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De Stichting N E A (Nederlands Centrum voor Onderzoek, Advisering en Onderwijs op het 
gebied van Verkeer en Vervoer) is tot stand gekomen uit een fusie tussen het Nederlands 
Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI), het Economisch Bureau voor het Weg- en Water
vervoer en het Administratie- en Automatiseringscentrum voor het Beroepsvervoer ( A C B ) . 
De Stichting stelt zich ten doel: 
• het verrichten of doen verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied v a n 

verkeer, vervoer en handels(stromen); 
• het verzorgen of doen verzorgen van onderwijs en voorlichting op het gebied van verkeer 

en vervoer; 
• het uitbrengen of doen uitbrengen van adviezen aan organisaties, bedrijven en (overheids)-

instellingen op het gebied van verkeer en vervoer; 
• het uitvoeren en begeleiden van automatiseringsprojecten op het gebied van verkeer en 

vervoer; 
• het uitbrengen of doen uitbrengen van adviezen op het gebied van de logistiek, alsmede 

het uitvoeren en begeleiden van projecten op dit gebied 
en voorts al hetgeen met een en ander in de ruimste zin van het woord verband houdt , 
waaronder begrepen kan zi jn het coördineren van het wetenschappelijk onderwijs op he t 
gebied van verkeer en vervoer en het zich intersseren bij en het samenwerken met andere 
instellingen met een soortgelijk doel. 
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I N L E I D I N G OP H E T T H E M A N U M M E R 
De visie van verladers op de Europese transportmarkt in 
het licht van 1992 

DRS. H . A . Vos* 

Het voorliggend themanummer van het Tijdschrift is gewijd aan de visie van 
verladers op de ontwikkelingen op de Europese transportmarkten in het licht 
van '1992', de verwezenlijking van de EG interne markt, ook voor de dienstver
lening in het goederenvervoer. 
Aan een vijftal deskundigen op dit gebied uit verschillende landen van de EG 
(VK, België, BRD, Frankrijk en Italië) is de vraag voorgelegd, wat naar hun 
mening de betekenis is van de integratie van de vervoermarkten voor handel en 
industrie in hun land (dus de ontwikkelingen aan de vraagzijde van de vervoer
markt), hoe het bedrijfsleven aan de aanbodzijde van de vervoermarkt hierop 
inspeelt en welke rol men toekent aan de overheid met het oog op de verwezen
lijking van de EG interne vervoermarkt in 1992. 
Gegeven de achtergrond van de auteurs is het karakter van hun bijdragen zeer 
gevarieerd en laat deze een sterke band zien met de regelingen van de markt in 
hun eigen land. 

ACHTERGROND V A N DE BIJDRAGEN 

Voor de Britse verladers geldt dat zij al sinds 1968 voor het binnenlands vervoer 
een volledig geliberaliseerde markt kennen. De ervaringen hiermee acht Welsh 
bijzonder gunstig. Het ontbreken van quantitatieve reguleringen en prijsvoor-
schriften heeft geleid tot een gezonde mededinging, zowel binnen het wegvervoer 
als tussen de verschillende transporttechnieken. 
Voor de Belgische verladers speelt het binnenlandse aspect veel minder, zodat 
de Raad van Vervoerministers tot een werkelijk Europees vervoerbeleid moet 
komen en in zijn functioneren niet voortdurend wordt geremd ten gevolge van 
de bescherming van de belangen van de nationale transportindustrieën. Van een 
geïntegreerde Europese transportmarkt is nog lang geen sprake, aldus Delsaux. 
De Duitse verladers leggen er het accent op dat, ten gevolge van de integratie 
van de Europese markt, nationale regelingen voor de vervoermarkt geen stand 

* De heer Vos is coördinator van dit themanummer. Zowel de heer Vos als mevrouw Van der Donk 
zi jn werkzaam bij de EVO, resp. als adjunct-directeur en als stafmedewerker beleidspolitiek onder
zoek. 
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kunnen houden. Ook de Duitse politiek ter bescherming van de Bundesbahn is 
een probleem dat de Duitse verladers zeer ter harte gaat. 
De bijdrage van Franse zijde is enigszins filosofisch getint. Van groot belang 
voor een goed logistiek beheer is, aldus de bijdrage van Chapon, de erkenning 
van het principe van de vrijheid van ondernemers, welke vrijheid alleen wordt 
begrensd door het behoud van andermans vrijheid en de betrokkenheid bij het 
algemeen belang. Chapon constateert terecht dat transportkosten niet langer de 
sluitpost op de begroting kunnen zijn, maar produktiekosten die volledig moeten 
meewerken in de besluitvorming in de verschillende stadia van het produktie-
proces. 
Een constatering van dezelfde strekking treffen we aan in de bijdrage van de heer 
Ziffer, die dit in verband brengt met het concurrentievermogen van de onder
nemers. Typerend in zijn bijdrage is de ruime aandacht voor het grote belang 
van transport in de internationale handel en het streven naar beheersbaarheid, 
onder andere door innovatie van de transportkosten. 
Ondanks de grote verscheidenheid aan invalshoeken is er sprake van een grote 
eenheid over de nog te nemen noodzakelijke maatregelen voor de integratie van 
de transportmarkt, alsook in de constatering dat er nog heel wat moet gebeuren, 
wil in de geïntegreerde Europese markt aan de logistieke vraag efficiënt worden 
voldaan. 
Veel aandacht schenken de auteurs aan het beantwoorden van de vraag met 
betrekking tot de rol van de overheid in het proces van de integratie van de 
vervoermarkten. De meeste schrijvers zijn dan ook direct of indirect betrokken 
bij organisaties die namens verladers optreden in het proces van besluitvorming 
in Brussel. 

ONTWIKKELINGEN I N DE M A R K T 

De eerste vraag aan de auteurs met betrekking tot de ontwikkeling in handel en 
industrie in verband met de EG-vervoermarkt in 1992 wordt gevarieerd beant
woord. 
De betekenis van logistiek management voor de concurrentie-positie van 
handels- en industriële ondernemingen wordt door alle auteurs onderstreept. Zi j 
geven daarbij aan wat daarvan de consequenties zijn voor de vraag, die door 
deze ondernemingen op de vervoermarkt wordt uitgeoefend. 
Er is behoefte aan inkoop van logistieke systemen en aan vervoerders die 
gespecialiseerd zijn in het aanbieden van een totaal logistiek concept en een 
hoogwaardig aanbod van logistieke diensten, aldus Delsaux. 
Rogge en Welsh wijzen op de ook in Nederland waarneembare trend van 
afstoten van eigen vervoer als onderdeel van een bedrijfspolitiek gericht op 
concentratie van kerntaken bij industrie en handel. 



Transport is een onderdeel geworden van een logistieke mix, naar analogie van 
de bekende 'marketing mix' (Ziffer). Di t brengt een relatie tussen verladers en 
vervoerders met zich mee, die het best gekarakteriseerd kan worden met het 
begrip partnership (Welsh). Gegeven het karakter van de Engelse markt, zullen 
echter ook kleinere ondernemingen en het eigen vervoer van betekenis blijven, 
aldus deze schrijver. 
Voor de Franse verladers geldt, dat voor de juiste logistieke beslissing de 
verlader de vrije keuze van zowel transporttechnieken als vervoerder moet 
hebben. 
Centraal voor alle auteurs, expliciet of impliciet, staat de opvatting dat de vrije 
interne vervoermarkt, of liever de vrije markt voor logistieke diensten, nodig is 
om aan de vraag van de toekomst te kunnen voldoen. 
Delsaux geeft een tiental verbeteringen aan die zullen moeten worden door
gevoerd, wil het vervoerend bedrijfsleven tot een hoogwaardig aanbod van 
logistieke diensten komen. Daarbij gaat het om realiseren van de cabotage, 
verdwijnen van de 'tour de röle', goede regeling van maten en gewichten, 
commerciële bedrijfsvoering van spoorwegen en gecombineerd vervoer en 
vooral een adequate infrastructuur. Belangrijk is vooral de constatering van de 
schrijver dat deze maatregelen geen doel op zichzelf zijn. Het gaat erom dat de 
administratieve procedures verdwijnen, de produktiviteit wordt verbeterd en er 
meer aandacht en geld is voor wezenlijke zaken als controle op de naleving van 
de voorschriften en een toereikende infrastructuur, aldus Delsaux. 
Chapon onderstreept deze visie. De vrijheid van vestiging en de vrijheid van 
dienstverlening zullen, aldus Chapon, hun beslag moeten krijgen in de vrijheid 
tot het huren van voertuigen, de liberalisatie van de cabotage en de harmonisatie 
van de concurrentie-voorwaarden, waaronder begrepen de regeling van de 
problematiek van de bijdrage aan de kosten van het gebruik van de infra
structuur. Zowel voor wat betreft de fiscale harmonisatie als voor de cabotage 
doen de Franse verladers een interessante suggestie voor een oplossing. 
Belangrijk voor verladers is, aldus Chapon, de vrijheid voor vervoerder en 
verlader om over tarief en voorwaarden van hun vervoercontract te onder
handelen. Dat daarbij verantwoorde tarieven voor het niveau van de transport
prestaties worden betaald, is ook in het belang van de verladers. Ingrijpen door 
de overheid mag alleen, zo stelt de heer Chapon, indien er sprake is van 
oneerlijke concurrentie. Op dit punt betrekt de schrijver ook de zeevaart in zijn 
betoog (de Hyundai-kwestie en de voorstellen betreffende de positieve maat
regelen voor de zeescheepvaart). 

HANDELSVOLUME 

In de bijdragen van Rogge en Ziffer komt zeer expliciet aan de orde dat het 
vervoer als gevolg van het groeiend handelsvolume in de EG in de komende 
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jaren nog met tientallen procenten zal stijgen. De vraag is dan niet meer aan de 
orde wel of geen spoorwegpolitiek, maar hoe lossen we de behoefte aan 
goederen-mobilitiet op, gegeven de knelpunten op het gebied van de capacitiet 
(infrastructuur) en kwaliteit (milieu). Concrete cijfers van Prognos (Basel) en de 
CEMT worden geciteerd ter illustratie van de ernst van de problematiek. 
Hierbij past, aldus Rogge, geen politiek die gebaseerd is op kreten als: 'goederen
vervoer hoort op het spoor' of een politiek die zich richt op beperking van het 
wegvervoer. De rol van het wegvervoer zal, gezien de ontwikkelingen in de 
marktstructuur (hoogwaardige goederen, kleine zendigen), veruit dominant 
blijven. De Duitse politiek ter bescherming van de Bundesbahn leidt echter 
alleen maar tot een nadelige positie van de Duitse wegvervoer-ondernemer. De 
prestaties van railvervoer en gecombineerd vervoer kunnen zeker worden ver
beterd, maar voor heel veel goederen is er geen andere mogelijkheid dan het 
wegvervoer. 
Wie de interne markt in de EG accepteert, moet ook de daarmee samen
hangende vervoergroei accepteren. Vervoer is trouwens een groeimarkt, aldus 
Rogge, zodat er voor alle vervoertakken die zich aan de nieuwe markteisen 
aanpassen een plaats is. 

SPOORWEGEN 

Bijzondere aandacht wordt ook besteed aan de rol van de spoorwegen in het 
licht van de toenemende en veranderende vraag op de Europese vervoer
markten. 
Vermeldenswaard is dat in Engeland, volgens de bijdrage van Welsh, het 
goederenvervoer per spoor als gevolg van het verlies van financiële steun en de 
noodzaak tot klantgericht handelen te komen, erin is geslaagd tot een rendabele 
exploitatie te komen. Een interessante visie geeft Welsh ook op de potentiële rol 
van de spoorwegen, het gecombineerd vervoer en het roll-on roll-off vervoer, 
bezien vanuit de totstandkoming van de Kanaaltunnel. 
Ook Ziffer voorziet een toename van het goederenvervoer per spoor, onder 
andere door de inzet van bloktreinen. Volgens deze schrijver zal het gecombi
neerd vervoer op langere afstanden aan betekenis winnen. 
Delsaux geeft een duidelijke visie op wat er moet gebeuren ter verbetering van 
de logistieke prestaties van de spoorwegen. Hier ligt een belangrijke taak niet 
alleen voor de spoorwegen, maar vooral ook voor de Europese Commissie, want 
er moet nog heel wat gebeuren. 



INFRASTRUCTUUR, M I L I E U EN ENGERGIE 

Een wezenlijk knelpunt voor verladers in de geïntegreerde Europese vervoer
markt is de transito-problematiek en de problematiek van de financiering van 
de infrastructuur. 
Een oplossing van de transito-problemen is voor de Duitse verladers van funda
menteel belang. Rogge gaat in op de zogenaamde Strassenbenutzungsgebühr, 
die hij volledig als in strijd met het EG-verdrag afwijst. De schrijver bepleit een 
oplossing in EG-verband, geheven op basis van het territorialiteitsprincipe. Een 
Europese infrastructuur-politiek kan dan voorts inhouden dat Lidstaten die over 
een voor het Europess verkeer belangrijk snelwegennet beschikken, verplicht 
worden dit te onderhouden. 
I n verschillende bijdragen wordt ook aandacht geschonken aan de aspecten 
veiligheid, energie en milieu. 
Volgens de Franse verladers kan de ontwikkeling van de Europese markt niet 
voorbijgaan aan de problemen van de veiligheid van het transport en de 
bescherming van het milieu. Voor de Europese Commissie ligt hier de taak om 
de nationale voorschriften te harmoniseren. 
Rogge wijst erop dat de groei van het wegvervoer en het milieu niet per definitie 
op gespannen voet hoeven te staan. Door technische maatregelen, gericht op 
vermindering van het geluid en de schadelijke gevolgen van uitlaatgassen 
kunnen de scherpe kanten van de milieu-overlast die het wegvervoer veroor
zaakt, worden weggenomen. Op deze wijze kunnen economische groei en 
goederenvervoer een positieve invloed op het milieu hebben. 
Ziffer wijst er in het hoofdstuk wegvervoer, energie en transport op dat het 
wegvervoer in wezen economisch met energie omgaat en zeker geen energie
verslinder is. 

ROL V A N DE OVERHEID 

Voor wat betreft de rol van de overheid richten de meeste schrijvers zich sterk 
op de taak die de Raad van Transportministers moet vervullen in het tot stand 
brengen van de geïntegreerde Europese vervoermarkt (afschaffen van de bila
terale contingenten, cabotage, het oplossen van de transitoproblemen met 
Zwitserland, Oostenrijk en Joegoslavië en de zorg voor een goed infrastructuur-
net). 

VERLADERS-ONDERZOEK 

In de bijdrage van de heer Smeenk komt een volgend facet aan de orde in het 
proces van het logistieke management, namelijk de keuze van de verlader voor 
de vervoertechniek. NEA heeft enkele jaren geleden verschillende voor-
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spellingen gedaan over de ontwikkelingen van het vervoer in de toekomst, dit 
op basis van de zogenaamde 'modal split' (het aandeel van de verschillende 
vervoertechnieken in de vervoerstromen). De variabelen in dit model die van 
invloed waren op verschuivingen, waren transportkosten en transporttijden. 
Recentelijk werden echter de tekortkomingen van dit model dudelijk. Onder 
andere bleek een structurele onderschatting van het wegvervoer. Ondanks dat 
het model een aanzienlijke groei voorspelde, kwam de werkelijke groei hoger uit. 
Het bleek dat de keuze van de verladers voor een vervoertechniek door meer 
factoren wordt beïnvloed dan transportkosten en transporttijd. Bovendien is de 
band tussen economische ontwikkeling en vervoer een te zwakke indicator. Er 
wordt te weinig rekening gehouden met de verschuiving naar hoogwaardiger 
goederen, die bij voorkeur over de weg worden vervoerd en enkele sterke punten 
van het wegvervoer, zoals betrouwbaarheid en het aanbieden van een logistiek 
concept, worden niet meegewogen. 
Ook ziet men in landen met een politiek die sterk gericht is op bescherming van 
de spoorwegen, toch een daling van het aandeel van het goederenvervoer per 
spoor en een stijging van het wegvervoer, die niet alleen wordt veroorzaakt door 
een daling van het traditionele goederenpakket, zoals dit door de spoorwegen 
wordt vervoerd. 
Overduidelijk is dus gebleken, dat er vele factoren in het spel zijn die de keuze 
van de transporttechniek beïnvloeden. Er is dan ook een nieuwe opzet van het 
onderzoek gaande, waarin de motieven van verladers voor de keuze van een 
vervoertechniek meespelen. De eerste fase van dit onderzoek is thans afgerond. 
In zijn bijdrage geef de heer Smeenk een overzicht van de gang van zaken van 
dit onderzoek. 

CONCLUSIE 

Er blijkt bij het verladend bedrijfsleven een grote betrokkenheid bij de totstand
koming van de Europese markt en de consequenties daarvan voor de transport
markt. 
De integratie van de Europese markt zal naar verwachting een hoger welvaarts
peil voor Europa tot gevolg hebben. Voor de ondernemingen zullen de gevolgen 
nogal ingrijpend zijn. Hoe de balans uiteindelijk zal doorslaan, hangt van vele 
factoren af. Overheersend is de verwachting dat het wegvallen van de fysieke 
binnengrenzen, het opheffen van de technische belemmeringen en de harmo
nisatie van de indirecte belastingen, voor het bedrijfsleven zullen leiden tot de 
ontwikkeling van nieuwe markten en uitbreiding van handel en diensten. 
Een van de belangrijkste gevolgen van de Europese integratie is, zo wijzen 
studies uit, een toename van het handelsvolume en daaruit voortvloeiend, een 
toename van het goederenverkeer. 



Uit de verschillende onderzoeken (CEMT, Prognos) naar de ontwikkelingen in 
het goederenverkeer komt naar voren, dat het aandeel van het wegvervoer in 
het grensoverschrijdend goederenvervoer naar verhouding het sterkst zal toe
nemen. 
Afhankelijk van het gevoerde beleid (Prognos), sterk geliberaliseerd (scenario 
A ) of meer gereguleerd met het oog op de milieuproblematiek (scenario B), zal 
het aandeel van het wegvervoer in de periode 1984-2000 met respectievelijk 12 
of 9,5% toenemen tot ruim 55 of 52% van het grensoverschrijdend goederen
vervoer (inland transport). 
In geval van scenario B kunnen de spoorwegen hun aandeel vergroten van 18,5 
tot 19,8%. In absolute hoeveelheden betekent dit nog altijd een toename van 
50% ten opzichte van 1984. Wil het aandeel van het gecombineerd vervoer 
toenemen, in het gunstigste geval een verviervoudiging van het transportvolume, 
dan zijn daarvoor aanzienlijke investeringen nodig, aldus de studie. Het gecom
bineerd vervoer zal er echter maar ten dele toe in staat zijn de voorziene 
toename van het wegvervoer op te vangen. 
De rol van het goederenvervoer over de weg bli jf dominant. Het is daarom 
dringend nodig dat in Euro-kringen wordt beseft, dat een investeringsbeleid voor 
het wegvervoer nodig bli jf t om de handelsstromen die het gevolg zijn van de 
interne markt, te 'dragen'. Daarnaast zullen aanzienlijke investeringen nodig 
zijn in vaarwegen, spoorwegen en gecombineerd vervoer. 
Een goed logistiek beheer van de goederenstromen schept behoefte aan een 
partnerschap tussen de verlader en de logistieke dienstverlener. De kwaliteit en 
het concurrentie-vermogen van de verschillende vervoertechnieken zullen een 
belangrijke rol spelen bij de keuze van de vervoertechniek door de verlader. De 
vrije keuze is daarbij een onmisbare voorwaarde voor een efficiënte organisatie 
van de vervoerstromen. 
Opvallend is het signaal, afgegeven door alle schrijvers, dat de recente ontwikke
lingen in de vervoerpolitiek reden geven tot ernstige zorg. Delsaux heeft dit zeer 
indringend geformuleerd, waar hij stelt dat de stand van zaken voor wat betreft 
de realisatie van de noodzakelijke verbeteringen varieert van een fragmen
tarische aanpak tot diepbedroevend. 
Geboden is een samenhangend beleid, zowel in Nederland als in de EG, waarbij 
politiek en beleidsmakers zich rekenschap moeten geven van de grote betekenis 
van een ongehinderde en efficiënte aan- en afvoer van goederen voor de 
economie. Zoals de zaken er thans voorstaan, dreigen de positieve effecten van 
de Europese integratie weer snel teniet te worden gedaan, doordat de aan- en 
afvoer van goederen ernstig stagneert. 

363 



T H E I N F L U E N C E O F T H E S I N G L E E U R O P E A N 
M A R K E T ON D I S T R I B U T I O N T R E N D S AS T H E Y 
I N V O L V E B R I T I S H I N D U S T R Y 

J. W E L S H F C I T * 

Abstract 
The influence of the single European market on distribution trends as they involve British 
industry 
The objective of this article is to identify from the British viewpont how demand is likely to 
change after 1992, how the physical distribution industry is responding to these changes and 
what national governments and the Community need to do. 
British road transport industry has lived with a deregulated market since 1968. Competition 
pressures have directed the succesful companies into additonal physical distribution 
activities, thus preparing them for the liberalised Europe of 1993. 
The obligation to operate commercially without Government support has sharpened British 
Rail's freight market approach. Following service rationalisation, i t now produces an 
operating surplus and has expanded its commercial partnerships with private industry. 
Railfreight anticipates major traffic growth following the opening of the Channel Tunnel. The 
influence of the Channel Tunnel on road and rail transport is important for the future. 
The role of Governments and the European Community is seen as the provision of adequate 
infrastructure, harmonisation of standards and ensuring fair and competitive market con
ditions. The structure of the distribution industry must develop to meet new industrial 
demands. This wil l lead to the development of transnational distribution companies with fully 
comprehensive door-to-door services provided on a total in-house basis. 
The diversity of distribution requirements should, however, limit the possibility of an 
oligopoly situation. 

G E N E R A L V I E W OF 1993 

Industry is already effecting changes in preparation for the more integrated 
market of 1993. The move to mergers and joint ventures is increasing and there 
wil l be a constant rationalisation and relocation of industry. This will change the 
traditional traffic flows and the volumes and types of products moved. There will 
be more trans-border activities. Even so, it is reckoned that only about 10% of 
freight movement wil l be trans-border and a vast amount wil l remain of a 
domestic nature. However, domestic activities will not be immune from the 
possibility of competition and such pressures wil l lead to improvements in 
domestic manufacturing and distribution efficiency. British transport users 
therefore look to the Comunity to create a regime that wil l ensure that all modes 
of transport, subject to realistic social, safety and environmental requirements, 

* Director of international transport and distribution, Freight Transport Association. 
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can operate and co-operate in a flexible, adaptable and creative manner to 
ensure the greatest contribution to the Community's economic development. 
Industry's vision, of course, goes far beyond 1993 and the Single Market is only 
a signpost on the way to increasing economic growth through to the 21st century. 
Activity is already accelerating and the momentum will continue beyond 1993. 
I t is not only affecting indigenous industry. Japanese and US interests are 
likewise establishing toe-holds in Europe. These developments are already 
changing transport demand. I t is already possible to get an image of the post 
1993 transport and distribution structure, for by identifying the best of today's 
innovations we see what will become the commonplace operations of tomorrow. 
However, the pace of evolution throughout the Community will not be uniform 
because of the varied regulatory regimes in individual Member States. 
The impact of the Single Market upon the distribution systems in Member 
States will not therefore be uniform and will depend to a large extent on the 
current regime, the current state of development of the distribution, industry's 
professional expertise and financial resources. 

DEVELOPMENTS I N THE UK I N THE PAST 20 YEARS 

Road transport 

The aspirations of British users/shippers will obviously be coloured by the fact 
that British industry has had the benefits of a fully deregulated inland transport 
market since 1968. Twenty years of freedom from quantity and price controls 
in road transport has created structural changes and strong healthy competition 
within road transport and with the other transport modes. 
The new demands placed upon distribution by large manufacturers and retailers 
to provide fully integrated services, including warehousing, stock holding and 
order picking has created a need for sophisticated services which are highly 
dependent on specialised vehicles and handling equipment as well as the use of 
computer technology. In addition the demand for full integration has pushed the 
distribution chain closer to the point of production at one end, and closer to the 
point of consumption at the other. This has led to a need for heavy capital 
investment, both in transport and distribution services and as a result, the large 
transport undertakings with sound financial resources have taken a much larger 
share of the market. 
New distribution techniques are being rapidly adopted. Not only just-in-time but 
hub and spoke operations for parcel services, increasingly sophisticated express 
parcels services and courier services, a move towards regional distribution 
centres by supermarkets and retail chainstores, stock holding pushed back 
further and further towards the production point, with distribution more 
integrated into the production process. 
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Figure 1 - Freight Transport by Road: Goods moved by Heavy Goods Vehicles: 1977-1987 Billion tonne-
Kilometre 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

By mode of working 
Mainly public haulage 64.5 60.5 61.4 54.7 55.8 56.8 58.8 62.3 66.6 68.7 77.1 
Mainly own account 30.8 35.9 37.9 35.0 34.4 34.3 33.5 43.2 32.5 32.4 31.5 
All modes 95.3 96.4 99.3 89.7 90.2 91.1 92.3 96.6 99.1 101.1 108.6 

Source: DTp Statistics Bulletin (88) 44 

A parallel evolution has been a gradual trend towards the disposal of own-
account fleets in order to concentrate management expertise on the core 
business (see Fig. 1). This has led to a tighter control of the distribution opera
tion by the user who wil l determine systems, standards and objectives. At the 
same time he has adopted the concept of'one stop shopping'. I n other words: 
he looks to one contractor with a complete range of in-house services to cover 
his total distribution needs. This has developed an intimate relationship between 
the customer and distribution company to the extent of daily management staff 
being located in the customer's premises and a total computer interface and 
information exchange. 
Even so, there is a tendency not to have all the eggs in one basket and large 
contracts are normally split between two or three contractors on a regional or 
sector basis. 
A t the other end of the transport market there is a continuing role for the 
provider of basic and unsophisticated haulage services, but cost pressures in this 
part of the market tend to favour the small owner/driver company with low 
overheads. 

