij geeft dus een beschouwing 'van binnen uit'. Z i jn 

knappe compositie met een veelheid aan voetnoten graaft aanmerkelijk dieper 

dan de gemiddelde bijdrage, terwijl hetzelfde opgeld doet voor het Belgische 

artikel. 
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3 Een manco in zowel de Griekse als de Deventer-uitgave acht ik de afwezig

heid van een Duitse bijdrage. De Bondsrepubliek is immers een uiterst belang

ri jk luchtvaartland in de EG. 

Het is so wie so een hachelijke onderneming een uitgave als de onderhavige te 

publiceren, nu de rust op het luchtvaartfront in de EG voorshands niet zal 

terugkeren. De ontwikkehngen gaan zo snel dat bijkans elk boek op dit gebied 

is verouderd voordat het is verschenen! Als voorbeeld geldt het uiterst belang

rijke HvJ arrest van 11 april 1989 in de Saeed Flugreisen-zaak aangaande de 

'weak-currency (of cross-border) tickets', waarover de Duitse Hoge Raad zich 

nu wederom buigt. Dat arrest kon niet meer worden opgenomen in het boek. 

Ook de nieuwe gedragsregels voor CRS die tijdens de Transportraad van 

5 juni 1989 in Luxemburg zijn opgesteld, ontbreken in het boek: Stcrt. 

8 juni 1989, 109, p. 6 NB Zie voor het advies PB EG C 56/32 van 6 maart 1989. 

Voorts presenteerde de EG-Commissie op 19 juh 1989 (door de A E A omstre

den) plannen voor verdere liberalisering van het luchtverkeer: F D 21 juh 1989. 

4 De waarde van de publikatie hgt in de, overigens gebrekkige (vide supra ad 1. 

en 3.), inventarisatie van de nationale en supranationale regelgeving op het 

terrein van de luchtvaart. Men vergelijke Ars Aequi mei 1989, pp. 417/107-

427/117. Desalniettemin geeft het een overzicht van de stand van zaken in 1988. 

Hoe snel de ontwikkelingen gaan, moge blijken uit de serie Congressen die op 

26 mei 1989 (Sheraton Hotel Brussel), op 23 juni 1989 te Leiden en van 

13-15 september 1989 in Montreal werden gehouden. 

MR. DRS. F . A . VAN B A K E L E N 

Aircraft Finance, Registration, Security and Enforcement Richard Hames en 
Graham S. McBain, Kluwer Law Publishers, London, 1988. Prijs: $ 407.00 of 
£ 185.00. 

1 Soms is het wat verwarrend, al die uitgeverijen met dezelfde naam. Deze in 

Engeland gevestigde Kluwer heeft niets uitstaande met de tak in Deventer of 

Antwerpen, maar één ding hebben zij ahe gemeen: op juridisch gebied zijn zij 

toonaangevend! 

Zo ook het onderhavige boek, een prettige losbladige uitgave voor praktijk

juristen en dan met name voor het notariaat en de advocatuur. Het geeft een 

keurig overzicht van het wetteUjk regime m.b.t. de problematiek die kan optre

den bij de financiering van luchtvaartuigen, toegespitst op de registratie (lees 

teboekstelling), zekerheidstelling en openbare (gedwongen) verkoop. Inzake 

teboekstelling wordt verwezen naar het heldere artikel van 

Mr. H.M.I.Th. Breedveld in de eerste Studiedag Luchtrecht, R U G 1985. 
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2 Onder redactie van Hames en McBain hebben de volgende auteurs een 

bijdrage geleverd over hun nationale wetgeving. Rogelio N . Maciel (Argentinië), 

Hugh King (Australië), Friedrich Schwank (Oostenrijk), Dan Baxter (Canada), 

Claro Y Cia (Chih), Otto Guevara Guth (Costa Rica), Henrik Lind en Jan 

Erlund (Denemarken), Yves Henaff (Frankrijk), Ronald Schmid (West-Duits

land), lan Gaunt en Peter Murray (Hong Kong), Agust Fjeldsted en Hakon 

Arnason (IJsland), H.N. Healy (Ierse Republiek), Amiram Safran (Israël), 

Trevor Patterson (Jamaica), Takeo Kosugi en Katsuhisa Seno (Japan), Tae Hee 

Lee (Korea), Paul Mosel en Philippe Dupont (Luxemburg), Peter Houtman 

(Nederland), Jargen Stang Heffermehl en Lars Christiansen (Noorwegen), Brett 

R. Patton Paredes (Panama), J. de Medeiros Cosme (Portugal), Sinclair 

Roche & Temperley (Singapore), Bengt Ake Johnsson (Zweden), Judith 

Schmidt (Zwitserland), Graham McBain en Richard Hames (Engeland) en 

John Pritchard (Verenigde Staten). 

3 Bijlagen van het Verdrag van Rome (1933), de Chicago Conventie (1944) en 

het Verdrag van Genève (1948) completeren het boek. Redacteur McBain geeft 

een inleiding over de teboeksteUing van en hypotheken op luchtvaartuigen 

binnen het kader van het verdragsrecht, terwijl Peter J.C. Viccars een exposé 

geeft aangaande luchtvaartverzekering met het oog op financiering en leasing. 

In dit laatste verband wijs ik op de dissertatie van J.G. Sauveplanne Luchtvaart-

verzekering (1949) en de in het voorjaar 1989 verschenen tweede druk van 

R.D. Margo Aviation Insurance door Butterworths in Londen. 