Rail freight developments 
Because there are no constraints on user choice and because they no longer get 
any financial assistance from Government, Railfreight has become much more 
customer oriented. Uneconomic services have been discarded. Railfreight with
drew its parcel services and collection and delivery services from rail heads. In 
the last five years the business has concentrated on two main activities of bulk 
train load traffic and scheduled wagon and container services. A new station-to-
station express parcels service was introduced, using scheduled passenger trains 
whereby customers could nominate a specific train and arrival time. This basic 
service has been sophisticated by the introduction of a privately operated collec
tion and delivery service. 
Road hauliers have successfully taken over some other discarded services and 
have moved into the area of combined road/rail operations by providing rail 
head, loading and unloading facilities with warehousing, storage and road distri
bution to factories and retail outlets. This new commercial partnership ensures 
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that maximum advantage can be taken of the benefits of both modes of trans
port. 
Rail users are hopeful that the opening of the Channel Tunnel in 1993 will lead 
to more efficient and competitive international rail services - something which, 
because of the sea crossing, has not previously been available to British industry. 
Much will depend on the ability of the railway networks to provide a fully 
integrated Community-wide railway network marketed commercially as one 
unit. 

The influence of quality standards 
An increasing number of manufacturers are pursuing the concept of quality 
assurance as embodied in the BSI Standard BS 5750 which is identical to ISO 
9000. The concept at its simplest has the objective for a manufacturer to get 
things right first time every time. This requires guarantees of quality standards 
throughout the whole production administration and distribution process. As a 
result, the demand for guaranteed quality in distribution is increasing rapidly 
and transport and distribution companies are now a significant source of appli
cations for quality registration. These quality standards will be a major influence 
in physical distribution in the years ahead. 

A pattern for the Community 
Against this dynamic background British users look to the Community for one 
thing only: a liberal, free and competitive transport market without artificial 
barriers between modes or between Member States. The U K experience has 
shown that there is no need for quantity restrictions. There is no need for price 
controls and no reason to protect any mode of freight transport or give it 
financial support. There is no need for market monitoring or crisis management. 
I t is, however, important that competition should be fair and it is essential to 
remove differences in taxation and duties, to establish common weights and 
dimensions and to ensure that enforcement and penalties are even handed both 
with regard to technical standards and drivers' social obligations. 
The possibility of achieving the optimum transport and distribution regime in 
the Community depends on the Commission, State governments and the 
European transport industry. 

THE NEEDS OF BRITISH INDUSTRY 

Before considering how these bodies might contribute to the creation of a liberal 
and free transport market, it is worthwhile looking at industry's requirements 
in more detail. Even though the industrial structure will change and there is likely 
to be increased movement of semi-finished products across internal borders of 
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the Community, the majority of freight movements will still be of a domestic 
nature. However, national trading companies wil l not be immune to the threat 
of competition from other Member States, nor to increased pressure from 
national competitors. The drive, therefore, for improved distribution efficiency 
will be universal and continuous. 

Weights and dimensions 
I t has been calculated that the derogation permitting 38 tonnes gross vehicle 
weight (gvw) operation costs British industry £ 200 m per year and means that 
4,000 additional vehicles are on British roads. British industry wil l continue to 
suffer this cost penalty as long as the British Government adheres to its gross 
weight derogation for lorries, and the sooner this cost penalty is removed, the 
better for British industry's competitiveness and ability to resist external compe
tition. Figure 2 illustrates the relative disparity with other Member States. 
Otherwise the deregulated road transport market in the U K must be one of the 
healthiest and most progressive in the Community. On the other hand British 
industry suffers from a serious lack of investment in transport infrastructure 
which contributes to the problem of congestion and the transport industry has 
the highest goods vehicle taxation levels in the Community (see Fig. 3), which 
verge on the punitive. Some environmental requirements, whilst restrictive to 
road transport, produce questionable benefits. 
Some aspects of these issues are of a specific British character that cannot be 
resolved on a Community basis of harmonisation. They wil l , therefore, continue 
to be a burden to be overcome by the transport and distribution industry in 
consultation with the British Government. However, the main issues are in the 
Community's domain. 

Figure 2 - EC maximum gross vehicles weights 

Road train Articulated 
Tonnes Tonnes 

Belgium 44 44 
Denmark 44 44 
France 40 40 
(The gross weight of a vehicle must not however exceed 5 tonnes per metre of distance between the outer axles) 
Germany 40 40 
Greece 40 40 
Ireland 32 38 5 axled 
Italy 44 5 axled 44 
Luxembourg 40 40 
Netherlands 50 50 
Portugal 40 5 axled 40 5 axled 
Spain 40 40 
United Kingdom 32,5 38 

Source: FTA manager's guide to international road freight operations 1989 
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Figure 3 - Vehicle excise duty 

1987 figures: typical 38T GVW combination 

ECUs(Thousands) 

Source: DTp 

International liberalisation 
In international transport the liberal attitude of successive British governments 
has already influenced bilateral agreements with Community and non-Commu
nity countries. As a result quota restrictions now create few problems. There are 
very liberal arrangements with Benelux and Denmark. Ironically agreements 
with certain non-Community countries are more liberal than with some Commu
nity countries. This raises a question for the post 1993 Community when 
cabotage will be permitted and inter-state transport will be quota free. Suppose 
one Member State has a quota free arrangement with a particular non-Com
munity country, would it be an unfair barrier to trade in as far as other Commu
nity carriers would not enjoy the same free access i f they were resident in another 
Member State which happened to have a very restricted bilateral quota agree
ment with the same non-Community country? Should the hauliers of the non-
Community country enjoy reciprocity and wil l this question require a complete 
review of all bilateral agreements between member States and non-Community 
countries? 
I f the Single European Market achieves its objectives, the Community will enjoy 
a growth in trade with non-Community countries, paticularly those in the rest 
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of Europe. Such economic developments would naturally lead to freight trans
port becoming a very important political issue because of its economic and social 
implications. We must ensure that a Single European Market does not lead to 
additional trade barriers against the rest of the world. After all nearly half our 
trade is with non-EC countries. 
One disquieting development could be additional transit problems as currently 
exist with Switzerland, Austria and Yugoslavia. 

Haulage prices 
Pricing has always been free on the domestic market. Attempts to introduce 
reference tariffs in international haulage between the U K and the rest of the 
Community failed completely because of market conditions and the fact that the 
process of compiling and updating the tariff was so academic and prolonged that 
the information was totally unrelated to events in the market place. In the event 
haulage has become such an integrated part of the physical distribution activity 
that it is irrelevant to talk of a haulage price. The cost of haulage is taken into 
the total distribution contract along with warehousing, packaging and other 
activities. Even in the question of road/rail comparisons it is not enough to look 
solely at haulage cost. 
In the view of British users there is no sense therefore in attempting to isolate 
a particular activity and to allocate standard or tariff prices to it. Tariff prices 
can be easily circumvented. Even so such circumvention can be an administra
tive problem to trans-national companies seeking to establish integrated distri
bution systems throughout the Community, and in the not-so-long term there 
is bound to be industrial pressure on individual Member States to abolish 
national tariffs and accept market price. 
Indeed the Commission's recent proposals for the abolition of tariffs in interna
tional haulage by coincidence proposes a facility concerning costs which, 
although not realistic for international haulage, could be paradoxically of benefit 
in a tariff free domestic market. I t is simply the possibility of providing informa
tion of cost structures and cost movements. The Freight Transport Association 
provides such a service for members and it is used effectively by both transport 
companies and users as independent information to help them establish or 
renegotiate contract prices. 

Development of trans-national haulage and distribution companies 
Britain's peripheral island location has created several transport problems. The 
distance factor has been aggravated by the enforced sea crossing and this has 
affected speed and cost of operations. The system of bilateral permits has 
contributed to inefficient operations including empty running when there has 
been an imbalance in trade. This diminished the effective use of permits in as 
far as cross trading was often prohibited. 



Already trans-national manufacturing companies are attempting to integrate 
their European distribution. However, it is not always possible to maximise the 
benefits of such policies. Whilst the Community permit system is multilateral 
and allows cross trading, there are still an insufficient number of these permits 
available. As a result trans-national companies are not always able to contract 
all their business with one transporter/distributor. 
Fortunately things are changing. I t is a fundamental requirement of the Single 
European market that international freight transport is sufficiently free and 
flexible to accomodate the needs of an economically integrated Community. 
Inter-state haulage must be fully liberalised and barriers to efficiency must be 
removed. 
In addition, distribution companies must be capable of providing to their trans
national customers complete distribution packages, covering both domestic and 
inter-state movements. 
National transport policies have always tended to be chauvinistic and insular. 
As a result transport undertakings have been inhibited in their growth and have 
tended to remain nationalistic in their outlook. There are very few genuine 
international operators. Those that do exist, tend to operate on a bilateral basis 
i.e., from their home state to and from other countries. Genuine cross-traders 
doing business multilaterally outside the country in which they are established 
are, perhaps with the exception of the Dutch, very rare. 
This is changing now and British users welcome recent developments that show 
that many British haulage companies are not only extending their portfolio of 
services, but also widening their field of operations. They are achieving this both 
by organic growth and by acquisition in other Member States. Wisely they are 
not only developing their international network, but they are also establishing 
themselves in the national markets of other Member States. In the process 
cabotage and other national restrictions are legally circumvented, even i f they 
do remain an unnecessary encumbrance to management. 
However, the trend to genuine trans-national and national distribution com
panies with a complexity of national and international trading routes and 
operating centres, which parallels the situation in trans-national manufacturing 
companies, will add greater weight to the pressure for harmonisation of national 
transport regimes. 

Railways 
In the early 1980's British Rail was divided into five 'businesses' within a 
state-owned framework. These were Intercity, Network South East, Provincial, 
Railfreight and Parcels. The objective was to identify those activities that would 
operate commercially without any Government support. Non-commercial 
services, Network South East and Provincial would continue to receive support 
on the basis of their public service obligation, but this support would be progres-
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Figure 4 - BR Railfreight 

Some financial statistics and performance indicators 
1985 1986 1987 1988 1989 

Operating surplus (loss) £m (263.7) (13.1) 24.7 43.6 69.4 
Freight Business 
Operating surplus (loss) 
as a percentage of receipts /o (3.9) (2.5) 3.2 5.9 10.6 
Total operating expenses 
per train mile index 100 100 95 90 84 
Income £m 754.1 605.8 611.7 630.2 655.0 
Traffic tonnes, m 96.8 139.7 138.4 144.4 149.5 
Net tonne miles 
(trainload and wagonload) m 9,844 9,971 10,293 10,853 11,249 
Freight vehicles 
(excluding brake vans) number 45,174 39,007 33,649 28,884 24,922 

Source: British Railways Board Annual Report and Accounts 1988 

sively reduced. As a result Railfreight has been obliged to pursue commercial 
objectives with a financial obligation to achieve by 1990 a 2.7% return on net 
assets employed after charging current cost depreciation but before interest. 
Railfreight has received no Government support for 10 years and the signs are 
good for achieving their 1990 objective. For the year ending March 1989 they 
made an operating surplus of £ 69.4 m. Figure 4 gives an indication of the 
improvements achieved over the past five years, since the drastic effects of the 
miners' strike. 
Railfreight has become a much more customer-led organisation and, although 
it has not been all smooth sailing, there is no doubt that customer confidence 
is now on a much higher plan. Private owned wagons account for nearly 50% 
of the total fleet and the private sector now has a total stake of £ 2.7 bn in the 
rail freight business through investment in rolling stock and terminals. 
There are, however, major challenges ahead and whilst there are significant 
opportunities for the railways, nothing is guaranteed to them. In European terms 
their potential to contribute to the relief of congestion and to improvements in 
the environment will be critical. But from the specific British point of view 
Railfreight's big challenge is to maximise the business opportunities that will 
stem from the Channel Tunnel. 
This will require close co-operation with other national networks at a level that 
has never been necessary in the past. Because of the island location and depen
dence on rail ferries, railways have never been a major contender for inter
national freight. With direct services through the Tunnel and journey times 
reduced drastically there is real potential for significant business growth. 

Continental Rail freight 
Railways' share of an expanding European freight market dropped from 34.9 % 
in 1965 to 20.3% in 1983, whereas the road share increased from 48.4% to 

272 



Figure 5 - Market trends for the goods market 

Market shares by mode 

1 0 0 % ;i I I ! I I I,:: I I I I I I I I I I I 

Data relate to EUR 10 

Source: EUROSTATS 1987 

67.2% over the same period. The trend was slightly reversed between 1983 and 
1985 when the rail share increased to 21.4% and the road share fell to 66.4% 
(see Fig. 5). 
The shift of traffic from rail to road is partly the result of the greater flexibility 
of road transport and partly the lack of effective commercial policies by railway 
organisations. I t also indicates that protectionist policies have not worked for 
the railways. 
The liberalisation of the European market and the opening of the Channel 
Tunnel which creates easier access by rail to the British freight market will create 
a great opportunity for European railways to increase their market share. The 
Single Market could, however, also provide a boost to road transport by 
removing permit and cabotage restrictions and simplifying customs formalities. 
Whereas international road haulage is impeded in several ways by restrictive 
legislation which requires abolition or substantial amendment, international rail 
freight is not affected by legislation to the same extent. The attainment of a truly 
liberal and competitive market in rail transport is dependent upon the resolution 
of a different range of issues. 
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International co-operation 
Historically the railways have tended to focus more on matters of purely 
domestic concern than on promotion of the concept of common international 
interest. Although commendable efforts have been made particularly in bilateral 
relations for development of market research; organisation of marketing co
operation; improvement of tariff structure; review of routing, reduction of 
journey times and guaranteed delivery times, far more still needs to be done in 
these fields. 
To be able to compete equally with other modes of transport, European railways 
need much closer co-operation on investment and marketing policy, provision 
of services and competitive pricing between all the national railway under
takings. Otherwise they wil l be unable to cope with the increase in trade, 
particularly between the central and peripheral States (such as the U K ) , and are 
likely to be faced with an ever decreasing market share. This would be bad for 
the railways of Europe and in the long term would be detrimental to the 
economic growth of the Community as a whole. 
I t might be, however, that continental trends will not influence the future 
prospects of rail between the U K and the rest of Europe, simply because of the 
new dimension of the Channel Tunnel. On the other hand these prospects will 
be so much greater i f the Community's rail networks improve the level of 
co-operation in pricing, marketing and operations. 
I t is illogical to have 12 individually managed railways in the Common Market, 
operating to regional objectives and lacking a corporate Community plan. In the 
same way as road transport is restructuring to provide integrated Community-
wide operating units, offering both domestic and inter-state haulage services, so 
too must railways. 
There is evidence of some progress in marketing and more through rates are 
being quoted for international movements. And responding to increased compe
tition from other modes of transport, European railways are re-evaluating their 
market, based on price and service, and product unions are being established 
for country to country flows, to examine potential of these routes and determine 
service levels required. However, in some European countries rail transport is 
well behind other modes in adopting an aggressive commercial approach to the 
market. 
I n Apri l 1988 the European Conference of Ministers of Transport examined the 
possibility of providing international rail customers with a single intermediary 
to cater to their specific requirements promptly, precisely and satisfactorily. The 
report recommended that freight services should be established on the basis of 
common price structures in some form of revenue sharing or pooling. I t rejected 
the proposal for the creation of an international railway undertaking and the 
creation of specialised international subsidaries. 
Whether due to complacency or cold feet, these recommendations seemed to 
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ignore the fundamental issue. I f railway services are system led and the system 
is so inflexible that it cannot attune itself to the needs of customers, then the 
continuing decline of the railways is inevitable. However, I believe that the 
system can and must be adapted to customer needs. The process of co-operation 
between the railways has to be much more intensive with particular attention 
given to developing co-ordinated market-based services featuring through 
pricing according to market conditions, decentralised sales agents and more 
flexible contract arrangements, so that a wider range client base can be achieved. 
A marketing subsidiary set up as a joint venture between national railways could 
buy co-ordinated services from the networks and re-sell them to customers. 
Until the operating and marketing structures are right, little can be said about 
services. I f they are not right then international bulk train load traffic, which 
should be rail's sole prerogative, will be under threat. The prospects for related 
businesses, including combined transport, will be dismal. 

Channel Tunnel 
The Channel Tunnel will provide facilities for the movement of goods vehicles, 
both by means of combined transport services provided by national railway 
undertakings on main line routes and also by a freight shuttle service to be 
provided by Eurotunnel, the Tunnel owners. 
Combined transport, other than the movement of ISO containers mainly for 
deep sea shipment, has never been an attractive proposition to U K freight users. 
On relatively short distances competition from road transport and the limited 
British rail loading gauge have contributed to this lack of popularity. Recent 
technological innovations can reduce the gauge problem and the longer distance 
to continental destinations could make combined transport more economic and 
competitive. At the same time there could be increasing pressure to construct 
a limited network of Berne gauge track to a few provincial passenger and freight 
terminals. 
Even so, and due to the lack of uniformity in continental combined transport 
systems, it is likely that the development of swap body services will be more 
popular than the vehicle or trailer aboard wagon systems. Swap bodies reduce 
the dead weight transportation, allow custom built equipment and permit alter
native simple load transfer methods. British industry's preference for swap 
bodies does no more than follow current continental trends (see Fig. 6). 
Much recent public debate has centred around the question of what will be the 
level of competition between the freight shuttle service and the Ro/Ro ferries. 
In fact it will appear from the most up to date traffic projections that the ferries 
from Dover will continue to carry 80% of the freight business (see Fig. 7). Their 
pricing tactics wil l , therefore, heavily influence charges on the Tunnel shuttle. 
I t is still unclear however what additional benefits the shuttle will have. In transit 
times the shuttle will be slightly faster. One must doubt however, the significance 
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Figure 6 - Proportion of piggyback systems as percentage of total traffic 

Year Semi-trailers Swap Bodies Rolling Road 

1978 
% 
48 

% 
43 

% 
9 

1980 42 53 5 
1982 37 55 8 
1983 34 57 9 
1984 29 61 10 
1985 26 63 11 
1986 27 62 11 
1987 27 61 12 

Source: UIRR Report 1988 

of a 30 minutes' saving on an international journey lasting several days. Still 
unresolved is the loading and unloading time and there is still some uncertainty 
concerning how the shuttle will accomodate unaccompanied trailers. 
I t is intended that the freight service wil l operate on a demand frequency with 
a guaranteed number of trips per hour. How this wil l work in practice will 
determine the attractiveness of the service. However it looks as though there will 
be virtually no possibility of dangerous goods passing through the Tunnel, either 
by shuttle or main line freight service. 
I t has always been the hope of freight interests that the emergence of the Tunnel 
would introduce a new level of competition with beneficial effects on price and 
service. This was always an attractive proposition because there have been long 

Figure 7 - Channel tunnel traffic forecasts 

Million tonnes a year 
1985 1993 2003 2013 

SIZE OF CROSS CHANNEL MARKET 
(average growth rate 4%) 60.4 88.3 136.0 193.0 
PROJECTED TUNNEL SHARE 
Freight shuttles 9.0 14.2 19.2 
Through freight trains: 

Eurotunnel estimate 6.4 10.6 15.6 
BR estimate 6.1* 7.0* 7.7 

TOTAL 
Eurotunnel estimate 15.4 24.8 34.8 
BR estimate 15.1 21.2 26.9 

Percentage share (total) % 
Eurotunnel estimate 17.5 18.2 18.0 
BR estimate 17.1 15.5 13.9 

Percentage share (shuttles) % 10.2 10.4 10.0 
Percentage share (trains) % 

Eurotunnel estimate 7.2 7.8 8.0 
BR estimate 6.9 5.2 4.0 

* In their second report 'British Rail and the Channel Link' published in 1988 BR indicated that these figures 
represent their 'low' forecast and publicised a 'high' forecast of 7.2 million tonnes and 11.6 million tonnes for 
1993 and 2003. These are the ranges between which their plans are being developed. 

Source: British Rail and the Channel Link - A second report. 
Eurotunnel interim report - The six months to june 1989 
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lasting suspicions that the ferry charges were unnecessarily high. The application 
to the Office of Fair Trading by the two Dover based ferry companies Sealink 
and P&O European Ferries to operate a joint service and pricing arrangement 
could, i f granted, significantly limit the possibility of price competition. FTA is 
giving evidence on this matter to the Mergers and Monopolies Commission. 

A R O L E FOR T H E UK GOVERNMENT 

Freight users can assume that the 'hands-off approach of the Government will 
continue and that commercial criteria will increasingly influence the domestic 
transport market and the Government attitude to Community objectives. 
On the domestic scene there is presently no need to interfere with the structure 
or operation of the market. In as far as there are problems of congestion and 
environment, much relief would come from improvements to the transport 
infrastructure. A n expanded road construction programme was recently 
announced by the Government which, with the existing programme, will amount 
to £ 12bn. I t will add over 2,700 miles of new or widened roads to the trunk road 
network. To be effective however, there needs to be no slippage in the rate of 
construction, for even this programme is relatively modest compared to other 
Member States. 
Uncertainties surround Government intentions regarding the privatisation of 
British Rail and how it will affect rail infrastructure and co-operation with 
international rail networks. These uncertainties need to be resolved quickly and 
in any event there needs to be an independent review of the costs and benefits 
of a limited Berne gauge infrastructure for passenger and freight services to 
selected provincial destinations. 
Having abolished the Dock Labour Scheme and normalised the employment 
conditions in the port industry, the Government now needs to decide on a policy 
for privatising the ports. Even so, because of the drastically different financing 
methods for ports on the continent, it is difficult to imagine that privatisation 
would put British ports on the same pricing level. I f there continues to be a net 
gain in continental trans-shipment after the introduction of the Channel Tunnel 
services this will be freely exploited by British exporters and importers. 

A R O L E FOR T H E E U R O P E A N COMMUNITY 

The European Council of Ministers must resolve a series of detailed issues 
related to liberalisation and fair competition in transport in the Community. 
Efforts must continue to encourage the U K and Iceland Governments to fulfi l 
their commitments to 'use their best endeavours to implement measures to 
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advance the end of the derogation for EC road vehicle weights as far as practi
cal'. Stage by stage compliance with the EC weights provision either by vehicle 
construction or type of operation would be welcomed by British industry. In 
addition a decision should also be made as soon as possible, regarding the next 
stage of development in weights and dimensions so that future changes will be 
co-ordinated and there wil l be no need for derogations. 
I t has to be regretted that no progress has been made on the question of the 
allocation and recovery of road infrastructure costs. Indeed it is not clear 
whether the objective is to harmonise vehicle taxation levels or to ensure that 
infrastructure costs are met on a territorial basis. I t is doubtful whether any 
progress wil l be made until this uncertainty is cleared up. In the interest of 
harmonisation it would seem desirable that individual classes of vehicles should 
pay for the infrastructure costs. They incur in the territory in which they operate. 
As a first stage this would require a common method of calculating national 
infrastructure costs and a common method of allocating these costs to different 
classes of vehicles. Unti l such time as it is possible to sophisticate this allocation 
on a mileage basis it is unrealistic to attempt to apply the concept to inter
national operations. In advance of a practical means of application Member 
States should agree amongst themselves a simple formule for compensating each 
other for the use of their infrastructure by foreign vehicles. 
A number of minor issues need to be tidied up, including common rules for 
vehicle leasing with or without driver. Indeed, I see vehicle hiring and the use 
of agency drivers as a simple commercial activity. This means that there should 
be no specific constraints on hiring and that the statutorily authorised operator 
of the vehicle would be responsible for compliance with all laws relating to goods 
vehicle operation regardless of how he acquired the vehicle or the driver. 
Lingering uncertainties about complete liberalisation of international operations 
by 1992 must be removed as soon as possible by the implementation of sensible 
access rules and the need for market monitoring has to be resolved. 
The prohibition on the right of carriers resident in one Member State to under
take national operations in another Member State (cabotage), is a significant 
inhibition to transport cost savings and operator efficiency. I t can and wil l be 
legally circumvented by trans-national transport companies undertaking a 
higher level of international movement. Free access will not only facilitate the 
essential development of inter-state distribution, it will also help toward a 
gradual approximation of domestic transport rules. This is an area that has been 
studiously avoided, but must eventually be addressed. 

Paradoxically this issue might not be so difficult to resolve i f there were a closer 
approximation of the objectives of the state railway systems. Indeed the absence 
of a common railway policy continues to inhibit progress on many other trans
port related problems including social, safety, congestion and environmental 
issues. Important as this may be, however, the immediate task of the Community 

378 



is to get sufficient provisions in place by 1993 to ensure that the distribution 
industry is not inhibited from providing an optimum service to industry. 

THE ROLE FOR THE DISTRIBUTION INDUSTRY 

The evolution of the distribution industry is already gathering momentum. This 
evolution, stimulated by market pressures, must not be inhibited by lack of 
progress on regulatory matters. The priority role of the regulatory authority must 
be to facilitate the evolution, so that it keeps apace of industrial and commercial 
demand. 
The most progressive distribution companies post-1993 will need to provide 
uni-modal and inter-modal domestic and international services throughout the 
Community and the rest of Europe. They will need the capacity to be totally 
integrated into the distribution schemes of their largest customers through 
information technology and E D I networks. They will be required to provide 
dedicated resources, including equipment and in-house personnel. They will be 
required to provide any distribution service incorporating inter-factory move
ments, stock ordering and final delivery to customer. They will be able to use 
specially developed networks to provide smaller customers with all the benefits 
of large scale quality and service. 
Such companies will enjoy a larger share of the international market. I t is 
unlikely, bearing in mind that the desire for 'one stop shopping' is tempered by 
risk spreading through split system contracts, that this will result in concentra
tion of services into a small restricted number of companies. As already 
indicated, international operations will always be a relatively small percentage 
of the total distribution market. The diversity of distribution requirements, both 
national and international, will always create niche market opportunities. In 
addition, there will always be a potential role for own account operators and 
market conditions will mean that the distribution power will continue to rest 
with the manufacturer or retailer. I t is highly unlikely, therefore, that transport 
and distribution companies will be able to assume a dominant role. 
The demand by trans-national companies for highly efficient 'Just-In-Time' 
distribution techniques and other high quality 'fail safe' services will lead to a 
demand from distribution companies for quality accreditation according to BS 
and ISO standards. At the moment quality accreditation is sought as a badge 
of excellence and is seen as a very useful marketing tool. In due time it will 
become an essential element for all efficient distribution companies. 
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CONCLUSION 

Europe could be commencing a decade of dynamic development, especially in 
the area of physical distribution management. The Single European Market is 
intended to create a level of economic growth that wil l create structural change 
and relocation of industry, changes in the nature of manufacturing and retailing 
demand for distribution services and wil l put new pressures on the efficiency and 
ingenuity of the distribution industry. 
Greater use of 'Just-In-Time' and 'zero inventory systems' will require con
tinuing innovations in equipment and systems. Information technology and 
electronic data interchange wil l be used increasingly in all sections of the distri
bution chain, continuous computer Knk-up wil l develop from factory through 
warehouses and vehicle cab to consignee's premises. 
By 1993 we wil l know how much the Community has achieved and how far is 
still to go. Otherwise it will be a landmark in the process of continuous develop
ment. 

GLOSSARY 

Berne Gauge: The maximum height and width to which railway wagons can be 
constructed or loaded to ensure clearance of tunnels and other line side struc
tures in European countries with the exception of the U K 
BSI: British Standards Institute 
Cabotage: A transport operation undertaken wholly in one country by an 
operator not established in that country. 
Combined Transport: The movement of goods by more than one means of 
transport, involving the transfer of the load carrying unit without intermediate 
trans-shipment of its contents. 
Courier Service: A rapid collection and delivery service of document type 
consigments. Not usually groupage. 
Derogation: The right given to a Member State to provide for exemptions on its 
own territory from the provisions of EC directives and regulations. 
Dock Labour Scheme: A statutory scheme, recently repealed, which governed 
employment rights and conditions in many (but not all) U K ports. 
E D I : Electronic Data Interchange. The transfer of structured data, by agreed 
message standards, from computer application to computer application, by 
electronic means. 
Express Parcels: A rapid collection and delivery groupage service for packages 
of varying sizes and weights up to a maximum of about 50 kg. 
GVW: Gross Vehicle Weight. 
Hire & Reward: The transportation of goods not belonging to the carrier, for 
financial gain. 
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Hub & Spoke: A distribution system involving centralized depots, serving a 
number of satellite depots. 
Intermodal: An operation where goods are conveyed without trans-shipment 
from origin to destination by more than one means of transport. 
ISO: International Standards Organisation. 
Just-in-Time: A system of distribution which minimises stock holding levels at 
all points in the logistics chain by scheduling production and/or delivery to meet 
end-user demand. 
Loading Gauge: The maximum height and width to which railway wagons can 
be constructed or loaded to ensure clearance of tunnels and other line side 
structures. 
Own account: The carriage of goods by a vehicle operator for, or in connection 
with a trade or business, not being the trade or business of the carriage or 
haulage of goods for hire and reward. 
Permit: A document permitting a commercial vehicle operator to enter another 
country. 
Product Unions: Subdivisions of a transport undertaking in more than one 
country co-operating to provide services on a joint basis for the international. 
movement of a specified commodity. 
Bilateral Quota: A negotiated maximum number of bilateral road haulage per
mits agreed between the respective government authorities. 
Railfraight: The section of the British Railways Board responsible for freight 
movements. 
Reference Tariffs: Non-obligatory road haulage tariffs prepared for reference 
purposes only under EC-regulations. 
Rolling Stock: Vehicles constructed for the conveyance of goods or packages by 
rail. 
Ro/Ro: Roll-on/roll-off ferries. 
Swap Body: A non ISO bottom lift unstackable load carrying unit, which can 
be transported either by road or rail. 
Train Load Traffic: Goods consigned by rail between any two rail connected 
locations in sufficient quantities to justify the dedicated use of the complete train. 
Trans-shipment: The transfer of the contents of one load carrying unit to 
another. 
Unimodal: An operation where goods are conveyed without trans-shipment 
from origin to destination by a single means of transport. 
Zero Inventory: Reduction of stock holding levels to the absolute minimum 
whilst still maintaining customer service levels. 
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T R E N D S ON T H E T R A N S P O R T M A R K E T 
T H E V I E W OF B E L G I A N U S E R S 

H . DELSAUX* 

Abstract 
Trends on the transport market; the view of Belgian users 
In its capacity as spokesman for Belgian companies, the FEB (Federation of Belgian 
Enterprises) has recently drawn up a list of priorities in connection with the difficult task of 
creating a European transport market. The essential element transpiring from this list is the 
impatience of Belgian transport users - including those who provide their own methods of 
transport - in the light of protectionist reactions which are slowing down the decision-making 
process on this subject in the Council of EC-Ministers. 
Whilst enterprises are tending towards integrated logistical management of their flow of 
goods and are already thinking in terms of a European dimension, the Member States remain 
divided on objectives and means. 
The first of January 1993 could prove to be a disquieting New Year i f several Member States, 
currently forming an obstructive minority, continue to give priority to the protection of 
certain national interests and turn their backs on a European system of transport. The 
acceptance of cabotage, among the other priorities, poses a test of credibility for the political 
will-power of the Council. 
The European dimension, the interpenetration of national and international transport 
markets, and the free access to these markets constitute three 'sine qua non' conditions for 
the successful achievement of a single internal market for the exchange of goods within the 
EC and the abolition of cross-border barriers. 

SHORT OF T H E MARK 

We are, however, a long way short of the mark. Decisions taken by the Council 
of EC Ministers in the transportsector remain fragmentary and disjointed. 
In spite of a more systematic recourse in favour of the qualified majority, the 
search for political compromises remain laborious owing to the divergence of 
national interests and the persistent activities of an obstructive minority com
prising the large continental Member States. 
The semi-annual rotation of the presidency of the Council of Ministers also 
causes a disruption in the order of priority for subjects to be considered. 
For this reason, four years after the famous decree of the Court of Justice in 
Luxembourg on 22 May 1985, the following is still the case: 

•Adviseur Dienst Verkeer, Verbond van Belgische Ondernemingen (Fédération des Entreprises de 
Belgique) 
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• The Council of EC Ministers has still not given a ruling on access, even 
limited, to coastwise trading using road transport; 
• Several Member States continue to oppose maritime coastwise trading; 
• In the case of the regular air transport of freight, it is not only a question of 
coastwise trading, but also of the 5th and 6th statutes of free air transport. 

Little more can be said about a system of navigable waterways where legal 
rulings abound on national and intra-Community transport and where agree
ments define the system on a rota basis and restrictive tariffs prevent the free 
negotiation between parties over transport. 

MANAGEMENT OF LOGISTICS 

While the Council of Ministers is 'dragging its feet', companies operating in the 
Member States are adopting positions in preparation for the single internal 
market defined in the European Commission's White Book. 
This willingness to participate requires the logistical management of the flow of 
goods, in terms of both supply and demand. Apart from the need for partnership, 
it pre-supposes the availability and free choice of logistical services including the 
supply of high quality transport. 
I t is a concept of absolute quality which is synonymous with: 

• flexibility 
• speed 
• efficiency 
• viability 
• safety 

in all aspects of the service offered, whatever the means of transport. 
The suppliers of services, including transporters supplying their own service, will 
only be able to offer high quality i f they can operate in a European market 
completely free of quantitative restrictions and restrictions on tariffs and 'equi
valent effects' currently existing in the form of national and community laws. 
The New Year will indeed be disquieting i f at the end of the day political 
willingness is not forthcoming and the voices of protectionism are given more 
credit than those of the market place. 

T E N P R I O R I T I E S 

In a note dated 17 May 1989 concerning the future European transport market, 
the FEB outlined ten priorities for Belgian companies: 
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• the free access to coastwise trading in all means of transport but especially 
on the road, which should go some way to limiting the increasing congestion on 
certain major routes; 
• the effective abolition of all forms of obligatory tariffs and of all forms of 
imposed quotas on services both in national and international transport; 
• the effective abolition of all forms of rotas on navigable routes which dis
courage efforts to improve productivity and innovation and which also contri
bute to keeping prices at non-economic levels; 
• the completion of the programme to fix European norms on the mass and 
dimensions of vehicles operating in Europe, taking into account not only safety 
and environmental demands, but also optimized use and technical development; 
• the possibility to lease or rent vehicles in a free market; 
• application of the principles of supplying one's own transport services free of 
charge, especially concerning services within a group of companies (Konzern-
verkehr); 
• the development of rail transport and combined means of transport based on 
a dynamic commercial approach to the services offered, taking into account the 
real demands of the market place and not the optimal measures for co-ordina
tion between the various systems or subsidies; 
• the pragmatic application of the rules of competition in maritime transport; 
• liberalisation measures in air freight; 
• last but not least, a policy for essential development - in terms of both quality 
and quantity - of the transport facilities in conjunction with the growing need 
for mobility for companies, and in more general terms, for citizens at large. 

A S T R A T E G Y 

The implementation of these priorities calls for a strategic approach on the part 
of the European Community. 

According to the FEB, the following are important: 

• the fixing of definite dates for the liberalisation of the markets, involving the 
abolition of regulations and other administrative barriers in establishing interna
tional and national transport networks, which would in fact become indis
tinguishable in an integrated market; 
• the announcement as soon as possible - as the 1 January 1993 deadline is very 
near - of a legally binding commitment from the EC Council of Ministers to begin 
this liberalisation in concrete terms and stages respecting given deadlines; 
• an absolute insistance that perfectly legitimate preoccupations, concerning 
the harmonisation of the conditions for competition or the maintenance of 
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transport safety standards should not become synonymous with a desire to 
maintain or reinforce protection for certain operators or of national markets, 
especially those of large Member States; 
• taking into account this analysis, the strict identification of the real require
ments for ensuring the harmonisation of the conditions for competition in 
transport networks and the assurance that they are carried out with respect to 
and in line with the fundamental objective of achieving a single internal market. 

MACRO-ECONOMIC ADVANTAGES 

In the decalogue of priorities defined above, the first six - i.e. coastwise trading, 
free access to the market, abolition of rotas, weights and dimensions, vehicle hire 
and supply of one's own transport services - represent the major objectives of 
the FEB. 
The implementation of these priorities does not entail any major expense on the 
part of public authorities. 
They would serve to eliminate the multiple administrative procedures linked 
with the application of regulations which hinder and restrict the transport 
markets. 
Public authorities could then concentrate efforts more effectively on the manage
ment of networks and the control of technical requirements and traffic which 
are essential to the safety and overall environment of the transport sector. 
As a result, an improvement in productivity for each means of transport would 
be achieved, that is a reduction in the means necessary per unit of transport 
produced. 
Moreover, positive answers wil l be provided to the real problems of mobility and 
traffic congestion. 
The range of choice wil l be extended, which will lead to an improvement in the 
quality and efficiency of logistical services and a reduction in company operating 
costs, in terms of both supply and demand. 
The cost price of products delivered at the end of the logistical chain, that is to 
the final consumer, wil l be reduced. 

P O L I T I C A L S T U M B L I N G B L O C K S 

Paradoxically, it is precisely the six priorities in question which, depending on 
the case, provoke the most reticent, prudent or indifferent attitudes on the part 
of public authorities. 
A more detailed examination is therefore necessary. 
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Concerning cabotage certain transporters are afraid of losing the 'safeguarded 
territory' of national transport networks which explains the political opposition 
of several large countries. Imagination has free rein when it comes to finding a 
thousand and one fiscal or social reasons for delaying the decision. In the 
meantime the 'reasonable delay' granted to the Council by the Court of Justice 
in Luxembourg on 22 May, has long since passed. This priority portfolio consti
tutes a test of credibility, par excellence, of the political desire on the part of the 
Member States to create a single transport market. 

In the domain of quotas and tariffs real progress has been made in legal terms 
concerning the abolition of such measures, at least concerning transport be
tween Member States. Optimistic observers are convinced that the elimination 
of these obstacles will be complete by 1 January 1993 for multilateral, bilateral 
and national ties. Protectionist objections are definitely fading. However, it is 
nonetheless true that for the last three years at least, the Belgian Minister for 
Communications has been announcing the obligatory abolition of national tariffs 
for CECA products - a decision which has still not been taken. Moreover, the 
obligatory tariff relating to the national transportation of hydrocarbons in tan
kers, introduced ten years ago at the request of the transporters, is still in force. 

The rota system for transport on navigable waterways has multiple negative 
effects which are cumulative. The system discourages investment and technical 
innovation; it limits the productivity of sea vessels; it artificially inflates trans
port costs. These effects were described and quantified in the memos sent by the 
FEB to public authorities. They have never been contested. 
However, in Belgium the public authorities are pulling the wool over their eyes 
by invoking the 'social' nature of this archaic chartering system. In order to delay 
matters still further, they are currently invoking the priority represented by the 
purification process taking place in the supply of this means of transport. 
I t is still true that river transport west of the Rhine is unable to offer an adequate 
response to the needs of the market nor to take the full benefit from its scope 
or the intrinsic advantages it has to offer, which are immense. 
The European Commission is gradually becoming aware of this, as proved by 
an opinion it addressed on 17 May this year to the Dutch government [1]. 
What is commonly termed the harmonisation of weights and dimensions of vehicles 
represents a major economic factor. 
After more than twenty years of deliberation first by the Six, then by the Nine, 
then by the Ten, the EC Council of Ministers adopted the first directive in 
December 1984. Several other directives have followed since then. 
But in any event, the political approach remains fragmentary and sectarian. 
This does nothing to satisfy the constructors faced with diverging national 
norms, the vehicle contractors hesitating to invest in new material and the 
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transport users anxious to optimize the sequence of their logistical activities 
within the European community. 
I t is not only a question of actual vehicles, but also of containers, mobile crates 
and other transport units. An increase in dimensions inspires reticence on the 
part of some traffic managers. Dialogue is absolutely necessary. 
I t is equally necessary on the subject of the technical safety apparatus which 
public authorities would like to make or have already made compulsory. Such 
initiatives should be considered and decreed at EC level. However, at the 
present time, several Member States tend to anticipate EC decisions, which is 
undesirable for everybody. 

The hire of utility vehicles constitutes an essential activity for the economy. It is 
important to distinguish this from chartering, unlike Belgian legislation which 
mistakenly assimilates the two activities. 
The free supply of services is far from becoming a reality in the European vehicle 
hire sector. 
The EC directive Nr. 84/647 concerning the use of utility vehicles hired without 
a driver, is blatantly inadequate. Several Member States impose restrictions or 
completely prohibit the practice of short period rental and rental to non-trans
porters. Moreover, with the exception of France and the United Kingdom, no 
Member State has any experience of rental with a driver, for which there is 
nevertheless a potential demand on the market. 
Financial restraints on companies for investment in transport material and 
personnel management make it imperative for such legal restrictions to be 
abolished; the initiative should come from the European Community. 
This seems to be a subject unknown to local authorities; rental and transport 
are often confused. 

The supply of one's own transport services is also largely unknown and subject of 
vain polemics. 
There can be no doubt that this system forms an integral part of free choice for 
transport users. I t is subject to the same fiscal, social and technical requirements 
as transportation for a third party. Companies who have made this choice have 
agreed not to enter the transport market. Nonetheless, they expect to be able 
to obtain optimum use of their vehicles to meet the needs of the economic unit 
to which they belong, without being obliged to create a subsidiary for their 
transport activities to achieve this objective. The new economic structures and 
partnership agreements which companies are adopting in preparation for the 
single European Market, call for a softening of the legal framework governing 
the supply of one's own transport services. I t is time that the local authorities, 
both national and European, realise this fact. 



T H E S E V E N T H PRIORITY 

Seventh in line in the catalogue of priorities is the development of rail and 
combined transport. 
This is indeed the supreme domain for political incantation. 
Repeated political failures in transport co-ordination should be sufficient to 
avoid repetition. Unfortunately, nothing is less true, i f one considers the efforts 
made by the Greek, Austrian and German governnments to take legal steps in 
limiting the transport of goods by road. 
Over the last twenty years or so the European Commission has taken initiatives 
designed to: 

• facilitate access to the processes involved in combined transport by 
removing, in favour of these processes, some of the constraints weighing on 
conventional road transport; 
• release rail transporters from the constraints resulting from tutelage by public 
authorities. 

Rail companies have made real efforts to reduce technical differences and to 
co-ordinate and improve their commercial endeavours. 
But the fact still remains that in several Member States, the railways are a 
nationalised - even nationalist - political instrument, which offers poor service 
to companies and the general public alike. 
Railway marketing managers know better than anybody else that the railways 
are not a panacea and that the need for the physical distribution of goods can 
be increasingly detected in the demand for comprehensive and rapid transport, 
staggered in time depending on the final consumer. They know that the railways 
cannot respond alone and in an economic manner to such a demand. 
They also know that they cannot neglect their traditional markets, that is trains 
loaded with bulk goods destined for basic industry. 
They are also aware of the fact that the monolithic character of rail companies 
means that priority must be given to passenger transport, which limits these 
companies' manoeuvrability in terms of goods. 
Possibilities for development in the railways depend basically on the rail 
companies' internal dynamism, which should be able to exert itself in a more 
autonomous and decentralised manner. 

F O R T R E S S E U R O P E ? 

The creation of an internal market for exchange and transport on an EC level 
cannot be completed without harming the land, sea and air relations with 
non-EC countries. 
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These relations are often organised on a bilateral basis. They have led to the 
signing of various bilateral agreements and, in the best cases, to conventions or 
international agreements which are multilateral in scope. 
In this context, the European Community does not yet have a say. As regards 
the domain of taxes and that of transport networks and facilities, Member States 
are not yet prepared to renounce any part of their sovereignty. 
This state of affairs helps to conceal the fact that the EC constitutes the leading 
economic power in the world and also helps to balkanise the interests of 
companies established within the Community. 
These interests would be better served i f the European Community succeeded 
in: 

• achieving the internal transport market; 
• offering coherent and pragmatic dialogue to non-EC countries; 
• establishing maximum safeguards for free access to transport with these 
countries on a reciprocal basis; 
• eliminating protectionist behaviour on the part of its Member States, 
behaviour which would mean that its objectives for safeguarding free and 
genuine competition would not appear credible; 
• eliminating the negative approach to new transport techniques, which would 
result in keeping European companies from the currents of international 
exchanges. 

FOR F R E E D O M W I T H R E S P O N S I B I L I T Y 

Every company based in the EC cannot expect a seat of honour on the podium 
of the single market of 1992. 
But since they intend to prepare for this event, i t is important that they should 
be able to optimize the flow of goods to and from their base. This implies that 
the notion of a free movement of services must become a reality in both the 
transport sector and related activities. 
In conclusion, we should like to recall the opinion proffered by M r Ph. Bodson, 
President of the FEB: 
'Many companies are still experiencing legal restrictions which are incompatible 
with a single European market. They are becoming more and more aware of the 
handicap resulting from this for themselves. 
I t is perfectly possible that they will no longer accept this and in litigation with 
their public authorities will take the matter to the European Court of Justice. 
It would obviously be preferable for public authorities finally to decide to repeal 
such restrictions and refrain from turning their backs on a European transport 
network.' 
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In addition to this, M r Bodson remarked: 
The free market nonetheless calls for the respect of necessary regulations 
concerning the safety of vehicles and goods carried. 
I t is fitting to state that the forms of partnership developing at the highest level 
between suppliers and purchasers of logistical services are very promising in 
terms of the respect of such regulations.' 
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T R E N D S I M V E R K E H R S M A R K T A U S D E R S I G H T 
D E R V E R L A D E N D E N W I R T S C H A F T 

Dipl . Volksw. D R . H . ROGGE* 

Abstract 
Trends in the transport market as seen by the shipping industry 

The goods transport market is facing a double upheaval. Alongside the conditions laid down 
by the state, we now have the EC's policy of establishing a single European market. So far, 
however, the European Commission does not have a programme to adjust the various 
economic laws in force in EC Member States. Efforts are being made to liberalise interna
tional goods transport, especially road haulage. As a second step, measures wil l be taken with 
regard to the introduction of cabotage rights within the various Member States. I n addition, 
article 75 of the Treaty is regarded as stating the guiding principle for decisions on Com
munity transport policy, namely that national transport markets are separate and individual 
and thus are subject to regulations laid down by the individual Member States. This applies 
not only to the choice between a quota system and a state pricing system - one which is 
particularly relevant to the German goods transport market - but also to technical and social 
regulations and law on freight transport. Even after 1 January 1993, an integrated transport 
market, based on harmonised legal and administrative regulations, wil l be out of the question. 
However, there is an even greater challenge to the economy in the potential logistic chains 
which can be used by the transport and shipping industry. There are opportunities here for 
rationalising operations and guaranteeing and improving the quality of the products manu
factured and traded. The handling of information chains is therefore becoming the main 
competitive factor in the economy. A n additional prerequisite for the further growth of the 
economy and of employment in the single European market is that transport routes should 
be extended and improved - and this applies to all transport operators. To achieve this, better 
international co-ordination is needed, since international transport flows are growing more 
than proportionately. Slogans such as 'Goods are in good hands with the railways' do nothing 
to meet users' transport needs. 

Efforts must certainly be stepped up to improve the environmental record of road haulage. 
This requires the immediate setting of limit values at EC level for noise and exhaust 
emissions, so that the growth both of the economy and of goods transport can be achieved 
simultaneously with the attainment of improved environmental protection. 

1 Der Binnenmarkt im Verkehr hat in den letzten Jahren erheblich an Konturen 
gewonnen. M i t der Unterzeichnung und dem Inkrafttreten der Einheitlichen 
Europaischen Akte am 1. Juli 1987 haben sich die Regierungen der EG-Mitglied-
staaten verpllichtet, bis Ende 1992 den Europaischen Binnenmarkt zu schaffen. 
Das Ziel des Binnenmarktes ist in Artikel 8a eindeutig vorgegeben, namlich ein 
Europa ohne Binnengrenzen zu schaffen mit einem Verkehr von Personen, 

* Hoofd van de afdeling transport, Deutscher Industrie und Handelstag 
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Waren, Dienstleistungen und Kapital. Die Wirtschaft in der Bundesrepublik 
befindet sich hier in einer vergleichsweise günstigen Position, indem dies nam-
lich für viele Industriebranchen insbesondere mit starker Exportorientierung 
bedeutet, daB über eine Markterweiterung zusatzliche Absatzchancen entste-
hen, dadurch bedingt gröBere Seriën in die Fertigung gehen bei niedrigeren 
Stückkosten. Für andere Branchen, insbesondere diejenigen, die jetzt noch 
durch Marktregulierung und steuerliche Hilfen auf dem heimischen Markt ge-
schützt sind, wird der Anpassungszwang wesentlich gröBer sein. Hierzu zahlt 
vor allem auch die Dienstleistungswirtschaft und in diesem Zusammenhang 
auch der Verkehr. Es geht folglich bei der Binnenmarktpolitik nicht nur 
vorrangig darum, die noch bestehenden Hemmnisse für den Warenhandel auf-
zuheben, denn hier hat man mit der Zollunion bereits weitgehende Fortschritte 
erzielt, sondern vor allem für die bislang von der Binnenmarktpolitik ausgenom-
menen Bereiche, den europaischen Markt zu erschlieBen. Dabei ist die Öffnung 
der Dienstleistungsmarkte kein Selbstzweck, sondern folgt dem übergeordneten 
Ziel einer europaischen Integration. Hierdurch soil die Effizienz und Produktivi-
tat der europaischen Wirtschaft im Vergleich zu japanischen und amerikani-
schen Konkurrenten gesteigert werden. Hierbei setzt die EG auf Marktintegra-
tion, durch die die wesentlichen Effizienzgewinne für die Wirtschaft entstehen 
sollen. 

2 Inzwischen sind die Weichen, insbesondere für den grenzüberschreitenden 
Güterkraftverkehr zwischen den EG-Mitgliedstaaten durch verbindliche Ent-
scheidungen gestellt. Aufgrund des Urteils des europaischen Gerichtshofes vom 
22. Mai 1985, in dem der Europaische Gerichtshof den Ministerrat an seine 
zwingenden Verpfiichtungen erinnert hatte, die Dienstleistungsfreiheit im Ver
kehr zu garantieren, eine Verpflichtung, die bereits bis Ende 1969 hatte eingelöst 
werden müssen, entschied der Europaische Rat im gleichen Jahr, die mengen-
maBigen Beschrankungen im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr aufzu-
heben. Inzwischen haben die Verkehrsminister der EG verbindlich entschieden, 
daB ab 1993 die Kontingente der Vergangenheit angehören. In der Zwischenzeit 
werden die Gemeinschaftsgenehmigungen jahrlich erheblich aufgestockt. Auch 
auf verbindliche, staatlich kontrollierte Preisvorschriften, deren Kontrolle aller-
dings bislang ausschlieBlich in der Bundesrepublik durchgeführt worden ist, 
wird ab 1989 im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr verzichtet. Der 
Zugang zum Markt soil künftig ausschlieBlich an qualitative Berufszugangskri-
terien geknüpft sein wie Fachkunde, fmanzielle Leistungsfahigkeit und persön-
liche Zuverlassigkeit, deren Normen inzwischen auf EG-Ebene festgelegt wor
den sind. Damit ist entschieden, daB Unternehmen künftig frei disponieren 
können, kundenindividuelle Vereinbarungen abschlieBen dürfen, bei Investi-
tionen und Kapazitaten nur noch nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-
punkten entscheiden ohne staatliche Interventionen. 
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3 Trotzdem ist damit die Europaische Gemeinschaft noch nicht zu einem inte-
grierten Binnenmarkt im Verkehr zusammengewaschen. Auch weiterhin werden 
die nationalen und die grenzüberschreitenden Verkehrsmarkte zu unterschied-
licfaen Bedingungen bedient werden. Eine fur die Marktordnung des grenzüber
schreitenden Verkehrs zentrale Frage, die vor allem für die deutsche und italie-
nische Wirtschaft von elementarer Bedeutung ist, bezieht sich auf die Gestal-
tung der Transitbeziehungen mit den Landern Osterreich und der Schweiz, aber 
auch Jugoslawien. Die Behinderungen im Warenverkehr zwischen der Bundes
republik und Italien nehmen nicht zuletzt durch das für den 1. Dezember 
angekündigte Nachtfahrverbot in Osterreich weiter zu. Damit bleibt es offen, 
inwieweit die Binnenmarktpolitik im Güterkraftverkehr für den deutsch-italieni-
schen Warenhandel überhaupt zur Anwendung kommen kann. Weder die Ver-
einbarungen über die technischen Normen von Nutzfahrzeugen, noch die Ver-
einbarungen über die Aufhebung der mengenmaBigen Beschrankungen lassen 
sich im deutsch-italienischen Verkehr gegenwartig realisieren. Die italienische 
Regierung hat bereits angekündigt, eine Aufstockung von Gemeinschaftsge-
nehmigungen zu blockieren, wenn die österreichischen und schweizerischen 
Beschrankungen beibehalten werden. Zudem nehmen die administrativen Be
hinderungen durch diese zusatzlichen Beschrankungen standig weiter zu. 
Das Verhandlungsmandat, das die Gemeinschaft seit Dezember des ver-
gangenen Jahres besitzt, hat bislang zu keiner Annaherung der Positionen 
gefuhrt, im Gegenteil, die Schweiz besteht kategorisch darauf, daB ihre Regle-
mentierungen im StraBengüterverkehr, namlich das Nachtfahrverbot und die 
28-t-Regelung beibehalten werden, Regelungen, die zu einem erheblichen Um-
wegtransit durch Osterreich gefuhrt haben. Wahrend vor allem die Schweiz von 
den europaischen Nachbarstaaten mit Selbstverstandlichkeit erwartet, daB ihr 
AuBenhandel von den Nachbarstaaten nicht behindert wird, der schlieBlich 
auch zu 70 % über die StraBe abgewickelt wird, wobei die in der Gemeinschaft 
zugelassenen höheren Fahrzeuggesamtgewichte ausgenutzt werden, verdrangt 
die Schweiz die Verpflichtungen, die sich aus der internationalen Arbeitsteilung 
für alle Beteiligten ergeben, traditionell auf seine Nachbarn. Inwieweit sich die 
derzeit bestehenden Probleme in den kommenden Jahren entscharfen lassen, 
bleibt völlig offen. Leistungsverbesserungen für den kombinierten Verkehr sind 
zwar angekündigt, die Mangel, die gegenwartig bei Infrastruktureinrichtungen, 
Umschlagseinrichtungen oder auch beim Waggonmaterial des kombinierten 
Verkehrs bestehen, sind jedoch nicht zu übersehen und auch nicht kurzfristig 
zu beheben. Zwar unterstützt die deutsche Wirtschaft Bemühungen, auch den 
Eisenbahnverkehr und insbesondere den kombinierten Verkehr und seine 
Leistungen zu verbessern. Dies kann jedoch nicht darüber hinwegtauschen, daB 
auch künftig für den internationalen Warenverkehr der StraBengüterverkehr ein 
wichtiger und in seiner Bedeutung weiter zunehmender Partner sein muB. 
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4 Offen ist jedoch für die Binnenmarktpolitik der Gemeinschaft auch, wie 
generell die Güterverkehrsbeziehungen zu Drittstaaten künftig geregelt werden 
können. Auch in den AuBenbeziehungen der Gemeinschaft gilt die Verpflich-
tung, die Dienstleistungsfreiheit zu garantieren, eine Verpflichtung, die ebenfalls 
bislang nicht eingelöst ist. Ahnlich wie im grenzüberschreitenden Güterkraftver
kehr zwischen den Gemeinschaftsstaaten müssen auch im Verkehr zu Dritt
staaten die bestehenden bilateralen Kontingente aufgehoben werden, die zu 
einer unmittelbaren Diskriminierung von Unternehmen nach Wohnsitz und 
Nationalitat führen. Vorschlage der Gemeinschaft liegen hier jedoch noch nicht 
vor. 