4 Leasing van luchtvaartuigen is nog altijd een uiterst belangrijk onderdeel van 

financiering in de luchtvaart. Ik refereer aan het Compendium Jurisprudentie 

Luchtrecht (Tjeenk Wülink, 1988) en het daarin opgenomen vs. Rb. Rotterdam 

van 4 februari 1987 ter beslechting van een geschil bij financial lease. Kennis

name van het in 1988 door de McGih University gepubhceerde boek van 

Donald H. Bunker The Law of Aerospace Finance in Canada is wenselijk als men 

de Canadese bijdrage van Baxter goed wü begrijpen. 

5 Samenvattend kan gesteld worden dat dit handboek een compleet inzicht 

geeft in de wetgeving van opgemelde landen. Snel en efficiënt kan de lezer zijn 

weg vinden in het labyrint van divergentie in de verschillende (inter)nationale 

reguleringen. 

MR. DRS. F . A . VAN B A K E L E N 
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N E A M E D E D E L I N G E N 

ONDERWIJSACTIVITEITEN 

Begin september zijn de twee managementscursussen van NEA van start ge

gaan. 

Het cursusjaar voor Vervoersmanagement werd aangevangen met een intro

ductiedag op 1 september j l . voor de modulen I en I I . Op 6 september startte de 

cursus 'Bedrijfslogistiek voor het Transport' met een introductiedag gevolgd 

door het eerste practicum. 

Op 31 oktober a.s. begint de cursus 'Marketing van het wegvervoer'. De cursus 

duurt vi j f dagen, gespreid over vier weken en wordt gehouden in het conferentie

centrum Woudschoten te Zeist. Deze vohedig op het wegvervoer toegesneden 

cursus maakt deel uit van een opleidingsprogramma, dat opgezet is door het 

Opleidingscentrum Transport BV (een samenwerkingsverband tussen K N V T O , 

KVO, SCT Holding BV en NEA). 

De brochure is opvraagbaar bij het Opleidingscentrum Transport BV, Postbus 

1756, 2280 D T Rijswijk, tel. 070-(3)988 999. 

O N D E R Z O E K A C T I V I T E I T E N 

De logistieke positie van de binnenscheepvaart in de veevoedersector 

NEA heeft een onderzoek utgevoerd naar de logistieke positie van de binnen

scheepvaart in de veevoedersector. Ui t dit onderzoek is naar voren gekomen, 

dat de door de binnenvaart vervoerde grondstoffen voor de mengvoederindus

trie in, van en naar Nederland meer dan 21 miljoen ton per jaar bedragen. De 

veevoedersector behoort hiermee tot de grote diensten in de binnenscheepvaart. 

In de rapportage wordt naast een beschrijving van de logistieke keten van de 

mengvoedergrondstoffen, speciale aandacht besteed aan de positie van het 

schip, de rol van de partijen in de keten, de trends in de relatieve posities van 

de partijen en mogelijke veranderingen waarop de binnenvaart bedacht dient te 

zijn. 

Het onderzoekrapport wordt afgesloten met een aantal aanbeveluigen ter ver

sterking van de positie van de binnenvaart. 

De rol van beroepsvervoerders in het personenvervoer 

In opdracht van de organisaties KNVTO en FNOP is een onderzoek gestart met 

betrekking tot het personenvervoer en de rol van het openbaar vervoer en het 

besloten busvervoer hierin. Het onderzoek omvat een analyse van historische 
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en toekomstige ontwikkelingen. Gezien vanuit de huidige verkeersproblematiek 

en in het kader van het Nationaal Miheubeleidsplan zullen tevens voorsteUen 

worden ontwikkeld om de rol van bovengenoemd beroepsvervoer te verbeteren. 

Rapportages conjunctuurenquêtes en korte-termijnontwikkelingen in het goede

renvervoer 

In september zijn de navolgende rapporten uitgebracht: 

• Resultaten van de conjuctuurenquête in de sector binnenlands goederenver

voer over de weg voor het 2e kwartaal 1989 en verwachtingen voor het 3e 

kwartaal 1989. 

m Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector internationaal goederen

vervoer over de weg voor het 2e kwartaal 1989. 

• Korte-termijnontwikkelingen in het binnenlands beroepsgoederenvervoer 

over de weg voor het le kwartaal 1989. 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS (PAO) 

Het PAO-programma voor het vierde kwartaal '89 omvat de volgende cursus

sen : 

• 'Goederenstroombeheersing' op 5,6,12 en 13 oktober o.l.v. Ir. M .E .A . Striek

wold 

• 'Binnenscheepvaart en vaarwegen' op 24,25 en 26 oktober, 1 en 2 november 

o.l.v. Ir. F. Filarski 

• 'Het bcstekgereedmaken van een constructief wegontwerp' op 24, 25 cn 

26 oktober o.l.v. Prof Ir. H.J.Th. Span/Ir. J.H.J. Jager 

• 'Distributiemanagement' op 1,2, 15 en 16 november o.l.v. Ir. M.E.A. Striek

wold 

• 'Opbouw en kwaliteit van het openbaar vervoer' op 14,15,21 en 22 november 

o.l.v. Prof Ir. M . van Witsen 

• 'Dynamisch Verkeersbeheer' op 20, 21 en 28 november o.l.v. Prof. Ir. 

B. Beukers 

• 'Vervoer van Gevaarlijke Stoffen' op 22 en 23 november o.l.v. Drs. J.E. Bloem 

• 'Verkeersveiligheid' op 6, 7, 13 en 14 december o.l.v. Mr. Ir. T.J.P.M. Boot. 
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