5 Geht es nach dem derzeitigen Willen der Kommission, so werden sich die 
Bedingungen, unter denen Verkehrsunternehmen und ihre Kunden künftg in 
Europa in ihrem Heimatland arbeiten, auch weiterhin in den einzelnen Mitglied-
staaten weitgehend unterscheiden und der nationalen Regelungskompetenz der 
einzelnen Mitgliedstaaten unterliegen. Dies gilt nicht nur für die Frage, ob 
einzelne Staaten wie die Bundesrepublik weiterhin Kontingente für den ge-
werblichen Güterkraftverkehr oder staatliche Tarifvorschriften beibehalten 
können, sondern gilt auch für technische Normen oder die Anwendung von 
Sozialvorschriften. Selbst im Frachtrecht gilt weiter das Territorialitatsprinzip. 
Dieser Geburtsfehler der Binnenmarktpolitik liegt bereits darin begründet, daB 
der EG-Vertrag in Artikel 74 zwar vorschreibt,daB die Ziele des Vertrages auf 
dem Gebiet des Verkehrs im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik ver-
folgt werden müssen, Artikel 75 bislang jedoch die eigentliche Maxime für die 
verkehrspolitischen Entscheidungen der Gemeinschaft darstellt und dieser im 
Grunde genommen davon ausgeht, daB die nationalen Verkehrsmarkte für sich 
existieren und der Regelungskompetenz der einzelnen Mitgliedstaaten unterlie
gen. So hat die Gemeinschaft ihre zentrale Aufgabe vor allem politisch bislang 
darin gesehen, den Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten durch Gemein-
schaftsrecht zu regeln, hier künftig die Dienstleistungsfreiheit zu garantieren 
und administrative Behinderungen durch unterschiedliche Verwaltungsvor-
schriften abzubauen. Dies mag zwar traditionell ein durchaus zulassiger prag
matischer Ansatz gewesen sein, ist jedoch fur einen gemeinsamen Binnenmarkt 
ein verkehrs- und binnenmarktpolitischer Anachronismus. 
Die eigentliche Aufgabe, vor der die Gemeinschaft steht, ist folglich, ein Integra-
tionskonzept zu entwickeln, um die nationalen Verkehrsmarkte in einen euro
paischen Verkehrsmarkt zu integrieren und die Regelungen für den grenzüber
schreitenden Verkehr mit denjenigen flir den nationalen Verkehr der einzeln 
Mitgliedstaaten abzustimmen. Dies ist schon notwendig, um den hohen admini-
strativen Aufwand abzubauen, der aus unterschiedlichen innerstaatlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften und deren Intransparenz resultiert. Auch 
hierbei sind die grundsatzlichen Zielsetzungen der Binnenmarktpolitik zugrun-
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dezulegen, namlich die Effizienz und die Produktivitat der europaischen Wirt
schaft zu verbessern. 

6 Es ist jedoch deutlich, daB letztendlich die Zulassung von Kabotageverkehren 
unmittelbar auf die Marktordnung der einzelnen MitgUedstaaten einwirken wird 
und eine nichtdiskriminierende Betatigung auslandischer Dienstleistungsanbie-
ter, wie sie der Vertrag vorschreibt, nur im Wege der Liberalisierung durchge-
setzt werden kann. Dies bedingt jedoch vor allem von der Bundesrepublik die 
Bereitschaft, die im internationalen Vergleich besonders restriktiven Bedingun-
gen fur Güterkraftverkehrsmarkte endlich aufzugeben. Die fur den grenzüber
schreitenden Güterkraftverkehr bereits beschlossene Liberalisierung und die 
notwendige Zulassung von auslandischen Dienstleistungsanbietern zu Kabota
geverkehren bedingen, daB auch in der Bundesrepublik Kontingentierung und 
staatlich verordnete Tarife aufgegeben werden, wenn sie nicht auf Dauer zu 
einer Diskriminierung für deutsche Verkehrsunternehmen werden sollen. Dies 
liegt letztendlich im gemeinsamen Interesse von Verkehrsunternehmen und 
Industrie und Handel. Es ist deutlich, daB die Wirtschaftsintegration auch den 
Standortwettbewerb in Europa verscharfen wird. Diesen Wettbewerb der 
Systeme wird jedoch sicherlich dasjenige Land nicht gewinnen können mit den 
strengsten Reglementierungen der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit. 
Standorte von Industrie und Handel in starker Importkonkurrenz, aber auch die 
deutschen Seehafen sind hierdurch traditionell besonders stark benachteiligt. 
Zuwenig beachtet wird jedoch, daB vor allem das Verkehrsgewerbe selbst 
hierdurch Wettbewerbsnachteile erfahrt, wenn es sich nicht rechtzeitig für den 
zunehmenden Wettbewerb auch auf den Heimatmarkten rüsten kann. Unter-
nehmensexpansion aufgrund guter Auftragslage im gewerblichen Güterfern-
verkehr setzt in der Bundesrepublik nach wie vor den Aufkauf von Konkur-
renzunternehmen voraus. Dies gilt beispielsweise auch, wenn Unternehmen des 
gewerblichen Güterkraftverkehrs Angebote vorlegen, im Rahmen von logisti-
schen Leistungspaketen Werkverkehr zu ersetzen. Auch dies kann an den 
notwendigen Genehmigungen scheitern. Unternehmen, die im Nahverkehr tatig 
sind, jedoch ihr Geschaftsfeld erweitern können, sind ebenfalls gezwungen, 
zunachst bestehende Fernverkehrsunternehmen aufzukaufen. Die staatlich ver-
ordneten und überwachten Tarife führen nich nur zu Einnahmen bei den Ver
kehrsunternehmen, sondern verursachen auch einen erheblichen Aufwand an 
Kontrollgebühren und an vorbereitenden Arbeiten in den Unternehmen selbst. 
Dies wird von Verkehrsunternehmen immer starker als hinderlich empfunden, 
vor allem dann, wenn aufgrund zunehmend nachgefragter qualitativer Leistun-
gen Mischkalkulationen durchgefuhrt werden und der Markt die staatlich ver-
ordneten Tarife nicht mehr hergibt. Insofern bleiben die Kosten, aber nicht die 
Einnahmen. Im liberalisierten Verkehrsmarkt werden als tarifbildende Kriterien 
für eine Transportleistung die Komponenten Marktlage, Umfang des Beför-



derungsauftrages, Möglichkeit einer Verladung gemeinsam mit Frachtgut aus 
anderen Auftragen oder die Beförderungsdauer sowie Ar t und GröBe des Fahr-
zeuges eine Rolle spielen, nicht jedoch, welche Tarife in einem Tarifwerk nach-
geschlagen werden können. 
Dieser notwendige und überfallige AnpassungsprozeB der Marktordnungsbe-
dingungen in der Bundesrepublik sollte möglichst zügig eingeleitet werden, um 
damit auch für deutsche Unteraufgrund der veranderten Transportweiten. Aller-
dings setzt dies eine deutliche Verbesserung der Angebotsqualitat der Bahn 
national und international voraus, deren Realisierung jedoch zweifelhaft ist. Für 
beide Verkehrstrager wird eine Steigerung der Transportleistung von 40% ge-
schatzt, ein Wachstum, das vor allem Signale fur die Verkehrsinfrastrukturpoli-
tik geben sollte. Wesentliche Wachstumsimpulse gehen dabei von den EG-Lan-
dern im Süden Europas aus, dennoch.werden auch zur Jahrhundertwende noch 
ca. 2/3 des westeuropaischen StraBengüterverkehrs auf fünf Lander, namlich 
Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande und GroBbri-
tannien entfallen. Bei 40% aller grenzüberschreitenden Transporte werden die 
Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande Versender oder Empfanger 
sein. 

7 Diese Strukturmerkmale, die in der Prognose aufgezeigt werden, resultieren 
zudem auch aus dem veranderten qualitativen Anforderungsprofil der Markte. 
Künftig werden mehr kleinere Sendungsarten, allerdings mit höherer Eilbedürf-
tigkeit und Kalkulierbarkeit der Leistung zum Transport anstehen, werden 
komplete Logistiksysteme zunehmend am Markt gefragt sein. Dies ist die zweite 
strukturelle Herausforderung der Verkehrsunternehmen. Vor diesem Nachfra-
gehintergrund haben vor allem innovative Speditionen eindeutig Wettbewerb-
schancen, können Marktnischen besetzen, Kundenbindung erzeugen. Die phy-
sische Transportabwicklung wird immer starker begleitet sein müssen durch 
computergestützte Informations- und Kommunikationssysteme, intelligente La-
gerhaltungssysteme werden unter Berücksichtigung von just-in-time-Anforde-
rungen weiter ausgebaut werden. In der industriellen Fertigung ist ein ausge-
pragter Trend zum Abbau der Fertigungstiefe festzustellen, verbunden mit dem 
Einkauf von logistischen Dienstleistungen sowohl auf der Beschaffungs- wie 
auch auf der Absatzseite. Sich diesen qualitativen Anforderungen der Wirt
schaft zu stellen, wird die eigentliche Aufgabe der Verkehrswirtschaft in kom¬
menden Jahren sein, wird die noch ausgepragtere Strukturveranderung in den 
Verkehrsmarkten darstellen. Hier bietet der Markt in der Bundesrepublik für 
dort niedergelassene Unternehmen zunachst günstige Voraussetzungen, da 
diese umfassenden, kundenorientiert angebotenen logistischen Dienstleistungen 
nur in einer Symbiose zwischen Verkehrswirtschaft und verladender Wirtschaft 
mit dem geeigneten Standort erbracht werden können. Dies bedeutet, daB der 
StraBengüterverkehr künftig weiter ein Wachtstumsmarkt bleiben wird und 
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durch die fortschreitende Integration Europas, verbunden mit den gestiegenen 
Qualitatsanforderungen der Wirtschaft zusatzliche Wachstumsimpulse erhalten 
wird. Allerdings werden Marktanteilsgewinne vor allem diejenigen Unter
nehmen verbuchen können, die sich gegenwartig schon bereits auf diese abseh-
baren Entwicklungen einstellen und entsprechende Angebotsstrategien ent-
wickeln. Hier wird man nicht zuletzt auf den Werkverkehr setzen, dessen 
Umfang z.T. doch Konsequenz der Beschrankungen des gewerblichen Verkehrs 
ist. Zunehmend versuchen bereits heute Industrie und Handel ihren eigenen 
Fuhrpark abzubauen und an Spezialisten im Dienstleistungsgewerbe abzuge-
ben. Der Werkverkehr ist zwar in erster Linie service-orientiert, je mehr jedoch 
Unternehmen in der Beschaffungs- und Absatzlogistik ein wesentliches Ratio-
nalisierungsfeld für Industrie und Handel sehen, um so mehr wird auch der 
eigene Fuhrpark in Frage gestellt. Sowohl starkere Service-orientierung der 
Verkehrsunternehmen verstarkt durch mehr Wettbewerb, als auch starkere 
Durchdringung der Logistikkosten in Industrie und Handel werden den Aus-
schlag fur gewerbliche Verkehrsunternehmen geben. Dabei wird die Anpassung 
der Spedition sicherlich leichter fallen als Unternehmen, die ihren Schwerpunkt 
als Frachtführer sehen. Deren Chancen im Wettbewerb werden vor allem davon 
abhangen, inwieweit es ihnen gelingt, sich den Anforderungsprofilen ihrer Auf-
traggeber in bezug auf Schnelligkeit, Sicherheit, Informationsangebot, 
TransportgefaB und Tourenplanung anzupassen. 

8 Trotz dieser eigentlich günstigen Voraussetzungen von der Nachfrageseite far 
deutsche Verkehrsunternehmen werden haufig die Chancen der expandierenden 
Verkehrsmarkte weniger gewürdigt als die Risiken eines zunehmenden interna
tionalen Wettbewerbs. Dies liegt zum einen in der Tradition deutscher 
Verkehrspolitik begründet, die seit ca. 60 Jahren mit Kapazitatsbeschrankungen 
und Preisregulierungen versucht, den Wettbewerb Schiene/StraBe zugunsten 
der Deutschen Bundesbahn zu beëinflussen. Je mehr man politisch auf die 
Wirkung von Kapazitatsbeschrankungen und staatlichen Preisregulierungen 
vertraute, desto geringer war auch die Bereitschaft, die Standortbedingungen für 
im internationalen Wettbewerb stehende Verkehrsunternehmen zu verbessern. 
Die Frage, welche Standortbedingungen seitens der deutschen Wirtschafts-, 
Finanz- und Verkehrspolitik zugunsten von in der Bundesrepublik niedergelas-
senen Unternehmen gesetzt werden müssen, damit sie gunstige Startvorausset-
zungen im internationalen Wettbewerb haben, war bislang kein besonderes 
Anliegen der deutschen Politik. So begründete auch der ehemalige Bundesver-
kehrsminister, Dr. Warnke, die von ihm eingeleitete Einführung einer StraBen-
benutzungsgebühr nicht mit der Notwendigkeit, die steuerlichen Wettbewerbs-
bedigungen zwischen in- und auslandischen Güterkraftverkehrsunternehmen 
aneinander anzugleichen, sondern vor allem damit auslandische Nutzfahrzeuge 
auf ein Abgabenniveau zu schleusen, das demjenigen deutscher Konkurrenten 
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angenahert ist und geeignet ware, die Deutsche Bundesbahn im Wettbewerb zu 
begiinstigen. Insofern sind die Motive der deutschen Politik nicht anders zu 
bewerten als diejenigen von Osterreich und der Schweiz, Staaten, in denen 
gleichfalls der StraBengüterverkehr durch administrative MaBnahmen und Ab-
gaben auf die Bahn kanalisiert werden soil. Wenn schon künftig auf Kontingen
tierung verzichtet werden muB, so die Vorstellung deutscher Verkehrspolitik, so 
soli nationale Verkehrspolitik mittels Abgabenpolitik betrieben werden. Dies ist 
dann auch der eigentliche Hintergrund dafur, daB man in Bonn so hartnackig 
auf der Einführung einer StraBenbenutzungsgebühr besteht, verbunden mit 
einer gleichzeitigen Absenkung der Kraftfahrzeugsteuer, um damit das der-
zeitige Belastungsniveau auf einem möglichst hohen Niveau zu stabilisieren. 
Auch wenn die EG in der Zwischenzeit deutlich gemacht hat, daB dieses 
MaBnahmenpaket vertragswidrig ist, gibt es bislang keine Anzeichen dafür, daB 
man in Bonn in dieser Frage einlenken würde, um evtl. eine Klage vor dem 
Europaischen Gerichtshof zu verhindern. 

9 StraBenbenutzungsgebühren, die nach dem Territorialitatsprinzip erhoben 
werden, könnten jedoch durchaus in der europaischen Abgabenpolitik künftig 
eine konstruktive Rolle spielen, allerdings nur dann, wenn sie als Instrument 
einer gemeinsamen Verkehrspolitik eingesetzt würden. Hierbei kann es aus der 
Sicht der Wirtschaft nicht in erster Linie darum gehen, neue Abgaben nach 
einem neuen Verfahren einzufuhren, sondern der Sinn und Zweck derartigen 
Gebührer kann nur darin liegen, die Mitgliedstaaten zu verpflichten, die flir den 
europaischen Verkehr wichtigen FernstraBennetze in einem verkehrstüchtigen 
Zustand zu erhalten und weiter auszubauen. Dies ist allemal die Basis far die 
arbeitsteilige Wirtschaft in Europa und damit auch ein essentielier Bestandteil 
der Binnenmarktpolitik. 
Trotz zunehmender Enge auf Europas Verkehrswegen ist bislang noch immer 
nichts von einer internationalen Koordination über die Aufgaben und Ziele der 
künftigen Infrastrukturpolitik in Europa zu erkennen. Im Gegenteil, bei 
einzelnen europaischen Staaten, und dies gilt nicht nur für Osterreich und die 
Schweiz, sondern z.B. auch für die Bundesrepublik, ist es zweifelhaft, ob es 
überhapt Ziel der Politik ist, für den StraBengüterverkehr die notwendige Infra-
struktur zur Verfügung zu stellen. Zunehmend wird auch politisch das Verkehrs-
wachstum des StraBengüterverkehrs problematisiert und einer Verlagerung auf 
die Schiene das Wort geredet. Damit begibt man sich allerdings immer starker 
in einen wirtschaftspolitischen Widerspruch, denn einerseits wird mehr 
Wachtsum und Beschaftigung, mehr internationale Arbeitsteilung durch die 
Binnenmarktpolitik der Gemeinschaft erwartet, andererseits würde man gerne 
die verkehrlichen Konsequenzen verdrangen. DaB sich der StraBengüterverkehr 
in Europa frei entwickeln kann, wird damit von der Mehrheit der Verkehrspoli
tik zumindest in der Bundesrepublik eigentlich als falsch angesehen. Die 
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zunehmende Enge auf deutschen Autobahnen wird vornehmlich dem StraBen
güterverkehr angelastet, obwohl vor allem der gestiegene Pkw-Verkehr in den 
letzten Jahren für Staus gesorgt hat. M i t populistischen Forderungen wie 'Güter 
gehören auf die Schiene' lassen sich jedoch nicht die Transportprobleme der 
Wirtschaft im europaischen Binnenmarkt lösen. Denn keineswegs mit dem 
gleichen Engagement, mit dem standig die starkere Beteiligung der Schiene am 
wachsenden Güterverkehr gefordert wird, werden im Schienengüterverkehr 
oder im kombinierten Verkehr die entsprechenden Voraussetzungen für einen 
Leistungfahigen europaischen Schienenverkehr geboten. Auch nicht in 
Osterreich und der Schweiz. 
Geht man von den Güterverkehrsprognosen von Prognos aus, so würde die 
Bahn in den kommenden 20 Jahren ihre Transportleistung um 40% steigern 
müssen. Dies heiBt auch im Schienennetz Überlastung der Hauptmagistralen, 
ohne daB eine Politik der Verkehrsverlagerung von der StraBe auf die Schiene 
betrieben würde. Auch die Ausbauplanungen für das Schienennetz sind hierauf 
nicht vorbereitet. Bei allem Verstandis der Wirtschaft dafür, daB der Verkehr 
insgesamt künftig umweltgerecht gestaltet werden soil, damit sicherlich auch 
nicht billiger, sondern eher teuerer wird, wenn vor allem emissionsmindernde 
MaBnahmen an Fahrzeugen und immissionsmindernde MaBnahmen an Fahr-
wegen getroffen werden, gehort zum politischen Bekenntnis zum Binnenmarkt 
zum wachsenden AuBenhandel auch die Akzeptanz des GÜterverkehrs ein-
schieBlich des StraBengüterverkehrs. Unrealistisch ware es zu erwarten, daB 
man den StraBengüterverkehr einfach auf seinem heutigen Niveau einfrieren 
könnte, um das Wachstum ohne gröBere Probleme auf die Schiene zu kanalisie-
ren. Dies würde bleispielsweise bedeuten, daB die Deutsche Bundesbahn ihre 
Transportleistung in den kommenden 20 Jahren verdoppeln müBte, eine völlig 
unrealistische Erwartung. Allerdings sollten die Möglichkeiten, die im Schienen
verkehr angeboten werden, von der Wirtschaft konsequent genutzt und ausge-
baut werden. Vor allem den Ausbau des kombinierten Verkehrs sollte man nicht 
ausschlieBlich den Bahngesellschaften überlassen, deren Fahigkeit zu einer 
Kooperation über die Grenzen nach wie vor begrenzt ist. Hier liegt für die 
Wirtschaft, vor allem für Speditionen, eine strategische Aufgabe, die notwendi-
gerweise einzuhaltenden Leistungsparameter des kombinierten Verkehrs und 
seine Inanspruchnahme weiter auszubauen. Geht man jedoch von den Progno-
sen aus, die der künftigen Bundesverkehrswegeplanung zugrundegelegt werden, 
so wird der kombinierte Verkehr auch weiterhin nur eine begrenzte Rolle zur 
Lösung von Transportaufgaben spielen. Einem Mengenwachstum von 15 Mio. 
Tonnen zwischen 1985 und dem Jahre 2010 steht ein Verkehrswachstum im 
StraBengüterfernverkehr (gewerblicher Verkehr und Werkfernverkehr von 132 
bzw. 160 Mio. Tonnen) im gleichen Zeitraum je nach getroffenen Annahmen 
gegenüber. Dies verdeutlicht, wie notwendig es für die Wirtschaft ist, weiter das 
StraBennetz leistungsgerecht auszubauen, vor allem die hauptbelasteten Ver-
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kehrswege zu erweitern und die Möglichkeiten, den Lkw in seiner Umweltpro-
blematik zu entscharfen, durch konsequente technische MaBnahmen an den 
Fahrzeugen zu treffen. Hierzu bedarf es vor allem strenger Grenzwerte fur Larm 
und Abgas auf europaischer Ebene, um dadurch sicherzustellen, daB Wachstum 
der Wirtschaft und Güterverkehr gemeinsam mit den Zielen eines verbesserten 
Umweltschutzes realisiert werden können. Auch hier sollte sich die Wirtschaft 
offensiv und nicht defensiv verhalten. 

40! 



V E R V O E R W I J Z E K E U Z E V A N V E R L A D E R S ; E E R S T E 
R E S U L T A T E N V A N E E N V E R L A D E R S E N Q U E T E 

DRS. B . SMEENK* 

Abstract 
Modal choice of snippers 
I n this article reasons are explained why an extensive shippers' survey has been carried out 
in The Netherlands. 
This survey has two basic elements, namely a postal survey and indepth interviews on 
selected items such as port competition, environmental issues and modal choice. 
The article gives some results of the postal survey. These results however are restricted to 
an overview of the general results and information on transport flows. More analyses wil l 
be carried out in the future. I n this article analyses are restricted to a few subjects, such as 
port competition and environmental issues in connection with modal choice. 

I N L E I D I N G 

In dit artikel worden de redenen voor het uitvoeren van een grote verladersen
quête in Nederland nader uiteengezet. Ingegaan wordt op de wijze waarop het 
onderzoek is opgezet en er worden een aantal eerste resultaten gepresenteerd. 

A C H T E R G R O N D E N VOOR H E T U I T V O E R E N VAN V E R L A D E R S E N -
Q U E T E S 

Het voormalige Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) , thans 
NEA, maakt al geruime t i jd voorspellingen voor de ontwikkeling van het goe
derenvervoer op korte, middellange en lange termijn. Een van de belangrijkste 
onderdelen van het Transport Economisch Model (TEM), het prognosesysteem 
dat in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is ontwikkeld, is 
de zogenaamde modal-split module. In deze module wordt de verdeling over de 
drie inland vervoerwijzen (weg, binnenvaart en rail) bepaald. De basis voor de 
verdeling wordt gevormd door geaggregeerde informatie. Dit betekent dat de 
goederenstromen per vervoerwijze de basis vormen voor de verdeling. 
De modal-split module werkt in twee stappen. In de eerste stap wordt een 
marktsegmentatie toegepast, gebaseerd op het al dan niet voorkomen van een 
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vervoerwijze per relatie per goederengroep. Op deze wijze worden 5 concurren-
tiesegmenten onderscheiden: 

1 concurrentie tussen weg, binnenvaart en rail; 
2 concurrentie tussen weg en rail; 
3 concurrentie tussen rail en binnenvaart; 
4 concurrentie tussen weg en binnenvaart; 
5 geen concurrentie tussen de vervoerwijzen. 

Voor elk van de onderscheiden segmenten, behalve voor de laatstgenoemde, 
wordt een modal-split keuzemodel geschat. De verklarende variabelen zijn 
partijgrootte, transportkosten en -tijden. 
In recente prognoses is een aantal tekortkomingen van deze aanpak naar voren 
gekomen. Eén van de belangrijkste is de structurele onderschatting van goe
derenvervoer over de weg. Ondanks de relatief sterke groei die door het systeem 
wordt voorspeld (bijvoorbeeld 80% in de periode 1985-2010 bij een gematigde 
economische groei), blijkt uit realisaties dat de werkelijke groei nog sterker is. 
De belangrijkste achterliggende oorzaken voor de onderschatting zijn: 

• de verschuiving naar meer hoogwaardige goederen, met kleinere partij
groottes en frequentere belevering wordt door het systeem niet in voldoende 
mate verwerkt; 
• sterke punten van wegvervoer, zoals betrouwbaarheid, vermijden van over
slag en andere logistieke aspecten, worden niet in beschouwing genomen. 

Een nadere analyse van het vervoerwijzekeuzeproces bij verladers leert, dat de 
beslissing wordt gebaseerd op meer variabelen dan de door het model in be
schouwing genomen tijden, kosten en partijgroottes. De conventionele modal-
split modellen lijken dan ook niet de meest geschikte voor het juist voorspellen 
van goederenvervoer over de weg. Zelfs in landen waar het overheidsbeleid sterk 
gericht is op het stimuleren van spoorvervoer (zoals de BRD), is een sterke 
toename van het goederenwegvervoer waar te nemen. Dit kan niet volledig 
worden verklaard uit het wegvallen van traditionele markten als kolen, ijzer en 
staal, maar moet mede gezocht worden in verklarende variabelen als voorraad-
kosten, verpakkingskosten, verzekeringen, betrouwbaarheid, stiptheid en flexi
biliteit. In eerder onderzoek is vooral het belang van voorraadkosten als belang
rijke verklarende variabele naar voren gekomen. 
De voorraadkosten bestaan uit: 

• de kosten van opslag van de goederen; 
• rente over het in de voorraad geïnvesteerde kapitaal; 
• verzekeringskosten; 
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• de kans op beschadiging; 
• de kans op bederf, zowel fysiek als economisch. 

De voorraadkosten verklaren voor een belangrijk deel de tendens naar lagere 
voorraden, waarbij hogere transportkosten worden geaccepteerd. De toepassing 
van flexibele produktieconcepten en 'just in time' logistieke systemen betekent 
een voortgaande verschuiving in de richting van meer wegvervoer. Di t zal 
resulteren in een transportsysteem dat wordt gekarakteriseerd door kleinere, 
maar meer frequente zendingen en een preferentie voor flexibiliteit, betrouw
baarheid en beschikbaarheid als belangrijkste attributen. 
Informatie over deze aspecten kan niet worden verkregen via de traditionele 
vervoerstatistieken, omdat deze zijn gebaseerd op een bepaalde vervoerwijze 
(statistiek van het wegvervoer, binnenvaart, e.d.). Deze geaggregeerde informa
tie is gebaseerd op gegevens die door vervoerders ter beschikking worden 
gesteld. Hierin is ex-post aangegeven welke goederen van punt A naar punt B 
met vervoerwijze V zijn vervoerd. Soms is ook informatie over vrachtopbreng
sten opgenomen. Het zal duidelijk zijn dat uit deze informatie op geen enkele 
wijze het keuzeproces dat bij verladers (en soms expediteurs) plaatsvindt, kan 
worden gereconstrueerd. De benodigde basisinformatie ontbreekt. 
I n een (vervoer)wereld die snel verandert, betekent dit dat de voorspellingen 
voor goederenvervoer, vooral de aandelen van de vervoerwijzen (de modal-split) 
in het totale vervoer, steeds minder realistisch worden. In moderne logistiek 
georiënteerde theorieën is vervoer slechts een onderdeel van het totale proces 
dat er zorg voor draagt dat de juiste hoeveelheid goederen op de juiste t i jd en 
plaats tegen de laagste totale kosten aanwezig is. Informatie over vervoer
stromen is hierbij slechts een onderdeel van de totale hoeveelheid informatie die 
nodig is. De nieuwe informatie maakt het ook noodzakelijk nieuwe modal-split 
modellen te ontwikkelen. 
Er kunnen twee fundamenteel verschillende benaderingen voor het modelleren 
van modal-split modellen worden onderscheiden. In de eerste plaats de (tradi
tionele) geaggregeerde modellen, ten tweede de gedesaggregeerde modellen. 
Geaggregeerde modellen zijn gebaseerd op vervoerstromen per goederengroep 
per vervoerwijze tussen regio's. De verklarende variabelen in dit type modellen 
zijn transportkosten (of tarieven) en -tijden. Hoewel de mate van detail zeer 
groot kan zijn (veel goederengroepen, veel regio's), is de benadering geaggre
geerd omdat uitgegaan wordt van een stroom die samengesteld is uit meerdere 
zendingen. Individuele informatie wordt niet gebruikt. Voordelen van deze 
benadering is de beschikbaarheid van vervoergegevens, al l i jkt dit voordeel snel 
kleiner te worden door het beleid van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De informatie die ter beschikking wordt gesteld, bevat minder details 
dan vroeger en wordt snel duurder. Wanneer dit beleid wordt voortgezet, zal het 
in de toekomst onmogelijk worden met behulp van deze gegevens goed vervoer-
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onderzoek te doen, temeer daar belangrijke opdrachtgevers in hun beleid in 
toenemende mate specifieke deelterreinen verkennen. Voorbeelden zijn 'reke
ning rijden', de concurrentiepositie van het Nederlands wegvervoer na 1992 e.d. 
Maar dit terzijde. 
Het grootste nadeel van de geaggregeerde benadering is de beperkte verklarende 
kracht van dit type modellen. 
Het belangrijkste voordeel van de gedesaggregeerde modellen is juist de (in 
theorie) grotere mate van verklaringskracht, omdat dit type modellen wordt 
gebaseerd op informatie die door de beslissers wordt verschaft. Dit maakt het 
mogelijk de variabelen zodanig te kiezen dat de mate van verklaring maximaal 
is. In de modelpraktijk zijn er, voor wat betreft het goederenvervoer, weinig 
ervaringen. Wel is op deelterreinen deze benadering toegepast. De belangrijkste 
drempel voor het toepassen van dit type modellen is het verzamelen van de 
benodigde informatie. De enige methode is een enquête onder de beslissers. De 
verladersenquête in Nederland, die in het volgende zal worden besproken, had 
als belangrijkste doel deze informatie te verzamelen. 

O P Z E T E N UITVOERING VAN D E V E R L A D E R S E N Q U E T E 

De opzet van de enquête 
De dataverzameling vindt plaats in twee stappen: 

• een schriftelijke enquête onder een groot aantal verladers; 
• interviews over geselecteerde onderwerpen bij een beperkt aantal verladers. 

Het doel van de schriftelijke enquête was het verkrijgen van basisinformatie over 
de structuur van het vervoer in 1986. Hierbij komen zowel inkomende als 
uitgaande stromen en zendingen aan de orde. Voorts wordt een aantal algemene 
vragen gesteld. Hierbij moet gedacht worden aan infrastructuuraansluitingen, 
bezit en gebruik van eigen voertuigen, de aanwezigheid van een logistieke 
afdeling, e. d. 
De interviews worden gebaseerd op de informatie uit de schriftelijke enquête. 
Deze informatie is ook de basis voor de selectie van de verladers. Een onderzoek 
naar de havenkeuze van verladers heeft bewezen dat deze aanpak succesvol kan 
zijn. Het grote voordeel is, dat van te voren bekend is of verladers over zee aan-
en/of afvoeren. Ook is andere basisinformatie van te voren bekend en kan in het 
interview direct op de hoofdzaken worden ingegaan. 

Criteria voor het selecteren van de vestigingen 
De belangrijkste criteria die voor de schriftelijke verladersenquête zijn gehan
teerd, zijn: 
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• de activiteiten van de vestiging 
De activiteiten zijn zowel van belang voor de omvang van de goederenstromen 
als voor de samenstelling ervan. Zo zijn de goederenstromen in de dienstver-
lenng aanzienlijk geringer dan in de industrie. Ook binnen de industrie zijn er 
belangrijke verschillen. I n de enquête zijn alle industriële branches vertegen
woordigd: voedingsmiddelenindustrie, metaalindustrie, chemie en overige in
dustriële activiteiten. Naast de industrie werden verder nog de nutsbedrijven, de 
bouw, de groothandel en de reparatiebedrijven in de enquête opgenomen. Nuts
bedrijven voornamelijk vanwege de belangrijke goederenstromen (kolen) naar 
de elektriciteitscentrales. Bouwbedrijven werden na een langdurige discussie in 
de enquête opgenomen. Het belangrijkste argument was dat het zand- en grind-
vervoer omvangrijke vervoerstromen met zich brengt. Achteraf moet worden 
geconcludeerd dat dit een verkeerde beslissing is geweest, niet omdat bouwbe
drijven niet wilden meewerken, maar meer omdat het gebruikte enquêteformu
lier niet geschikt was voor deze bedrijven. 
(Groot)handel brengt eveneens veel vervoer met zich mee. 
• omvang van de vestiging 
Naast de activiteit is ook de omvang van de vestiging van belang. Naarmate de 
vestiging binnen een branche groter is, zullen de vervoerstromen omvangrijker 
zijn. De grote meerderheid van de vestigingen is klein. Na analyse van de grootte 
van de vestigingen (gemeten in aantal werknemers) bleek dat er in Nederland 
bij de geselecteerde branches slechts ca. 5100 vestigingen meer dan 50 werk
nemers hadden. Besloten werd al deze vestigingen in de steekproef te betrekken. 
Uit de vestigingen met minder dan 50 werknemers werd een steekproef van circa 
2% getrokken. Di t resulteerde in 1500 vestigingen. 

Het enquêteformulier 

Het enquêteformulier bestond uit drie delen: 

a algemene vragen over de vestiging 
Voorbeelden van vragen in dit onderdeel zijn de omvang van de vestiging 
(werknemers, omzet), het bezit en gebruik van eigen voer- en vaartuigen, infra
structuuraansluiting en het gebruik van infrastructuur, aanwezigheid van een 
logistieke afdeling en het gebruik van een logistiek plan. 
b inkomende stromen en zendingen 
Gevraagd werd naar de inkomende goederen, specifieke kenmerken van de 
belangrjkste stroom (herkomsten, vervoerketens (inclusief overslagpunten), 
voorraden e.d.). Het belangrijkste onderdeel van de enquête betreft de vragen 
over zendingen. Hierin wordt uitgebreid op enkele specifieke zendingen inge
gaan. Gevraagde kenmerken zijn onder meer: zendinggrootte, transportkosten, 
transporttijden, verpakkings- en verzekeringskosten, leveringscondities, waarde 
van de goederen en tenslotte de criteria die een rol hebben gespeeld bij de 
beslissing het vervoer te laten plaatsvinden op de beschreven wijze. 
406 



c uitgaande stromen en zendingen 
Dit onderdeel is het spiegelbeeld van onderdeel b. De vragen zijn identiek. Door 
de inkomende en uitgaande stromen te combineren is het mogelijk de input-
output structuur van de goederen van de vestiging te reconstrueren. 

E E R S T E R E S U L T A T E N 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de resultaten vermeld van de eerste analyses. Het 
betreft merendeels tellingen en eenvoudige vergelijkingen. De meer diepgaande 
analyses moeten nog plaatsvinden. Ook de ophoging naar landelijke totalen 
heeft nog niet plaatsgevonden. 

Respons 
De respons wordt in de tabellen 1 en 2 gerelateerd aan de eerder vermelde 
criteria: activiteiten en grootteklasse 

Tabel 1 - Respons naar hoofdactiviteit 

Activiteit Totaal Respons Respons 
aantal percentage 

Voeding 603 148 25 
Metaal 1575 295 19 
Chemisch 420 111 26 
Overige industrie 1273 244 19 
Bouw 1114 98 9 
Groothandel + overig 1624 298 18 

Totaal 6609 1194 18 

Zoals uit Tabel 1 blijkt is het responspercentage van de voedingsmiddelenindus
trie en de chemische industrie het hoogst. De bouw blijf t , zols verwacht mocht 
worden, achter. 

Tabel 2 - Respons gerelateerd aan omvang van de vestiging 

Aantal werknemers Totaal aantal Respons Respons percentage 
<50 1474 203 14 
50-99 2876 499 17 

100-199 1344 235 17 
200-499 677 155 23 
>500 238 102 43 
Totaal 6609 1194 18 

Grotere vestigingen hebben, zoals uit Tabel 2 blijkt, zeer goed gereageerd. Dit 
is een van de redenen dat de resultaten van de enquête in een groot aantal 
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projecten van belang zullen zijn. Nieuwe ontwikkelingen vinden nu eenmaal 
meer bij grotere dan bij kleinere vestigingen plaats. Di t wil overigens niet zeggen 
dat er bij kleinere vestigingen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden! 

Geselecteerde resultaten uit het algemene deel 
In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de resultaten van een aantal algemene 
vragen. Gestart wordt met het bezit van vrachtvoertuigen. In Tabel 3 is het 
vrachtautobezit gerelateerd aan de activiteiten van de vestiging. Kleinere vracht
auto's (kleiner dan 3,5 ton) zijn veelvuldig terug te vinden in de metaalindustrie, 
de bouw en bij nutsbedrijven. Middelgrote trucks (tussen 3,5 en 7 ton) zijn niet 
populair. Slechts 19% van de vestigingen bezit één of meer van dit type vracht
auto's. Grotere vrachtauto's (groter dan 7 ton) daarentegen komen veelvuldig 
voor, vooral bij de voedigsmiddelenindustrie en in de groothandel. Het vracht
autobezit in de chemische industrie is opvallend laag. 

Tabel 3 - Vrachtautobezit gerelateerd aan activiteiten 

<3,5t 3,5-7,51 >7,5t 

# 0 1-2 3-10 >10 0 1-2 3-10 >10 0 1-2 3-10 >10 

Voeding 134 21 10 4 127 19 17 6 96 20 26 26 
Chemie 91 19 1 - 100 11 - - 90 9 8 4 
Metaal 167 99 26 3 249 38 7 1 256 32 8 -
Ov. ind. 142 48 14 6 185 20 3 2 174 20 7 9 
Nutsbedr. 4 1 2 7 9 3 - 2 7 3 4 -
Bouw 47 16 21 13 70 20 6 2 64 20 12 2 
Handel 197 69 26 4 228 46 19 5 202 33 45 16 

Totaal 782 273 100 37 968 157 52 18 889 137 110 57 

Noot: # geeft het aantal vrachtauto's aan 

I n de Tabellen 4a en 4b wordt het gebruik van de vervoerwijzen bij de 
inkomende en uitgaande goederenstromen vermeld. De percentages tellen niet 
op tot 100%, omdat bedrijven van meer dan één vervoerwijze gebruik kunnen 
maken bij de aanvoer/afvoer van goederen. Opvallend is het hoge percentage 
vestigingen dat van goederenvervoer door de lucht gebruik maakt. Respectieve
l i jk 23 en 26% voor aan- en afvoer. De chemische industrie bli jkt van bijna alle 
vervoerwijzen het meeste gebruik te maken. 

Tabel 4a - Het gebruik van vervoerwijzen gerelateerd aan vervoerwijzen voor inkomende stromen 

Activiteit Voeding Metaal Chemie Overige Bouw Groot Totaal 
industrie handel gem. 

Weg 92 100 97 92 99 94 95 
Rail 14 27 33 14 13 14 19 
Binnenvaart 16 10 25 16 15 8 13 
Zee 26 29 43 26 2 25 26 
Lucht 11 36 32 13 2 26 23 
Pijplijn 3 1 14 5 1 1 3 
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Tabel 4b - Het gebruik van vervoerwijzen gerelateerd aan vervoerwijzen voor uitgaande stromen 

Activiteit Voeding Metaal Chemie Overige Bouw Groot Totaal 
industrie handel gem. 

Weg 99 96 98 97 91 97 97 
Rail 18 23 37 16 8 13 19 
Binnenvaart 12 16 23 8 3 3 10 
Zee 36 42 56 24 2 18 30 
Lucht 18 44 33 16 2 22 25 
Pijplijn 1 1 5 5 0 0 2 

De volgende tabellen geven inzicht in de mate waarin vestigingen beschikken 
over een speciale afdeling die zich met logistiek bezighoudt: de logistieke 
afdeling. In Tabel 5a is vermeld bij welke activiteiten de logistieke afdeling het 
meest voorkomt. In tabel 5b is de logistieke afdeling gerelateerd aan de omvang 
van de vestiging. 

Tabel 5a - De logistieke afdeling gerelateerd aan activiteit van de vestiging 

Totaal Logistieke Percentage 
aantal afdeling 

Voeding 148 84 57 
Metaal 295 141 48 
Chemisch 111 69 62 
Overige industrie 244 100 41 
Bouw 98 23 23 
Groothandel 298 169 57 

Totaal 1194 586 49 

Vestigingen in de chemische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de 
groothandel hebben het hoogste percentage logistieke afdelingen. Di t is geen 
verrassing omdat zowel de voedingsmiddelenindustrie als de chemie veelal 
gebaseerd is op het verwerken van continue stromen die een belangrijke mate 
van sturing en controle vereisen. Hetzelfde geldt voor de groothandel. In andere 
branches is de controle over het logistieke proces nog niet zover voortgeschre
den. 

Tabel 5b - De logistieke afdeling gerelateerd aan de omvang van de vestiging 

Totaal Logistieke Percentage 
aantal afdeling 

<50 203 70 34 
50-99 499 230 46 

100-199 235 115 49 
200-499 155 102 66 
>500 102 69 68 

Totaal 1194 586 49 

409 



Het percentage vestigingen met een logistieke afdeling neemt sterk toe met de 
omvang van de vestiging. Eén op de drie kleinere bedrijven beschikt over een 
logistieke afdeling. Bij grote vestigingen is dit twee op de drie. Tweemaal zoveel 
derhalve. 
De laatste twee aspecten betreffen de status van de vestiging, al dan niet 
onderdeel van een concern en het jaar waarin de betreffende vestiging op die 
lokatie gestart is. 

Tabel 6a - Status van de vestiging (in %) gerelateerd aan activiteit 

Deel van Moeder Dochter Anders 
concern in % van kolom 1 

Voeding 70 26 67 7 
Metaal 57 40 51 9 
Chemisch 81 25 66 9 
Overige industrie 58 45 45 10 
Bouw 37 44 44 12 
Groothandel 68 56 37 7 

Totaal 62 42 50 8 

Vestigingen in de chemische industrie zijn voor 80% van het totaal onderdeel 
van een concern. In de voedingsmiddelenindustrie en de groothandel ligt het 
percentage eveneens boven het gemiddelde. Wanneer naar de status van de 
vestiging in de kolommen 2, 3 en 4 van Tabel 6 wordt gekeken, blijkt een 
belangrijk verschil. Zowel in de chemie als in de voedingsmiddelenindustrie 
blijkt de vestiging meestal een dochter te zijn. In de groothandel betreft het 
veelal de hoofdvestiging. Uit Tabel 6b blijkt dat, naarmate de vestiging groter 
is, het vaker een onderdeel van een concern betreft. Opvallend is dat de kleinere 
vestigingen (minder dan 50 werknemers) en de grote vestigingen (meer dan 500 
werknemers) slechts in 33 respectievelijk 37% hoofdvestiging zijn. Voor bedrij
ven met 50 tot 500 werknemers is dit voor 44% het geval. 

Tabel 6b - Status van de vestiging (in %) naar omvang 

Deel van Moeder Dochter Anders 
concern in % van kolom 1 

<50 35 33 57 10 
50-99 57 44 47 9 

100-199 69 44 44 10 
200-499 86 43 50 7 
3=500 89 37 60 3 

Totaal 62 42 50 8 
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Tabel 7a - Jaar van vestiging (in %) naar activiteit van de vestiging 

Vóór 1940 1941-1970 Na 1970 Onbekend 

Voeding 38 25 33 3 
Metaal 15 46 37 2 
Chemisch 22 44 34 2 
Overige industrie 25 42 30 2 
Bouw 11 35 51 3 
Groothandel 11 29 58 3 

Totaal 19 37 41 3 

De groothandel blijkt een branche te zijn met relatief jonge vestigingen. Ook de 
bouw blijkt veel jonge bedrijven te hebben. 
Verondersteld mag worden dat de oorzaken van elkaar verschillen. De voe
dingsmiddelenindustrie en de overig »e industrie (waaronder textiel- en kledingin-
dustrie) zijn meer traditionele industrieën met relatief veel oudere vestigingen. 

Tabel 7b - Jaar van vestiging (in %) naar omvang van de vestiging 

Vóór 1940 1941-1970 Na 1970 Onbekend 

<50 13 28 56 3 
50-99 16 39 43 3 

100-199 20 35 41 4 
200-499 32 42 27 1 
>500 35 43 20 0 

Totaal 19 37 41 3 

Er is een sterk verband tussen de omvang van de vestiging en het jaar van 
vestiging. Naarmate een vestiging een grotere omvang heeft, bestaat ze langer. 
Kleinere vestigingen zijn voor meer dan de helft (56%) na 1970 op de huidige 
plaats gevestigd en derhalve minder dan 20 jaar oud. 
Deze tabel laat ook duidelijk de dynamiek zien die er bestaat bij vestigingen. 
Vaak wordt ten onrechte gedacht, dat een vestiging van een bedrijf er altijd is 
geweest en dat dit altijd zo zal blijven. De tabel bewijst het tegendeel. 

Inkomende vervoerstromen 
In dit onderdeel worden enkele kenmerken van de inkomende stromen bespro
ken. Inkomend dient te worden gezien vanuit het gezichtspunt van de verlader. 
Inkomende stromen zijn veelal grondstoffen en halffabrikaten. Alleen bij de 
groothandel komen ook eindprodukten voor. 
Een van de belangrijkste vragen betrof transportketens. Statistische bureaus 
zoals CBS registreren geen transportketens. Zoals eerder betoogd, is de basis 
voor de registratie de vervoerwijze en niet de goederenstroom. Dit betekent dat, 
wanneer een goed is overgeslagen, er twee gescheiden vervoerbewegingen in de 
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statistiek worden opgenomen. Dit veroorzaakt belangrijke problemen bij het 
modelleren en voorspellen van goederenstromen. 
In de verladersenquête zijn in totaal 3200 ketens ingevuld. Hiervan zijn er 1203 
afkomstig uit Nederland (37,6%), 1515 (47,3%) uit Europa en de overige 482 
(15,1%) uit de rest van de wereld. 
Tabel 8 geeft de sterke positie van het wegvervoer voor stromen afkomstig uit 
Nederland en Europa weer. Bij de aanvoer uit Nederland kwamen vervoer
ketens (gedefinieerd als meer dan een vervoerwijze per goederenstroom) bijna 
niet voor. 

Tabel 8a - Goederenstromen met herkomst Nederland en Europa uitgedrukt in ketens 

Nederland Europa 
# % # % 

Weg 1066 88,6 1024 67,6 
Weg - weg 31 2,6 160 10,6 
Binnenvaart 43 3,6 60 4,0 
Rail 14 1,2 11 0,7 
Pijplijn 12 1,0 - -
Zee - - 29 1,9 
Zee - weg - - 114 7,5 
Overig/onbekend 37 3,0 117 7,7 

Totaal 1203 100,0 1515 100,0 

Noot: # = aantal 

Wegvervoer is ook dominant bij Europese herkomsten. 
Opvallend is het aandeel van zeetransport. Dit duidt erop dat een belangrijk deel 
van de stromen uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië afkomstig is. Rail-
vervoer komt nauwelijks voor. Dit geldt zowel voor Nederland als voor Europa. 

Het aanvoerpatroon voor de rest van de wereld verschilt uiteraard in belangrijke 
mate van de continentale herkomsten. Zee- en luchtaanvoer domineren bij 
aanvoer uit de rest van de wereld. Het is interessant op te merken, dat in Tabel 4 
zee- en luchttransport een vrijwel gelijk aandeel hadden. In Tabel 8b overheerst 

Tabel 8b - Goederenstromen met de rest van de wereld als herkomst 

# % 

Zee 24 5,0 
Zee - weg 252 52,3 
Zee - binnenvaart 55 11,4 
Zee - overig 34 7,1 
Lucht 1 0,2 
Lucht - weg 60 12,4 
Overig en onbekend 56 11,6 

Totaal 482 100,0 

Noot: # = aantallen ketens 
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zeevervoer duidelijk. De verklaring ligt in de frequentie waarmee de vervoer
wijzen gebruikt worden. 
Zeevervoer wordt veelal voor regelmatige vervoerstromen ingezet. Lucht
transport zal veeleer als alternatief dienen bij spoedzendingen (bijvoorbeeld 
reserve-onderdelen, e.d.). 
Bij transportketens, die hier vaker voorkomen dan bij continentaal vervoer, is 
wegtransport vaak de tweede vervoerwijze. Ook binnenvaart komt voor. Rail
transport wordt zelden gebruikt. 
Een volgend aspect is de vraag welke goederen in transportketens worden 
gevonden. Dit is onder meer van belang bij de vraag welke goederen van 
wegvervoer naar gecombineerd vervoer kunnen worden verschoven, bijvoor
beeld uit milieu- of congestie-oogpunt. Tabel 9 geeft de verdeling over de goe-
derengroepen op 1 digit NSTR niveau. 

Tabel 9a - Transportketens en goederengroepen (met herkomst Europa) 

Weg/weg Weg/rail Binnenvaart/weg Zee/weg Totaal 

0 Agrarische prod. 10 1 2 37 50 
1 Voedingsmiddelen 10 1 8 19 
2 Steenkool 
3 Olie 1 1 3 5 
4 Ertsen 
5 Metaal produkten 30 6 3 11 50 
6 Bouwmaterialen 3 3 1 7 
7 Meststoffen 2 2 
8 Chemische prod. 16 6 22 
9 Eindfabrikaten 88 9 2 48 147 

10 Totaal 160 17 11 114 302 

Tabel 9b - Transportketens en goederengroepen (met herkomst rest van de wereld) 

Zee/weg Zee/rail Zee/binnenvaart Lucht/weg Totaal 

0 Agrarische prod. 48 31 1 80 
1 Voedingsmiddelen 25 3 11 1 40 
2 Steenkool 2 2 4 
3 Olie 8 8 
4 Ertsen 3 3 6 
5 Metaal produkten 11 3 14 
6 Bouwmaterialen 2 1 3 
7 Meststoffen 
8 Chemische prod. 25 1 5 6 37 
9 Eindfabrikaten 117 2 6 44 169 

10 Totaal 241 9 55 56 361 

Uit de tabellen blijkt dat transportketens vooral in eindprodukten en agrarische 
produkten gevonden worden (respectievelijk de groepen 9, 1 en 0). Bij her
komsten binnen Europa zijn ook metaalprodukten (groep 5) van belang. Hierbij 
komen vooral weg-weg ketens veel voor. 
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Een laatste aspect is de voorraad die van de verschillende goederen wordt 
aangehouden. In Tabel 10 is de voorraad gerelateerd aan de jaarlijks inkomende 
stroom. In het licht van logistieke systemen, die erop gericht zijn de voorraad 
zoveel mogelijk te minimaliseren, is het van belang te weten bij welke goederen
groepen (en de daaraan verbonden economische activiteiten) lage, danwel hoge 
voorraden aanwezig zijn. 

Tabel 10 - Voorraden gerelateerd aan inkomende stromen (in 1000 ton) 

Waarnemingen Inkomende stroom Voorraad % 

1 Agrarische prod. 223 40 2,3 6 
2 Voedingsmiddelen 110 58 1,5 3 
3 Steenkool 3 707 54,7 8 
4 Olie 29 204 10,9 5 
5 Ertsen 11 174 15,1 9 
6 Metaal produkten 115 6 1,2 19 
7 Bouwmaterialen 74 69 5,4 8 
8 Meststoffen 8 242 30,4 13 
9 Chemische prod. 109 26 1,5 6 

10 Eindfabrikaten 301 22 1,5 7 

De gemiddelde voorraad ligt voor het merendeel van de goederen rond de 7 %. 
Opmerkelijk is de 19% bij metaalprodukten. Een nadere analyse naar het 
verband tussen voorraden en de aanwezigheid van een logistieke afdeling ver
dient aanbeveling. 

Uitgaande stromen 
In het laatste deel van dit artikel worden dezelfde tabellen gepresenteerd als 
voor de inkomende stromen. In de Tabellen 11a en 11b worden de uitgaande 
stromen naar Nederland en Europa gepresenteerd. Deze tabellen vormen het 
spiegelbeeld van de Tabellen 8 a en 8b. 

Tabel 11a - Stromen met bestemming Nederland en Europa 

Nederland 
# % # 

Europa 
% 

Weg 1354 87,2 1096 67,6 
Weg - weg 64 4,1 231 10,6 
Binnenvaart 44 2,9 28 4,0 
Rail 14 0 2 22 0,7 
Pijplijn 6 0,4 - -
Zee - - 26 1,9 
Zee - weg - - 68 4,3 
Overig/onbekend 70 4,5 100 6,3 

Totaal 1552 100,0 1571 100,0 

Noot: # = aantallen ketens 
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Wegtransport domineert ook in de uitgaande zendingen. Di t geldt zowel voor 
Nederlandse als Europese bestemmingen. Een vergelijking met Tabel 8a geeft 
aan dat er weinig verschillen tussen de inkomende en de uitgaande stromen zijn. 

Tabel 11b - Stromen met de rest van de wereld als bestemming 

# % 

Weg 16 2,2 
Zee 32 4,3 
Weg - zee 487 65,7 
Overig - zee 19 2,6 
Lucht 1 0,1 
Weg - lucht 90 12,1 
Overig en onbekend 96 13,0 

Totaal 741 100,0 

Noot: # = aantallen ketens 

Het volgende aspect betreft de vraag welke goederen in vervoerketens worden 
vervoerd. In Tabel 12 is het antwoord op deze vraag terug te vinden. 

Tabel 12a - Transportketens en goederengroepen (bestemming Europa) 

Weg/weg Weg/rail Weg/lucht Weg/ zee Totaal 

0 Agrarische prod. 14 4 18 
1 Voedingsmiddelen 34 5 4 16 59 
2 Steenkool 1 1 
3 Olie 2 1 3 
4 Ertsen 1 1 
5 Metaal produkten 10 3 13 
6 Bouwmaterialen 5 2 7 
7 Messtoffen 
8 Chemische prod. 33 2 4 12 51 
9 Eindfabrikaten 127 8 15 29 179 

10 Totaal 225 16 23 68 332 

Tabel 12b - Transportketens en goederengroepen (met bestemming de rest van de wereld) 

Weg/zee Weg/lucht Weg2/zee Weg2/lucht Totaal 

0 Agrarische prod. 22 22 
1 Voedingsmiddelen 100 9 4 113 
2 Steenkool 
3 Olie 7 7 
4 Ertsen 4 4 
5 Metaal produkten 32 32 
6 Bouwmaterialen 13 13 
7 Meststoffen 1 1 
8 Chemische prod. 103 9 2 114 
9 Eindfabrikaten 183 55 10 8 256 

10 Totaal 465 73 14 10 562 

Noot: Weg2/zee betekent weg/weg/zee 
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Een vergelijking met de inkomende goederen (uit Tabel 9) laat zien dat eind
fabrikaten een groter aandeel hebben in de uitgaande stromen. Een ander 
verschil is dat binnenvaart bij uitgaande stromen niet of nauwelijks voorkomt. 
Wel wordt luchttransport binnen Europa gebruikt. 
Transportketens komen vooral voor in eindfabrikaten (groep 9), chemische 
produkten (8) en voedingsmiddelen (groep 1). 
De keten weg/zee is verreweg de meest voorkomende. 
In Tabel 13 is de voorraad van uitgaande goederen gerelateerd aan de uitgaande 
stroom per jaar. 

Tabel 13 - Voorraad gerelateerd aan uitgaande stroom 

Waarnemingen Uitgaande stroom Voorraad % 

1 Agrarische prod. 235 11 0,7 6 
2 Voedingsmiddelen 154 74 3,1 4 
3 Steenkool 1 * * * 
4 Olie 24 203 9,7 5 
5 Ertsen 3 16 0,8 5 
6 Metaal produkten 60 38 2,5 6 
7 Bouwmaterialen 53 94 8,4 9 
8 Meststoffen 6 334 43,0 13 
9 Chemische prod. 105 41 4,0 10 

10 Eindfabrikaten 396 15 1,2 8 

* Niet voldoende waarnemingen 

Gemiddeld is de voorraad bij uitgaande goederen lager. De meeste goederen 
hebben een voorraad van rond 5% ( = 18 dagen). Opvallend is, dat bij uit
gaande chemische produkten de voorraad hoger ligt dan bij inkomende goe
deren (6% ten opzichte van 10%). 

E N I G E A F S L U I T E N D E OPMERKINGEN 

De verladersenquête kent twee basisonderdelen: een schriftelijke enquête, die 
een brede basis vormt voor een groot aantal vraagstukken, en een mondelinge 
enquête, die dieper ingaat op geselecteerde items zoals havenconcurrentie, 
milieuvraagstukken, ketenanalyse en 'last but not least' modal-split analyses. 
De eerste stap geeft informatie over een basisjaar (1986) en is derhalve niet 
geschikt voor het aangeven van ontwikkelingen, zowel uit het verleden als voor 
de toekomst. Deze zullen uit de mondelinge enquêtes moeten komen. 

In deze bijdrage is een aantal resultaten van de schriftelijke enquête gepresen
teerd. Hierbij is de nadruk vooral gelegd op transportstromen en enkele ver
wante aspecten. Benadrukt dient te worden, dat het eerste resultaten betreft. 
Diepgaande analyses hebben nog niet plaatsgevonden. 
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W A T V E R L A D E R S V E R W A C H T E N V A N D E E G B I J 
H E T O P E N G A A N V A N D E G R E N Z E N 

JEAN CHAPON* 

Abstract 
What shippers expect of the approach of the single European market 
The large single market wil l offer industrial firms wider field of activity, but wil l also expose 
them to a growing competition. 
In order to ensure that transport becomes a positive element of this competitiveness, the 
firms request a common policy which permits the realisation of a performing transport 
system. This can be achieved by developing an adapted system of infrastructure, by 
developing rules aiming at maintaining capable professionals who can offer the services their 
customers request, by setting up the 'rules of the game' based upon freedom of enterprise, 
limited only by freedom of others and community interest. 
This freedom of enterprise means freedom for professionals to set up businesses and to offer 
services. Freedom for users means that they can choose their transport mode and their 
carriers. The freedom for everybody to negotiate their transport contracts. A l l this should 
be executed in the context of healthy competition, which assumes harmonisation of com
petition conditions and protection against unfair practices. 
The new Community rules should rapidly replace the national rules. They do not have to say 
what has to be done, but they have to set the limits to everybody's freedom so as to respect 
the freedom of everybody. 

Alvorens in te gaan op de verwachtingen van ondernemingen die gebruik maken 
van transport - de verladers dus - ten aanzien van het transport in het Europa 
van morgen, is het van belang even stil te staan bij de manier waarop deze 
ondernemingen van plan zijn te reageren op de komende veranderingen. 
De ondernemingen zijn zich ervan bewust dat het openen van de Europese 
binnengrenzen onherroepelijk zal plaatsvinden. Z i j zijn doordrongen van de 
noodzaak om van Europa een economische eenheid te maken die de vergelijking 
met de andere economische wereldmachten kan doorstaan. Allereerst moet 
deze gerealiseerd worden binnen het Europa van de 12, maar ook - omdat de 
belangen van dit Europa niet los kunnen worden gezien van die van de omrin
gende landen - meer in het algemeen in het hele geografisch bepaalde gebied van 
Europa. 
Een verenigd Europa is gunstig voor de Europese ondernemingen: hun bedrijvig
heid zal zich gaan uitstrekken over een binnenmarkt van meer dan 300 miljoen 
inwoners. Di t zal echter geen bolwerk moeten zijn dat zich afsluit van de rest 
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van de wereld. 'Morgen nog opener dan vandaag' is de boodschap. Duidelijk is, 
dat de in gang gezette competitie groter zal worden en in dit opzicht is het 
Europa van morgen een niet onbelangrijke uitdaging. 
De enige manier om zich in de competitie staande te houden, is voor elk bedrijf 
het vergroten van zijn concurrentiepositie en wel door alle produktielagen te 
benutten. Dit kan een bedrijf doen door op zoek te gaan naar de beste voor
raden, een uiterst nauwkeurige bedrijfsvoering, een beleid dat gericht is op 
voortdurende innovatie en het zoeken naar afzetgebieden waar een grote vraag 
is, ook al is dat aan de andere kant van de planeet! 
Di t brengt met zich mee een groei van het transport van personen en goederen 
en een steeds toenemende kwaliteit om tegemoet te komen aan de eisen van de 
klant die - en waarom zouden ze ook - niet lager zullen zijn dan die van de 
leverancier. Het belang dat gehecht wordt aan de vervoerfunctie en - meer in 
het algemeen - aan de logistiek, zal derhalve elke dag groter worden. 
De Europese bedrijven zijn op dit punt sterk gemotiveerd. Z i j willen transport 
niet meer beschouwen als een onvermijdelijke last, maar juist als een sterk punt 
van hun concurrentievermogen. Z i j zijn zich bewust van de noodzaak deze 
functie volledig te integreren in de rest van hun activiteiten en daartoe hun 
fysieke en functionele structuur aan te passen, bijvoorbeeld door hun ontvangst
en expeditiecentra te rationaliseren: niet alleen kiezen voor vestigingen die 
verlagend werken op de transportkosten, maar vooral voor vestigingen die de 
strategische positie van het bedrijf versterken. A l deze maatregelen moeten 
bovendien in een zo vroeg mogelijk stadium genomen worden om een zo gunstig 
mogelijke plaats te veroveren vóórdat de grote interne markt langzaam maar 
zeker werkelijkheid wordt. Nu al zal de richting van de nieuwe transportstromen 
duidelik worden en daarmee ook de toekomstige activiteiten van de vervoerders. 

De verladers weten echter goed dat deze sterke motivatie, hoe zeer ook nood
zakelijk, niet voldoende is om van het transport hun paradepaardje te maken. 
De verwachtingen van de verladers zijn toegespitst op de formulering en de 
realisatie van een beleid dat een efficiënt transportsysteem beoogt. Dat wil 
zeggen: 

• een infrastructuurnet en een wagenpark die, qua capaciteit en kwaliteit, 
aangepast zijn aan de aard van het transport en het belang dat daaraan wordt 
toegekend; 
• vervoerders die in staat zijn diensten te verlenen die voldoen aan de verwach
tingen van de verladers; 
• afspraken tussen alle betrokkenen bij de vervoerpolitiek (openbare macht, 
vervoerders en verladers). 
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Voor wat betreft dit laatste punt is het bewijs inmiddels wel geleverd dat de 
meest efficiënte motor voor de ontwikkeling van de economie en van de sociale 
vooruitgang vrijheid van ondernemen is. Net als vrijheid in het algemeen, moet 
zij alleen begrensd worden door de vrijheid van anderen (partners of derden), 
wat veronderstelt dat zij gehanteerd wordt binnen het kader van diudelijk 
omschreven regels; 

• vrijheid van onderhandelen maakt het mogelijk evenwichtige relaties tot 
stand te brengen tussen de verladers en de dienstverlenende partij; 
• idem tussen vervoerders en hun werknemers; 
• tenslotte kunnen de transportactiviteiten bijdragen tot het algemene nut, met 
name door de veiligheid te waarborgen en door het milieu te beschermen, of -
beter nog - door het leefklimaat te verbeteren. 

Voorwaarde voor het goed hanteren van deze vrijheid is een gezonde con
currentie, die een harmonisatie van rechten en plichten inhoudt, waardoor 
concurrenten gelijke kansen hebben. Dit geldt zowel binnen elke staat als tussen 
de Lidstaten onderling én met niet-EG-landen. De eis van het uitoefenen van 
een gezonde concurrentie tussen de inzittenden van de EG rechtvaardigt in ruil 
hiervoor dat deze EG hen beschermt tegen oneerlijke praktijken, doordat zij niet 
de spelregels nakomt die toegestaan zijn door de concurrentiepartners, of zij 
zich nu binnen of buiten de EG bevinden. 
Vrijheid van onderhandelen moet in dit kader mogelijk maken: 

• dat vervoerbedrijven zich vrij kunnen vestigen en hun diensten aanbieden; 
• dat verladers kunnen kiezen tussen eigen vervoer of beroepsvervoer, alsmede 
voor de wijze van vervoer en het transportbedrijf aan wie ze de opdracht geven; 
• dat beide partijen kunnen onderhandelen over het vervoercontract, zowel 
voor wat betreft het tarief als voor wat betreft de overige condities. 

Dit is globaal gezien wat de verladers verwachten ten aanzien van het vervoer
beleid en deze verwachtingen zijn zowel gericht op hun collega-vervoerbedrijven 
als op de nationale en communautaire overheden. 

De vrijheid voor vervoerders om zich te vestigen en hun diensten aan te bieden, 
is beschreven in het Verdrag van Rome. Een uitspraak van het Gerechtshof van 
1985 maant EG-beleidsmakers zich daaraan te houden. Op het gebied van het 
wegtransport is al vooruitgang geboekt door de beduidende vergroting van het 
Europese contingent. Toch gelden er beperkingen voor deze vervoerwijze, te 
weten voor wat betreft het huren van materieel en het verbod op cabotage. 
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Voor wat betreft het huren van materieel kan worden opgemerkt dat er geen 
redenen te vinden zijn voor het niet totaal vrijlaten daarvan. De mogelijkheid 
van huur biedt de verlader namelijk een grote souplesse en voorkomt dat hij zich 
moet uitrusten met een eigen wagenpark, wat hij natuurlijk ook nog eens 
maximaal wil inzetten. Door de mogelijkheid van huur kan hij beroepsver
voerders op bepaalde momenten meer werkzaamheden bieden. Dit is dus op 
geen enkele wijze nadelig voor het beroepsvervoer. Integendeel, huur kan het 
werkterrein van de vervoerders vergroten; de ervaring in landen waar huur vrij 
is, wijst uit dat zij tegelijkertijd verhuur- en beroeps-vervoerwerkzaamheden 
verrichten. 
Voor wat betreft de liberalisering van de cabotage: nog afgezien van het feit dat 
deze liberalisering voortvloeit uit het Verdrag van Rome, zal de liberalisering een 
beter gebruik van het wagenpark mogelijk maken. Hierdoor wordt een belang
rijke stap genomen in de richting van een Europese transportpolitiek, want 
liberalisering maakt van elke vervoerder een bediener van de hele Europese 
markt. Tegelijkertijd ligt liberalisering om dezelfde reden gevoelig voor alle 
vervoerders in de EG, met name voor degenen die er niet voor 'in' zijn ver van 
hun basis te gaan opereren en met lede ogen moeten aanzien hoe het vervoer
aanbod groeit en daarmee ook de concurrentie op hun territorium. 
Het is duidelijk dat, meer dan op andere gebieden, gestreefd moet worden naar 
de gelijkheid van de concurrentievoorwaarden op alle punten: 

• technisch, door harmonisatie van gewichten en afmetingen van voertuigen; 
• sociaal, door harmonisatie van de werkduur; 
• fiscaal, door de totale lasten op één l i jn te brengen; met name accijnzen op 
de brandstof en de heffingen op de voertuigen; 
• tegengaan van ongelijke behandeling bij controles en van beboetingen voor 
bepaalde nationaliteiten. 

Deze harmonisatie is niet zo moeilijk te realiseren als men zegt - met inbegrip 
van het fiscale deel - als men het probleem maar in zijn geheel bekijkt, zonder 
te menen het te kunnen oplossen door het niveau van elke heffing gelijk te stellen. 
Zo zou op het gebied van het wegvervoer een oplossing geboden worden voor 
de verrekening van de infrastructuurkosten door alle door de voertuigen be
paalde heffingen samen te smelten tot één enkele accijns op brandstof, echter 
met behoud van een zakelijk recht op de relatief zwakke voertuigen. Di t is om 
er rekening mee te houden dat de gebruikskosten voor de gemeenschap niet 
strikt proportioneel zijn aan het brandstofverbruik en bijvoorbeeld een toer-
wagen minder beslag legt op de infrastructuur dan een vrachtwagen. 
In afwachting van deze harmonisatie, zou een groeiende liberalisering de bewe
ging in gang kunnen zetten zonder de vervoerbedrijven af te schrikken. Te 
denken valt aan quota, toegewezen aan elke lidstaat afhankelijk van zijn na-
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tionale en Europese vervoerpotentieel, die aan een beperkt aantal van zijn 
staatsburgers het recht geven cabotage te verrichten in de andere Lidstaten tot 
een limiet, uitgedrukt in een percentage van hun eigen binnenlandse vervoer. Di t 
percentage zou dan steeds kunnen worden verhoogd totdat volledige liberalise
ring is bereikt. Tot het moment waarop de harmonisatie van de concurrentie
voorwaarden een feit is geworden, is de enige manier om gelijke kansen te 
creëren, het toepassen van het territorialiteitsbeginsel. Dit zal zeker op enige 
praktische bezwaren stuiten, maar feitelijk meer voor de adminstratieve dien
sten, dan voor de verladers. Zolang de economische grenzen niet geheel zijn 
weggevallen, zal een eenvoudige aangifte bij het betreden van de staat waar de 
cabotage gaat plaatsvinden voldoende zijn om te controleren of de buitenlandse 
vervoerder zich wel aan dezelfde regels houdt als de binnenlandse (bijvoorbeeld 
voor wat betreft de belasting op brandstof of het recht op werk en zelfs de 
belasting op de wielas) als de nationale administratieve diensten de compensatie 
- die overigens ook achteraf verrekend kan worden - tenminste willen door
berekenen. 
Dit systeem kan een beetje ingewikkeld lijken; misschien doet het ook weinig 
'Europees' aan. (Het territorialiteitsbegisel gaat uit van het handhaven van de 
economische grenzen, maar in feite zullen zij pas komen te vervallen in 1993.) 
De alledaagse werkelijkheid (bijvoorbeeld minder uiteenlopende kosten wan
neer men totaliseert en eenvoudige formaliteiten in de vorm van een simpele 
aangifte bij de grens) toont aan dat de noodzakelijke vooruitgang die deze eerste 
fase van liberalisering van de cabotage brengt, noch onmogelijk is noch zodanig 
van aard is dat deze de economie van een beroepsgroep in de Lidstaten in de 
war stuurt. Te meer daar het zou gaan om een voorlopig systeem, waarvan het 
goed is de effecten in te schatten, voordat er een nieuwe fase ingaat die volledige 
liberalisering zal brengen, gebaseerd op een totale harmonisatie (waardoor de 
keuze tussen het nationaliteits- en het territorialiteitsbeginsel wegvalt). 

V R I J H E I D VOOR D E V E R L A D E R S OM HUN W I J Z E VAN TRANSPORT 
E N HUN V E R V O E R D E R S T E K I E Z E N 

De enige manier waarop een wijze van transport een zodanig marktaandeel kan 
hebben dat deze kan bestaan, is door zelf aantrekkelijk te zijn, door de verladers 
gunstige competitievoorwaarden te bieden. Er is geen herverdeling over trans
portwijzen van hogerhand nodig om de vervoerwijze aan te sporen de noodzake
lijke vooruitgang in produktiviteit te boeken en daardoor zijn concurrentiever
mogen aan te scherpen. Het laatste punt is een noodzakelijke voorwaarde om 
te overleven. Weliswaar kunnen overwegingen op het gebied van veiligheid en 
milieubescherming een verbod leggen op sommige vervoerwijzen in bepaalde 
geografische zones of voor bepaalde gevaarlijke stoffen. Deze mogen echter geen 
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alibi zijn voor de verladers omover te schakelen op een vervoerwijze die onvol
doende aantrekkelijk is, omdat hij niet bij machte is te concurreren. De overwe
gingen moeten voortkomen uit grondig onderzoek, rekening houdend met de 
economische consequenties van de verplichtingen, opgelegd aan de verladers en 
ze af te zetten tegen werkelijk verkregen verbeteringen op het gebied van 
veiligheid en milieubescherming. Deze voordelen voor de gemeenschap kunnen 
resulteren in een financiële ondersteuning door deze gemeenschap - bijvoor
beeld voor het aankopen van overslaginstallaties voor gecombineerd vervoer -
en zodoende de druk op het verkeer verlichten, wat de beste manier is om te 
bereiken dat van de gewenste vervoerwijzen gebruik wordt gemaakt. Indien men 
vindt dat voor internationaal transport het railvervoer te weinig aan bod komt 
en men het wenselijk vindt deze wijze van transport te ontwikkelen, zal men zich 
eerst moeten afvragen om welke redenen het een zwak marktaandeel heeft. Het 
ligt op de weg van de EG railtransportbedrijven te stimuleren een gemeen
schappelijk orgaan in het leven te roepen om de vracht te inventariseren en op 
die manier een beter zicht te krijgen op de potentiële verladers, wat de lengte 
van de af te leggen rit binnen het net van elk vervoerbedrijf dan ook mag zijn. 
Het 'toerbeurt'systeem zal de vervoerders evenmin aanzetten de nodige stappen 
te zetten voor een sterke concurrentiepositie en een commerciële 'agressiviteit'. 
De verplichting voor de vervoerder zijn beurt af te wachten om zijn diensten te 
kunnen verlenen - en daarmee de praktische onmogelijkheid voor de verlader 
zijn vervoerder vrij te kiezen - kan niet meer dan een tijdelijke maatregel zijn 
in een situatie van grote overcapaciteit van het aanbod. Het van hogerhand 
aanhouden van dit 'toerbeurt'systeem leidt vroeg of laat tot de dood van de 
beroepsgroep die niet in staat is geweest zelf haar capaciteit aan te passen. De 
ambachtelijke binnenvaart is er op het ogenblik het trieste bewijs van. D E EG 
heeft dus gelijk, dat zij maatregelen genomen heeft om het kwaad bij de wortel 
weg te nemen en hopelijk zullen de Lidstaten van hun kant op nationaal niveau 
ook al het mogelijke doen om het probleem aan te pakken, waarbij de sociale 
kant van de zaak echter niet uit het oog verloren mag worden. Het is te hopen 
dat voortaan geen enkele Lidstaat meer bezwijkt voor de verleiding om terug 
te vallen in een voorziening die ook maar enigszins l i jkt op 'toerbeurt' of geneigd 
is dit systeem uit te breiden of te versterken, wat ook de druk moge zijn die de 
vervoerders op deze Lidstaat uitoefenen. 

VRIJHEID VOOR VERVOERDER EN VERLADER O M TE ONDERHAN
DELEN OVER H U N VERVOERCONTRACT 

De voorwaarde van onderhandelingsvrijheid over contracten is eveneens een 
bepalend element voor een efficiënt transportsysteem, omdat het de enige ma
nier is waarop de betrokkenen (klanten en leverancier) volledig verantwoorde-
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l i jk kunnen zijn. Dit geldt trouwens voor de gehele economie omdat hier, net als 
elders, economische restricties alleen zinvol zijn om crisissituaties te beheersen 
en deze restricties moeten verdwijnen zodra alles weer normaal is. 
In Frankrijk hebben we kunnen constateren dat de verplichte tarieven voor het 
wegvervoer uiteindelijk niet meer gerespecteerd werden, omdat ze niet meer 
'respectabel' waren: de redenen die de maatregel nodig gemaakt hadden waren 
verdwenen. Degenen die verlangend terugdenken aan de t i jd van de verplichte 
wegtarieven zullen zeker niet nalaten de druk op de prijzen die bepaalde ver
laders uitoefenden, aan de kaak te stellen. Laten we eerlijk zijn: wat is er 
verwerpelijk aan het feit dat een klant probeert een zo laag mogelijke prijs te 
bedingen bij degene die hem een dienst verleent of bij zijn leverancier? 
Oefenen vervoerders, zoals elke fabrikant en handelaar, zelf geen druk uit op 
hun leveranciers om de gunstigst mogelijke prijs te behalen? Alle vervoerders 
- weg, water, rail, zee en lucht - bedienen zich handig van concurrentie voor 
de aankoop van brand- en smeerstoffen, aanschaf van materieel en banden, 
enzovoort. En dat deden ze al toen bepaalde vervoerwijzen profiteerden van een 
maatregel die bodemprijzen voorschreef aan de verladers. Deze handelswijze, 
volstrekt normaal voor een fabrikant, kan alleen maar en zonder voorbehoud 
de goedkeuring wegdragen. Als er één ding is dat de verladers verwachten van 
het Europa van morgen, dan is dat dat de vervoerders 'professioneel worden 
zoals de anderen', dat zij de handelswetten navolgen en de noodzakelijke 
maatregelen treffen - van organisatorische aard, op het gebied van herstruc
turering en produktiviteit - om uit zichzelf een concurrentiepositie op te bouwen 
vóórdat de nationale en EG-overheden een spelregel laten ingaan die gelijke 
kansen tot doel heeft. 
Toch moet ook gezegd worden dat verladers zich ervan bewust zijn, dat het in 
hun zeer directe belang is dat de vervoerbedrijven goed gezond zijn. Door 
abnormaal lage prijzen te hanteren, zullen transportondernemingen verdwijnen 
en zo plaats bieden aan andere die zich in een dominante positie zullen bevinden. 
Vandaar het belang om aan de partners, met name aan kleine en middelgrote 
vervoerders en verladers, indicaties te geven voor het vaststellen van prijzen die 
in overeenstemming zijn met de vereiste kwaliteit en de gevraagde prestaties. 
Dat is het doel van de referentietarieven voor het wegvervoer (dus alleen 
indicatief) die in Frankrijk recent zijn ingesteld. Ze zijn gebaseerd op kostprijzen 
van een bedrijf dat onder normale omstandigheden functioneert. Behalve voor 
prijs voorwaarden gelden deze ook voor modelcontracten die opgesteld zijn na 
inwerkingtreding van de beleidsrichtlijnen voor binnenlands vervoer in de
cember 1982. Deze richtlijnen zijn van toepassing wanneer er geen contract is 
opgesteld. Moge deze Franse ervaring (die het idee van vrijheid al wat dichterbij 
brengt) tot lering strekken aan de andere Lidstaten die de administratie
economie geleidelijkaan achter zich willen laten. 

423 



Moet de overheid verdergaande maatregelen nemen om abnormaal lage prijzen 
te voorkomen? 
Men moet zich eerst afvragen wat de reden is van deze afwijkende situatie. Als 
een vervoerder kiest voor zeer efficiënte middelen en een doelmatige organisatie 
en daardoor lagere prijzen kan hanteren dan zijn concurrenten, die een stevige 
plaats op de markt hebben, wat is hier dan op tegen? Uit hoofde van welk 
principe zou men de poging tot vooruitgang mogen ontmoedigen? 
De overheidsbemoeienis om afwijkende situaties te voorkomen, is slechts te 
rechtvaardigen als deze onregelmatigheden voortkomen uit oneerlijke-concur-
rentie-overwegingen. Het is volledig terecht dat de EG een reglement heeft 
aangenomen (d.d. 31-12-1986) dat maatregelen bevat om oneerlijke con
currentie tegen te gaan, waardoor Europese zeevaartbedrijven benadeeld zou
den kunnen worden door collega-bedrijven in landen buiten de EG. Di t regle
ment wil de EG-vloot beschermen tegen die van niet-EG-landen in het geval dat 
deze de regels van een gezonde concurrentie niet zouden respecteren en zo het 
bestaan van de EG-vloot in gevaar zouden kunnen brengen. De EG-economie 
heeft namelijk een vloot nodig die onder controle staat van Europese bedrijven 
en die bovendien onder de vlag van de EG-staten vaart. 
Maar dit op zich goede reglement moet ook juist toegepast worden. Geconsta
teerd moet worden dat de eerste ervaring de grootste terughoudendheid van de 
kant van alle verladers oproept en misschien ook al van de kant van enkele 
Europese reders. De verwijten aan de Koreaanse rederij Hyundai voor het varen 
op Australië zijn niet bepaald overtuigend te noemen en staan in contrast met 
veel andere rederijen, inclusief die van de EG. We hebben overigens kunnen 
zien, hoe de Commissie op zeer directe wijze heeft ingegrepen bij een Europese 
rederij die dacht hetzelfde te kunnen doen als Hyundai en die aangemaand werd 
zijn prijzen te verhogen. Behalve de zeer aanvechtbare stiptheid van de pro
cedure die de Commissie gevolgd heeft en de twijfels die men kan hebben over 
de middelen waarover de Europese beleidmakers beschikken om de juiste prijs 
vast te stellen, heeft deze operatie als direct gevolg een verlies van de concurren
tiepositie voor de Europese bedrijven in verhouding met concurrenten uit 
Amerika of het Verre Oosten. Het simpelweg verdwijnen van enkele maritieme 
stromen tussen Europa en Australië heeft niet lang op zich laten wachten! Ook 
al is het goed dat er een gezonde concurrentie betaat tussen de EG-bedrijven, 
mag niet worden vergeten, dat zij ook het hoofd moeten bieden aan even 
geduchte concurrenten uit niet-EG-landen. 
De beste manier om het probleem op te lossen (en daarbij twee vliegen in één 
klap te slaan), is toe te laten dat de Europese veroerders concurrerend kunnen 
werken: hun eigen concurrentievermogen versterkt namelijk dat van hun klan
ten, die hun daardoor nog meer vervoer kunnen aanbieden. Vandaar de urgente 
noodzaak om positieve maatregelen te nemen ten gunste van zeevervoerders, 
bijvoorbeeld door het fiscale beleid van de bedrijven en hun bemanning aan te 
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passen aan het exportkarakter van hun activiteiten en door het financiële kl i 
maat voor hun investeringen te verbeteren. Vandaar tevens de noodzaak om de 
strijd aan te binden met de vlaggen die 'God noch gebod kennen' en de toegang 
tot de Europese havens te ontzeggen aan schepen waarvan de bemanning slecht 
behandeld wordt of die het milieu bedreigen en daarmee de regels voor de 
EG-rederijen in de wind slaan. Op die manier, geboycot door de EG-havens, 
zullen onbetrouwbare rederijen moeilijk kunnen overleven en daardoor dus geen 
voordeel kunnen opleveren voor de verladers in landen die minder streng zijn 
ten opzichte van hun vlaggen. 
Maar laten we voor het overleven van Europese vlaggen geen oplossing zoeken 
in de sfeer van bemoeienis, want dit laatste leidt slechts tot een herverdeling van 
de goederenstromen van hogerhand en het intrekken van de vrijheid van de 
verlader om zijn vervoerder te kiezen. Op die manier is de Gedragscode van de 
Conferenties scheefgelopen, waarvan het oorspronkelijke doel was het voor de 
derde-wereldlanden mogelijk te maken om een vloot onder eigen vlag aan te 
schaffen. Geconstateerd werd dat de toepassing van de Code - met name in het 
kader van enkele bilaterale akkoorden - leidde tot de verplichting voor de 
verlader zijn goederen te laden op schepen die nog nooit de vlag van het 
bestemmingsland hadden gevoerd en bovendien meer vracht te accepteren. Di t 
geldt vooral voor schepen die op lijnen werden ingezet die niet onder de Code 
of bilaterale afspraken vallen en waarvan de verladers zich op dit punt bevoor
deeld voelen ten opzichte van hun Europese concurrenten. De Conferentie ter 
herziening van de Gedragscode mag geen gelegenheid zijn om de positie van de 
EG-verladers te verslechteren. Integendeel, de EG-Lidstaten zouden zich heftig 
tegen elke uitbreiding van de Code moeten verzeten, dit voor wat betreft zowel 
de schepen die 'outsiders' zijn, als de maritieme stromen die buiten de regels van 
de Conferenties vallen en bovendien wanneer andere dan de goederen vast
gelegd in de Conferentie-bepalingen worden vervoerd! 
Met ditzelfde doel voor ogen zou de EG er goed aan doen een einde te maken 
aan het onrechtmatige gedrag van de 'bewaakdiensten', die hun werkzaamheden 
uitoefenen in de Lidstaten, in opdracht van een niet-EG-land. Deze diensten 
gaan verder dan hun eigenlijke taak - te weten, het controleren of de contracten 
tussen kopers en verkopers op juiste wijze worden uitgevoerd - en de EG zou 
dan ook moeten verbieden dat deze diensten bepalingen op losse schroeven 
zetten (met name prijsbepalingen). Sommige Europese landen (West-Duitsland, 
Zwitserland) hebben zich overigens gerealiseerd wat het gevaar voor hun export 
is en hebben een wet aangenomen die verbiedt dat de 'bewaakdiensten' buiten 
hun boekje gaan. In de l i jn van haar doelstelling van concurrentiegelijkheid 
tussen de Europese bedrijven, zou de EG het initiatief moeten nemen voor een 
dergelijke maatregel, zoals die in West-Duitsland al in werking is getreden, en 
aan de exportbedrijven een volledig wettelijke bescherming moeten bieden. 
Deze maatregel zou namelijk gunstig zijn voor de gehele EG-economie, inclusief 
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de vervoerders, aangezien - en we kunnen niet vaak genoeg herhalen - elke 
verzwakking van de concurrentiepositie van de verladers hun werkzaamheden 
en daarmee ook die van de vervoerders op het spel zet. 
Om gelijkheid te creëren tussen de bedrijven van de Lidstaten onderling en met 
de niet-Lidstaten, zou de EG het transport kunnen opnemen in haar buiten
landse politiek en een volledige reciprociteit kunnen eisen van de landen m.b.t. 
de manier waarop ze bedrijven buiten de EG tegemoet treden. A l moet de EG 
inderdaad openstaan voor deze laatste, zou zij niet moeten toelaten dat niet-
EG-landen regels opleggen aan haar eigen bedrijven, terwijl de EG die niet 
oplegt aan inzittenden van de landen erbuiten, of dat aan EG-staten actiemo
gelijkheden worden geweigerd die de EG zelf aan bedrijven buiten de EG 
toestaat. Di t geldt niet alleen voor het vervoer, maar ook voor alles wat daarmee 
verbonden is, in het bijzonder de activiteiten die uitgevoerd worden in het kader 
van het marktaanbod dat de overheid biedt, want de rol van de staten is daar 
per definitie bepalend. 

E E N I N F R A S T R U C T U U R N E T , AANGEPAST AAN D E B E H O E F T E N VAN 
H E T V E R V O E R 

De infrastructuur is een belangrijk onderdeel van een efficiënt transportsysteem 
en tegelijkertijd de beste manier om een gebied in te delen. Door het transport 
te vergemakkelijken, lokaliseert de infrastructuur (en meer in het algemeen de 
collectieve voorzieningen) de menselijke activiteiten 'op natuurlijke wijze', dat 
wil zeggen, afhankelijk van de mogelijkheden in elk gebied. Uitgaven voor de 
infrastructuur zijn in dat opzicht meer verantwoord en efficiënter besteed dan 
welke financiële hulp, bestemd voor het vestigingsbeleid van bedrijven dan ook. 
De EG beantwoordt dus geheel aan haar doel wanneer ze de aanleg stimuleert 
van een doeltreffend infrastructuurnet dat een waar skelet vormt van het Euro
pese grondgebied. De EG-hulp moet echter niet alleen rekening houden met de 
respectieve capaciteiten van de Lidstaten om hun financiële bijdrage te voldoen, 
maar ook met de rol van de wegen bij het afwikkelen van doorgaand verkeer. 
Di t verkeer doorkruist enkele landen zonder er te stoppen en zou toch een 
bedrag voor aanleg en onderhoud moeten betalen om de capaciteit van het net 
te kunnen vergroten. Zo is het legitiem dat de landen die een centrale plaats in 
Europa innemen net zoveel steun krijgen als de periferische gebieden. 
Het vaststellen van het tracé en de eigenschappen waaraan de infrastructuur 
moet voldoen, is zonder twijfel een overheidstaak. De financiering ervan kan 
echter uit particuliere bronnen komen, wanneer het mogelijk is de kosten te 
dekken door het instellen van een tolheffing. Zo kunnen de gemeenschapsgelden 
(die per definitie altijd beperkt zijn) gereserveerd worden voor de financiering 
van werken waar geen tol kan worden geheven. Particuliere financiering is niet 
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onverenigbaar met het karakter van een openbaar werk, dat gelijkheid in behan
deling van de gebruikers inhoudt, met name door geen onderscheid te maken 
in nationaliteit En dit is zeker zo, wanneer de infrastructuur geheel gefinancierd 
wordt door gemeenschapsgelden. Een bijdrage door de gebruikers aan de finan
ciering (het betalen van belasting door landgenoten en het betalen van tol of een 
speciale wegenbelasting ('vignet') door buitenlanders) zou echter noch de door
zichtigheid van het systeem ten goede komen, noch het idee bij beide groepen 
wegnemen dat ze negatief gediscrimineerd worden. Hieraan kan worden toege
voegd dat het idee van 'een tolweg voor iedereen' gerechtvaardigd is wanneer 
deze geflankeerd wordt door een niet-tolweg, waar weliswaar een lagere service
kwaliteit geldt, maar die wel gratis is. Dit is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, 
waar het altijd mogelijk is (gratis) een 'route nationale' te nemen, wanneer men 
niet voelt voor een tolweg. 

D E NOODZAAK VAN E E N G E M E E N S C H A P P E L I J K E T A A L VOOR D E 
PARTNERS 

Verladers hebben vervoerders nodig om goederen te transporteren en ver
voerders hebben verladers nodig om een zo hoog mogelijk activiteitenniveau te 
realiseren. Deze belangengemeenschap brengt met zich mee, dat verladers en 
vervoerders een houding aannemen van werkelijke partners in een handels- en 
industriebehandeling, die zowel betekenis heeft voor beider activiteiten als voor 
de economie en dit zonder dat de ene partij de andere wil domineren: hun 
belangen zijn immers uiteindelijk met elkaar verbonden. 
Omdat deze relatie er een van partners is, waarin elk van de partijen volwaardig 
deelneemt, moet er tussen hen een taal gebezigd worden die door beiden goed 
begrepen wordt. Het is niet de bedoeling een nieuw soort Esperanto in te voeren 
dat in de plaats zou komen van elk van de nationale talen, want deze vormen 
juist de aparte culurele rijkdom van elk van de naties binnen de EG, maar we 
doelen hier op een nieuwe taal, die nodig is geworden door het even zo nodige 
gebruik van de informatica, een taal om gegevens en boodschappen uit te 
wisselen voor de gehele duur van de commerciële handeling. Meer dan ooit 
moeten we onze krachten bundelen om een gemeenschappelijke taal te ont
wikkelen voor de uitwisseling van computergegegevens. Op deze wijze zal er een 
eind komen aan de problemen die het voorkomen van een tiental verschillende 
talen binnen de EG met zich meebrengt. Gelukkig hoeven we niet bij nul te 
beginnen: 'Edifact' bestaat en werkt al. Het enige wat moet gebeuren, is dat, in 
elke staat en in EG-verband, verladers, vervoerders en tussenpersonen overeen
stemmen om hetgeen bestaat uit te bouwen, zodat alle gebieden van transport 
en logistiek worden bereikt. Hierbij mag niet worden vergeten, dat de EG 
openstaat (en nog meer zou moeten open staan) voor de hele wereld en dat de 
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dialoog zich dus tot over onze grenzen moet uitstrekken. De omvang van het 
probleem vereist de inzet van veel energie, opdat de EG dit probleem van de 
informaticataal, net als alle andere economische problemen, internationaal ge
zien zwaar laat wegen. 

R E G E L S VOOR D E V E I L I G H E I D VAN TRANSPORT E N D E B E S C H E R 
MING VAN H E T M I L L I E U 

Met het groeien van de Europese markt zal ook het transport toenemen en dus 
is het nodig dat de regels betreffende de veiligheid van transport en de be
scherming van het milieu aangepast worden aan een intenser en sneller verkeer. 
Deze regels, die door de overheid moeten worden opgesteld, zullen niet alleen 
moeten voorkomen dat het transport in toenemende mate hinder veroorzaakt 
en gevaarlijker wordt, maar ook moeten bewerkstelligen dat het transport juist 
positief zal bijdragen tot het verbeteren van het leefklimaat in de EG. Bij het 
opstellen van deze regels zal de rol van de Europese instanties steeds groter 
worden. Dit is ook de beste manier om te voorkomen dat de concurrentieverhou
dingen tussen de EG-bedrijven scheef groeien. 
Daarom zal de E G zich moeten beijveren om doeltreffende maatregelen af te 
kondigen, die preventie boven sanctie stellen en die verplichtingen omschrijven 
in termen van doelstellingen in plaats van middelen. (De bedrijven zijn namelijk 
vaak het best geschikt om ervoor te zorgen dat de maatregelen nageleefd 
worden). 
De EG zou zich tevens moeten beijveren om elke vorm van perfectionisme te 
voorkomen die Europese bedrijven zou benadelen in verhouding tot hun concur
renten. Waarom zou er bijvoorbeeld elke keer dat er een internationale regel is 
aangenomen - zoals het geval is bij transport van gevaarlijke stoffen - ook nog 
een speciale Europese regel moeten komen? Als de EG perfect wenst te zijn, kan 
ze zich beter richten op het internationale vlak in plaats van zich te beperken 
tot een aanpassing op EG-niveau en te wachten tot de betrokken niet-EG-
landen ertoe overgaan zich erbij aan te sluiten. 
Net zoals overwegingen op het gebied van veiligheid en milieu geen aanleiding 
zouden moeten zijn om een vervoerwijze te verbieden om daarmee een andere 
vervoerwijze, die uit zichzelf onvoldoende in staat is om te concurreren, te 
bevoordelen, zo zouden deze overwegingen ook niet moeten leiden tot protec
tionistische maatregelen voor de Europese of nationale industrie. In dit opzicht 
behoort de EG prioriteit te geven aan de harmonisatie van de nationale normen 
en vooral te weigeren 'rugdekking te geven' aan een Lidstaat die nationale 
normen gebruikt om zijn eigen industrie te bevoordelen en te beschermen. 
Omgekeerd mag de EG niet accepteren dat niet-EG-landen de normalisatie 
gebruiken voor protectionistische doeleinden. Ook hier moet de EG van hen een 
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totale reciprociteit eisen in de manier waarop de ondernemingen worden behan
deld. 

C O N C L U S I E / E G - R E G E L S D I E LANGZAAM MAAR Z E K E R IN D E 
P L A A T S KOMEN VAN NATIONALE R E G E L S 

Het is de beste manier om de concurrentievoorwaarden te harmoniseren en 
derhalve vrijheid van ondernemen aan te moedigen. Om dit te bereiken, moet 
een eind worden gemaakt aan elke vorm van 'administratief overdrijven': 

• De Europese regels moeten niet 'bovenop' de nationale regels komen en aan 
deze laatste moeten weer geen regels toegevoegd worden in vergelijking met de 
eerste. Di t is natuurlijk in de eerste plaats een zaak van elke Lidstaat, die er 
belang bij heeft zijn bedrijven niet te laten verzwakken ten opzichte van hun 
EG-concurrenten, maar een aanbeveling van EG-zijde in deze richting zou geen 
kwaad kunnen. 
• De EG-reglementering moet zich beperken tot dat wat nodig is. Het is de taak 
van de politici de tendens (alom aanwezig bij overheidsdiensten) om steeds meer 
regels te maken, af te remmen. 

Juist omdat het stimuleren van vrijheid van ondernemen in het belang van allen 
centraal staat, moeten de regels niet 'voorschrijven wat men moet doen', maar 
zich beperken tot het aangeven hoe ver ieders handelswijze kan gaan, zonder 
de vrijheid van anderen te schaden. 
Onder deze voorwaarde zal de 'Eengeworden Markt' voor verladers en vervoer
ders een kans bieden om van Europa een grote economische macht te maken, 
waar de levensomstandigheden van elke inwoner beter zullen zijn, maar tegelij
kertijd een grote macht die nodig is voor het evenwicht, dus voor de vrede, in 
de wereld. 
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T R E N D S I N T H E 1993 E U R O P E A N T R A N S P O R T 
M A R K E T 
A shipper's viewpoint 

Dr. Guide- Ziffer* 

Abstract 
Trends in the 1993 European transport market; a shipper's viewpoint 
I n this article Dr. Ziffer outlines the increasing importance of transport in general and road 
transport in particular and develops his concept of transport both as an economic resource 
and as an element in logistics. 
After having expressed a shipper's view on innovation in transport and on inland, road and 
combined transport, he considers road transport, energy and the environment. 
He concludes by predicting that there wi l l be more transport in 1993, above all more road 
transport, and in the latter a trend towards a larger scale structure: there wi l l be large firms 
wi th establishments in different countries, which wil l be highly computerised and wil l provide 
regular, reliable goods services, using a simple charge structure. 
Given this assumption of transport as an economic resource and as an element in logistics, 
new opportunities may arise even in relation to environmental protection. 

INCREASING IMPORTANCE OF TRANSPORT, ESPECIALLY BY ROAD 

A l l over the world, and in the European Community in particular, trends in the 
transport market are characterized by continuous and accelerated technological 
progress, which encourages human beings to cover ever larger distances in ever 
less time. I t is not by chance that we are living in the age of space exploration. 
As well as passenger transport, which has an important social dimension -
internal migration, increased urbanisation, tourism - goods transport, which 
arises primarily from economic factors, is also growing. This is partly due to 
economies of scale, which, obtained through mass industrial production, have 
the logical and direct consequence of increasing the transportation of raw 
materials and finished products, which represents an increasingly important 
element in exports and in the GNP of most developed countries. 
According to recent evaluations by GATT and the OECD, in 1988 total world 
exports reached the record figure of 2,475 billion US dollars, an increase of 
16.5 % over 1987, as a consequence of increases in the prices of various products 
and in the volume of interchanges. 

* Agip Petroli International Relations Manager E N I Executive 
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With reference to the latter, I attach particular significance to the figures relating 
to trends in goods transport between 1960 and 1986 in the most important EC 
country, the Federal Republic of Germany. The volume of goods transported 
increased by about 80% to over 3 billion tons; transport performance increased 
by about 85% to over 260 billion ton-km. 
As in passenger transport, the increase in goods transport the increase is almost 
exclusively concentrated on the roads. Whereas the railways and inland water
ways lost part of their share of traffic, road transport accounted for 54% of the 
total transport performance. International road haulage has now attained a 
share of about 20% of the total road haulage market. Per weekday 28,000 to 
32,000 lorries are crossing the West German borders, 63% of which are 
foreign. [1] 
From an international and EC viewpoint we sell more and more CIF and less 
and less FOB. This shows that the cost, reliability and duration of transport are 
often decisive in gaining or losing important EC orders for goods in foreign 
markets. So transport has indeed become a key factor in international trade. 

TRANSPORT AS A R E S O U R C E AND AN E L E M E N T IN LOGISTICS 

In fact distribution, or moving the right product to the right place at the right 
time, implies a degree of integration that too few companies can aspire to. This 
is because companies often undervalue the importance of the time and place 
utility that adds value to the product in the customer's eyes, an added value that 
comes mainly from transport and distribution. 
I n other words, in the future and particularly in 1993, we shall increasingly 
consider distribution above all as a resource, like personnel for instance, and not 
merely a cost. This is not to say that, when considering transport and distribu
tion, costs do not have to be carefully taken into account. 
However, in addition, other factors have to receive at least equal i f not greater 
consideration, such as the concept of distribution as one further means of 
influencing demand for a product or a series of products. 
We all know from experience and as a matter of conviction that the time has 
passed when marketing and sales managers insisted on providing maximum 
service to all customers, wherever their locations and whatever the profitability 
of the service concerned. 
In this approach to transport as one element of logistics, with the latter regarded 
and managed as an integrated activity, there are five key decision areas that 
together constitute what can be considered the logistic mix: Facility, Inventory, 
Communications, Utilisations and, finally, Transport decisions. 
Together these five areas account for the total costs of distribution within a 
company, where a decision taken in one area, will often have an effect on the 
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other four areas. For instance the decision to close a depot, a facility decision, 
wil l affect not only the transport costs, but also the inventory allocation and 
probably data processing costs. 
Once more, it is therefore clear that, whereas many companies still think that 
transport can be equated with distribution, in factaccording to this approach 
transport is, from a shipper's point of view, just one element in distribution: no 
doubt a vital one, but the last of five. 
I f we look in particular at the development of these five factors both in the past 
and in the future, bearing 1993 in mind, we see how their relative importance 
varies. 
And as shippers, we can state that the 'transport' element, in its most compre
hensive sense, wil l become ever more important compared to the other four. 
Therefore it will be necessary to make a big effort to seek, promote and invent 
new solutions, or new and improved transport combinations. 

INNOVATION IN TRANSPORT 

There is a need for innovation in the European transport policy. A few definitions 
may be of assistance, so it is perhaps worthwhile recalling that by 'activity' we 
generally mean productivity based on past and present concepts and principles. 
By 'creativity' we mean the ability to create something new - its object is 
invention - while by 'innovation' we mean an act, or rather a series of actions, 
that produces increasing improvements in what is accepted today and seeks new 
and better solutions for old routine problems. 
When, at various levels, there is a responsibility for providing guidance, - i.e. 
elaborating and deciding future action - especially in the distribution and trans
port field, i t is indisputable that one must endeavour to avoid the mistake of 
believing that, after all, our planet, our continent, our countries, our companies 
can continue to operate just as they always have done and that common sense 
advises against abandoning the old way for the new one. I would observe that 
this error is more frequent than one would imagine and that it explains why, at 
times, a company or even a whole sector of industry finds itself badly out of date. 
Very often, i t is not only a question of bad management or a faulty evaluation 
of the market prospects, but of overlooking or underestimating the importance 
of internal factors, or of exogenous factors, manifested through profound chan
ges or through a transformation of the geopolitical context. I t was as a result of 
this last kind of change that the European Community was created with the 
signing of the Treaties of Rome in March 1957. 
I t would be a serious error to ignore the new reality: emerging situations, like 
1993 for our 12 member countries, must be faced in close co-operation with our 
governments and with the EC Commission, which we must inform, advise and 



support, to help it to formulate a new, consistent and effective transport policy. 
Innovation of a kind which can be translated promptly into operational strategy, 
less sensational but more realistic than creativity, is of particular importance to 
European distribution in general and its transport function in particular. 
Openmindedness, flexibility and sensitivity must to an even greater degree 
enhance the imagination of anyone who runs a business and wishes to make the 
best use of his time, knowledge and abilities. 
To be interested in and strive for improvement, to be dissatisfied with medio
crity, not to view improvement as a threat, to seek success rather than endea
vour to avoid failure, to be alive to the fact that imaginative ideas are often 
frustrated more by the negative attitude of authority than by a lack of evidence 
to support them, are some of the basic elements that can help to promote 
innovation in transport, distribution and logistics. 
In this light, due importance has to be given to the harmonisation of transport 
(weights and dimensions) particularly in the European context, in order to allow 
a rational and complete exploitation of means of transport and therefore, in the 
end, to keep its costs down. 

INLAND, ROAD AND COMBINED TRANSPORT 

Block trains from country to country, which are already in operation today, will 
certainly expand in the next decade. 
Pipelines and inland waterways also play an important role in distribution, albeit 
a very different one from country to country. No doubt in 1993 pipelines will be 
increasingly popular in the EC as a means of carrying petrochemicals, as in the 
USA. 
As air transport of goods is mainly limited to international transport and to a 
few special products, statistics - wrongly - often ignore it. 
One thing which is certain, however, road transport, which today as in the past 
plays an irreplaceable role in all our countries, will continue to be a key element 
in all kinds of distribution in 1993. 
The use of road transport for distribution is inevitably continuing to develop, but 
the use of trucks has caused some public concern, due to a number of serious 
road accidents. 
However, one has to remember that the number of accidents involving industrial 
vehicles is very small considering the number of such vehicles on the roads. As 
for the carriage of dangerous goods by road, there are very strict precautions 
laid down in national and international regulations which are constantly revised 
(notably the ADR, the European Agreement concerning the international 
carriage of dangerous goods by road). 
These regulations are regularly up-dated and take into account every possible 
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way of helping to limit risks, both technically and in terms of the human factor: 
aspects which are regulated include: packing and labelling of products, loading 
and unloading conditions, the construction of special vehicles (the stability of 
tankers, the thickness of the metal, protection and tightness of containers to be 
filled or emptied and the movement of vehicles (speed limits), stepping up of 
technical controls and training of truck drivers. 
In more general terms, when considering the future of inland transport, an 
important development might be one involving multi-mode techniques and 
combined transportation, especially for long-distance transport. 
These techniques began to be used long before people became aware of environ
mental problems and the importance of energy-saving. On certain routes, where 
there is heavy traffic, they might have special advantages, especially as regards 
reducing traffic congestion. I t is quite correct to think that they wil l develop in 
the 90's, but it is necessary to distinguish the different techniques available for 
road transport. 
With the high costs of energy, the most interesting techniques wil l be those which 
produce a high degree of useful capacity. To attain such a high degree, however, 
one requires an articulated road vehicle of 43 tons (gross vehicle weight) on 5 
axles, which few countries permit. 
The development of combined rail/road and land/sea transport requires an 
improvement in the standardisation efforts which have just begun. Hence, 
although we are still a long way from this goal, it is possible to imagine that a 
European agreement has been concluded standardising regulations for the 
carriage of all kinds of goods by all modes of transport throughout the world. 
Of course, by 1993 internal border delays have to be completely abolished, since 
they still represent a major barrier to economic growth and international trade, 
and are thus contrary to principles recognised in all international conventions 
and to repeated declarations by the EC and our national governments. 
Since the 50's shippers have been stressing the long-term harm caused both to 
transport operators and to consumers by the failure to provide proper and 
effective remedies. 
They are calling once again on the EC, governments, governmental agencies and 
competent national and international organizations to respond to their demands 
in the interest not only of their companies, but also of the people and economies 
of all EC nations. 

ROAD TRANSPORT, E N E R G Y AND T H E ENVIRONMENT 

Motorised road transport is a relatively new mode, the development of which 
began in the 20's and really took off after 1945, but it is constantly gaining in 
significance, as witnessed also by the expansion of the TIR convention, the 



application of which was entrusted to I R U by the United Nations from the very 
beginning. Whilst the first TIR convention, which dated back to the early 50's, 
was concerned only with road transport, the second TIR convention, signed in 
November 1975, which is in force today, is concerned with multimodal trans
port, including container transport. 
As far as road transport and energy are concerned, there is no getting around 
the fact that supplies of fossil fuel are limited in the long run and that the effect 
of this on the activities of major oil-consuming sectors cannot fail to have 
repercussions on the functioning of society as a whole.1 

Even since the two energy crises of the 70's, a number of extreme and wrong 
standpoints have been adopted on the subject and I want to reaffirm that 
although motorised road transport is certainly, almost exclusively, a consumer 
of oil products, it by no means wastes them. 
Not only have recent studies demonstrated that in providing comparable trans
port services, railways, lorries and coaches all consume energy on the same 
scale, but a survey made on IRU's behalf by the Battelle Institute of Geneva[2] 
shows that traditional road transport by semi-trailer is more economical in terms 
of energy consumption than the combined transport techniques which currently 
exist in Europe. An analysis of the data used in this study shows that the 
superiority of road transport in energy terms, as compared with the railways, 
derives mainly from the fact that all the combined rail/road techniques involve 
high dead weight/ton ratios and very low payloads as compared with total weight 
on the rails. 
Moreover, at a certain point we stopped considering only quantities of goods and 
number of passengers transported, and we started much more wisely to consider 
ton-km and passenger-km transported. 
I t is my strong belief that in the not too distant future, certainly by 1993, we shall 
introduce a third element, the delivery time, which is becoming more and more 
important in modern economy. 
Therefore, from a shipper's viewpoint, managerial decisions on road transport 
will increasingly be taken on the basis of comparisons of ton-km-delivery time and 
no longer in terms of ton-km. 
This is because a charge which prima facie could seem less attractive on the basis 
purely of ton-km, may become much more interesting i f the much more complete 
parameter of ton-km-delivery time is considered. This is partly because more 
rapid deliveries mean lower CIF costs and earlier payment. 
In this respect, I would like to recall the direct testimony which was given by 
a big non-Italian, European enterprise, which produces and exports all over the 
world. 
Over a period of some months this company carried out research, not on a 
sample but on all the goods produced in its factories and transported by rail and 
road over the whole of Eastern and Western Europe. The results - a further 
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confirmation that road transport is the mode not only of the present but also, 
and above all, of the future - are that, as one would expect, the average speed 
of road transport was double that of the railways. 
As for environmental protection, this is one of the most important objectives of 
the EC. Requirements in this field are constantly becoming more stringent and 
giving rise to ever increasing costs. 
The 12 EC member countries have already spent billions of ECU on noise 
control measures along national trunk roads alone. A huge amount of money is 
to be spent in the next few years on noise control along new and existing roads. 
There are growing demands, especially in built-up areas, for roads to be carried 
through tunnels or at least in cuttings or for them to be under cover wherever 
possible. 
This will ensure better protection against noise for residential areas, stimulate 
urban development projects, minimise the creation of barriers within communi
ties, reduce land consumption and preserve valued landscapes. 
In my opinion, in their endeavours to ensure environmental protection, the EC 
and our national government must resolve, both generally and in each individual 
case, the difficult question of what extra expenditure the community can afford 
and justify for enhanced environmental protection, which by the way will 
become an unforeseen new opportunity for industry in the 90's. 

CONCLUSION 

The aim of this article was to give a short general account of the problems and 
prospects facing the European transport market in 1993. To do so I was granted 
ample space. 
That it is not easy to establish a European transport policy is proved by the fact 
that the European Parliament took the EC Council of Ministers to the Court of 
Justice for having failed to formulate such a policy, as it should have done under 
the terms of the Treaty of Rome. 
In 1986 the Court ruled that agreement should indeed be reached on a common 
European transport policy, but even i f progress has since been made the process 
is still taking a great deal of time. 
Now the Single European Act of 1985, which came into force on July 1, 1987, 
provides for the free movement of persons, goods, services and capital, leading 
to a better distribution of work, the servicing of a larger market, a better 
allocation of resources and cheaper goods and services, all of which means more 
transport. 
In this context, I would like to recall that the Secretary General of ECMT (the 
European Conference of Ministers of Transport) Jan Terlouw, speaking in May 
1989 at the ICHCA (International Cargo Handling Coordination Association, 
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London) 19th Biennial Conference, confirmed that road haulage is the most 
interesting mode of transport policy within the Common Market and beyond, 
in that the market for this door-to-door service is growing the fastest. 
Traffic in Europe may increase overall by more than 50% before the turn of the 
century. I t must be borne in mind, however, that the major problems can only 
be solved in part by the railways. In the ECMT countries, only 8% of passenger-
km and 19% of ton-km are accounted for by rail. [3] 
(For instance, where passenger transport is concerned, the growth in road traffic 
in the ECMT countries over the last two years is equivalent to total rail trans
port, which shows that whatever endeavours are made to encourage transfers 
to rail, the railways could not cope with the increase in traffic with their present 
capacity, even i f this were a policy objective.) 
At present, road transport is often performed by small or very small firms, but, 
as the outlook for 1993 becomes clearer, there seems to be a trend towards a 
larger-scale structure. 
We would seem to be moving towards large firms with establishments in diffe
rent countries, providing regular, reliable services, using simple scales of charges 
and a high degree of computerisation. The future for small firms may lie in 
specialising in the carriage of particular goods or serving specific areas. 
In conclusion, I believe that there is no doubt that in the European transport 
market today we are all entering a period marked by serious worries, acute 
problems and considerable changes. 
Furthermore the shippers cannot correctly estimate the extent and intensity of 
the impending changes, since the variables on which they depend are still to 
some extent unpredictable. 
In concluding with these reflections on trends in the 1993 European transport 
market, I would observe that there are three things that, however, do seem 
certain.(Although it does often happen, of course, that it is the unexpected and 
not the expected that actually occurs, in other words the stochastic event, the 
event that is unforeseeable as regards order, time and the phase in which it will 
manifest itself.) 
In 1993, European transport will be radically different from what it has been like 
in the past, in some ways different from what is now and probably also different 
from what we expect. 
A l l the same, i f only to avoid becoming its victim, the shipper who wants to 
remain an entrepreneur will have to continue to scrutinise and model not only 
the future, but also and above all the prospects for viable operation on the future 
transport market. 
Let us therefore hope that the European entrepreneur of 1993 will take cal
culated risks in the interest of his firm and of the common good; endeavouring, 
naturally, not to make mistakes and, in all events, avoiding those which may 
have been made in the past. Let there be no errors in what he does, but should 
he per chance commit one, let it at least be a new one. 
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By dint of willpower, steadfastness, intelligence and imagination, let him prepare 
for action once again, aiming at success and not merely at the avoidance of 
failure. 

Notes 

1. For instance the development of solar energy in the European Mediterranean countries, the 
saving in traditional energy consumption, the rationalisation of energy uses, etc. which led to a 
considerable reduction in the annual increase of oil consumption in the EC. 
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E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoerintegratie, in het bijzonder: de zeescheepvaart, 
naar een volgende fase? 

DR. M R . J . G . W . SIMONS 

T E N G E L E I D E 

De uitgebreide behandeling van de binnenvaart in de vorige rubriek was het 
begin van een reeks over de vervoertechnieken afzonderlijk, teneinde in een 
aantal nummers van dit tijdschrift de basisontwikkelingen van het Europese 
vervoer te behandelen. Er is daartoe alle gelegenheid, nu ook weer de vervoer-
ministerraad van 16 oktober 1989 - met uitzondering van een richtlijn over 
geluidshinder van vliegtuigen en een verordening over de vrije prijsvorming in 
het wegvervoer - niet tot besluiten kwam. 
Daarentegen is op het punt van de cabotage de kans vrij groot geworden, dat 
wederom het Europese Hof van Justitie de verplichte elementen van het gemeen
schappelijk vervoerbeleid gaat neerzetten. In het vorige 'Ten geleide' (blz. 329 
van deze rubriek) wordt in de laatste zin melding gemaakt van een Duitse 
rechtszaak, die in dezen van belang is. De Duitse procesorde omzeilt een groot 
tijdsvraagstuk - namelijk dat de feiten waarover geoordeeld wordt, na de 'rede
lijke termijn' uit het nalatigheidsarrest moeten liggen - aangezien het Duitse 
procesrecht een uitspraak laat baseren op de gang van zaken ten tijde van de 
procesgang zelve, in casu voor het Bundesverwaltungsgericht in Berlijn in een 
zaak met Aktenzeignis 7c3-88. Een tegen alle stromingen in volhoudende Dr. G. 
Meier van Pinaud Wieger GmbH kon in cassatie een prejudiciële vraag aan het 
Europese Hof van Justitie afdwingen over een, in augustus 1985 uitgevoerde, 
cabotage door een Nederlandse wegvervoerder in binnenduits verkeer ten be
hoeve van een Duitse expediteur (en dan uiteraard tegen een lager tarief dan het 
verplichte binnenduitse tarief). De prejudiciële vraag komt er - vrij vertaald -
op neer of niet op grond van het voortduren van de nalatigheid van de Raad in 
o.a. de cabotage, de vrijheid van dienstverlening - zoals vastgelegd in artikel 59 
en 60 van het EG-verdrag - nu niet direct toepasbaar is, zodat genoemde 
partijen de beschreven daden mochten verrichten. Hiermede worden alle nog 
openstaande rechtsvragen die bij de cabotage in het inlandvervoer aan de orde 
zijn (zie mijn artikel 'Cabotage in - of Sabotage van - de interne markt' 3/1988 
blz. 233 bij het Hof neergelegd. Het is te verwachten dat er nu vóór 1992 
duidelijkheid komt over de mate waarin cabotage mogelijk wordt, zeker in het 
inlandvervoer. 
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BESCHOUWING OVER D E Z E E S C H E E P V A A R T : NAAR E E N V O L 
G E N D E F A S E ? 

A Analyse stand van zaken 
Alhoewel 27 bestaande communautaire beslissingen (voor een overzicht van de 
bestaande regelgeving zij verwezen naar het tijdschriftnummer 3/88 'De interne 
vervoermarkt 1992', Europarubriek blz. 262 t/m 264) wellicht anders zouden 
doen vermoeden, heeft de EG-koopvaardijvloot vanaf 1980 ten opzichte van de 
wereldvloot een dramatische achteruitgang te zien gegeven. Het registertonnage 
is vanaf 1980 gehalveerd, terwijl het EG-aandeel in de wereldvloot vanaf 1970 
tot 15,4% is gedaald. 

Het vrachtvervoer over zee, uitgedrukt in ton mij l , lag in 1988 - na een ramp
zalige daling met 24% tussen 1980 en 1983 - nog 9% onder het niveau van 1980. 
Deze daling vertegenwoordigt niet alleen een afneming van het totale volume 
zeevervoer maar, wat erger is, een afneming van de afstanden waarover dit 
vervoer plaatsvindt. De ontwikkeling loopt voor de verschillende soorten vracht 
uiteen. Ruwweg kan worden gesteld, dat het vervoer van ruwe olie met 38% 
daalde, terwijl het vervoer van olieprodukten steeg met bijna eenderde, het 
vervoer van andere belangrijke bulkgoederen met 28 % (vooral het kolenverkeer 
nam toe) en het vervoer van andere vracht met 9 %. 

Terwijl de vraag naar zeevervoerdiensten tussen 1980 en 1988 met 9% daalde, 
nam de capaciteit van de wereldvloot (dus het aanbod van vervoerdiensten) 
slechts met 5% af (Tabel 1). Ongeveer een jaar geleden werd het overschot aan 
vervoercapaciteit nog op ongeveer 20% geraamd, ondanks de lichte opleving 
vanaf 1986 in de handel in ruwe olie en verdere inkrimpingen van de wereldvloot. 
Meer recentelijk bevestigden de ontwikkelingen de verbetering op de wereld
markt waar nu evenwicht tussen het aanbod van en de vraag naar zeevervoer
diensten heerst, hoewel in enkele sectoren, met name op bepaald lijnvervoer, 
nog een aanzienlijke overcapaciteit bestaat. Het aandeel in de wereldvloot van 
in de Gemeenschap geregistreerde tonnage bedroeg in 1988 15,4%, tegenover 
meer dan 29,7% in 1980. Het in omvang afnemen was grotendeels het gevolg 
van het door scheepseigenaren 'onder vreemde vlag gaan varen'. Maar ook de 
communautaire vloot in zijn geheel, dat wil zeggen: mede omvattende de sche
pen in eigendom van communautaire scheepseigenaren, nam sterk in omvang 
af. 
In 1981 maakte deze vloot in communautair eigendom meer dan 34% van de 
mondiale zeevervoercapaciteit uit en in 1987 nog maar 27%. Terwijl de 
mondiale zeevervoercapaciteit, gemeten in waterverplaatsingstonnen, tussen 
1981 en 1987 met 8% daalde, liep de capaciteit in communautair eigendom met 
28% terug. 
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Tabel 1 - Wereldkoopvaardijvloot 1970-1988 (1) 

Jaar 
(1) 

Wereld 
(2) (3) 

OESO 
(inclusief 

E E G ) 

E E G Goedkope 
vlaglanden 

(4) 
C O M E C O N Overige 

Nieuwe indus
trielanden (5) 

China (VR), 
Israël 

Zuid-Afrika 
Mbrt Mbrt % Mbrt % Mbrt % Mbrt % Mbrt % Mbrt % Mbrt % 

1970 211,9 141,4 66,7 68,5 32,3 40,2 19,0 13,0 6,1 17,3 8,2 
5 325,6 193,8 59,5 100,4 30,8 84,2 25,9 17,7 5,5 29,9 9,2 7,0 2,1 3,6 1,1 
9 393,0 208,5 53,0 116,6 29,7 107,7 27,4 22,7 5.8 54,1 13,8 14,8 3,8 7,2 1,8 

1980 398,8 201,5 52,8 117,2 29,4 108,0 27,1 23,2 5,8 57,1 14,3 15,2 3,8 7,6 1,9 
1 399,7 209,4 52,4 116,1 29,0 104,8 26,2 25,5 6,4 60,0 15,0 15,9 4,0 8,5 2,1 
2 403,0 205,3 50,9 110,6 27,4 106,3 26,4 23,9 5,9 67,5 16,7 17,8 4,4 9,0 2,2 
3 400,0 193,0 48,3 101,4 25,4 108,1 27,0 24,7 6,2 74,2 18,6 20,0 5,0 9,7 2,4 
4 396,0 180,4 45,6 92,7 23,4 111,3 28,1 24,9 6,3 79,4 20,0 22,3 5,6 10,1 2,6 
5 392,9 169,5 43,1 84,5 21,5 114,2 29,1 25,4 6,5 83,8 21,3 24,1 6,1 11,2 2,9 
6 381,4 150,5 39,5 74,0 19,4 116,5 30,5 25,8 6,7 88,6 23,2 25,1 6,6 12,1 3,2 
7 379,6 133,7 35,2 63,2 16,6 126,9 33,4 26,2 6,9 92,8 24,5 26,1 6,9 12,8 3,4 
8 378,9 128,1 33,8 58,5 15,4 132,5 35,0 26,3 6,9 92,0 24,3 25,8 6,8 13,3 3,5 

Bron: EUROSTAT Statistisch Jaarboek - Vervoer, verkeer, toerisme en Lloyds Statistical Tables 
- Mbrt: miljoen bruto register ton - alle schepen van 100 brt en meer 
- %: percentage van het wereldtotaal 

(1) Koopvaardijvloot: exclusief de vissersvloot, sleepboten, baggermachines, ijsbrekers, onderzoekschepen, bevoorradingschepen en tenders, diversen. 
(2) De EEG-cijfers zijn voor de 'Twaalf. Het VK, DK en IRL traden in 1973 tot de EEG toe. GR in 1981, E en P in 1986, maar om statistische redenen werd de desbetreffende 

tonnage vanaf 1970 meegerekend. 
(3) Antigua, de Bahama's, Bermuda, de Kaaiman-eilanden, Cyprus, Gibraltar, Libanon, Liberia, Malta, Panama, Sint Vincent en Vanuatu. 
(4) Oostbloklanden: Albanië, Bulgarije, Tsjechoslowakije, DDR, Hongarije, Polen, Roemenië, Sovjet-Unie. 
(5) Nieuwe industrielanden in het Verre Oosten: Volksrepubliek China, Hongkong, Singapore en Zuid-Korea. 



Tabel 2 - Wereldzeevervoer 1977-1988 

(X 1 min ton) 

Totaal vervoer Ruwe olie Olieprodukten Ijzerertsen Kolen Granen Overige 
raming 

1977 3399 1451 273 , 276 132 147 1120 
1978 3466 1432 270 278 127 169 1190 
1979 3714 1497 279 327 159 182 1270 
1980 3606 1320 276 314 188 198 1310 
1981 3461 1170 267 303 210 206 1305 
1982 3199 993 285 273 208 200 1240 
1983 3090 930 282 257 197 199 1225 
1984 3292 930 297 306 232 207 1320 
1985 3293 87! 288 321 272 181 1360 
1986 3385 958 305 311 276 165 1370 
1987 3457 970 309 309 283 186 1390 
1988 (raming) 3666 1050 315 345 298 188 1470 

(X1 mrd ton-mijl) 

Totaal vervoer Ruwe olie Olieprodukten Ijzerertsen Kolen Granen Overige 
raming raming 

1977 17453 10408 995 1386 643 501 3220 
1978 16934 9561 985 1384 604 945 3455 
1979 17513 9452 1045 1599 786 1026 3605 
1980 16611 8219 1020 1613 952 1087 3720 
1981 15662 7193 1000 1508 1120 1131 3710 
1982 13499 5212 1070 1443 1094 1120 3560 
1983 12580 4478 1080 1320 1057 1135 3510 
1984 13426 4508 1140 1631 1270 1157 3720 
1985 13065 4807 1150 1675 1479 1004 3750 
1986 13856 4640 1265 1611 1586 914 3780 
1987 14273 4671 1320 1728 1653 1061 3840 
1988 (raming) 15170 5460 1350 1870 1740 1070 4060 

Opmerking: De aandacht wordt gevestigd op de cijfers voor granen die mede sorghum en sojabonen omvatten (naast tarwe, maïs, gerst, haver en rogge) voor de gehele periode. 
Bron: Fearnleys, Oslo, Review 1988. 



Diagram 1 - Door de wereldvloot vervoerde vracht 1965-1988 

Bill metr. t. 
4 T 

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 
fcrovl 

Diagram 2 - Door de wereldvloot afgelegde ton mijl 1965-1988 

• Ruwe E3 Overige • Granen H Kolen Ijzer ^ Oliepro
olie vracht erts dukten 

Bron: ISL Bremen, gebaseerd op gegevens uit Fearnleys Review. 
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Tabel 3 - Ontwikkeling lussen 1981 en 1987 van onder nationale vlag varende vloten van de EEG en vloten in eigendom van de EEG varende onder de vlag van goedkope landen (schepen 
van 500 dwt en meer) 

NATIONALE VLAG GOEDKOPE VLAG 
Nationale vlag - 1.000 DWT In eigendom EEG - 1.000 DWT 

Lid- Tankers Bulk- Overige Totaal Tankers Bulk Overige Totaal 
staat carriers carriers 

1981 1987 1981 1987 1981 1987 1981 1987 1981 1987 1981 1987 1981 1987 1981 1987 

B 500 382 1581 2508 867 764 2948 3654 - - 19 101 26 123 45 224 
DK 4851 4554 883 456 2244 1951 7978 6961 8 81 593 285 123 504 724 870 
D 5146 569 2671 638 4592 4472 12409 5659 2398 2150 1518 2655 1858 2535 5774 7340 
F 14684 4844 2695 1493 2730 2070 20112 8407 884 1231 219 88 147 450 1258 1768 
GR 26976 18540 311322 19287 15425 4949 73513 42776 14845 19245 4875 19614 2866 6296 22586 45155 
IRL 23 27 239 - 76 136 342 163 - - - - 10 28 10 28 
I 8221 4765 6778 4954 - 2459 17429 12176 987 192 917 166 291 345 2195 703 
NL 4410 1276 963 551 3226 3294 8599 5123 1529 623 51 513 902 869 2483 2004 
P 1449 1005 193 477 539 221 2181 1703 33 32 54 89 20 90 107 211 
E 9303 4352 2168 1958 1630 2077 13101 8387 0 6 76 143 90 113 166 262 
VK 22848 5083 11036 2675 7388 3918 41272 11676 1906 2731 451 1723 786 1222 3140 5676 
EEG 98414 45399 60329 34997 41141 26311 199884 106687 22590 26292 8773 25375 7122 12577 38485 64244 
Wereld 335464 245492 199452 231802 162232 163470 697168 640764 111510 93787 56558 77782 29629 44973 197697 216382 

Bronnen: OESO en UNCTAD. 



Alle vloten van de Lidstaten zijn nu kleiner dan zij in 1980 waren; een uitzon
dering vormt België waarvan de vloot zich tot 1986 beleef uitbreiden. De belang
rijkste dalingen in tonnage deden zich voor in de in Griekenland en het Verenigd 
Koninkrijk geregistreerde vloten, voor wier rekening tweederde van de achter
uitgang van de in de Gemeenschap geregistreerde vloot komt. De crisis in het 
Griekse zeevervoer leidde tussen 1981 en 1987 tot een verdubbeling van de 
onder goedkope vlag varende schepen in Grieks bezit, maar de totale capaciteit 
in Grieks bezit daalde nog met ongeveer 8 %. 

Het aandeel van goedkope vlagvloten in het mondiale zeevervoer steeg van 27 
tot 35%. Dit ging wel gepaard met enkele ingrijpende veranderingen. De 
Liberiaanse vloot is nu eenderde kleiner dan dat die in 1980 was, de Panamese 
vloot tweemaal zo groot en de Cypriotische vloot achtmaal zo groot. De 
nieuwere, goedkope vlaggen, zoals Vanuatu, Sint Vincent en Antigua, breidden 
zich de afgelopen jaren sterk uit en zorgden ervoor dat de concurrentie tussen 
goedkope vlaggen in de slag om scheepseigenaren werd verscherpt. 
Het meest in het oog lopend in de afgelopen jaren was evenwel de groei van 
'off-shore' of 'internationale' registers. Het verschil tussen deze registers en 
goedkope vlaggen is dat de in eerstgenoemde registers ingeschreven schepen 
onder de vlag van het desbetreffende land varen. In juni 1988 had het Noorse 
internationale register één jaar na zijn instelling 241 schepen, 12,2 miljoen 
waterverplaatsingston vertegenwoordigend, weten aan te trekken. Het ging 
hierbij voornamelijk om overdrachten uit het Noorse hoofdregister, maar bij 
naar schatting 40% ging het om repatriëring vanuit andere vlaggen. Tegen eind 
1987 had het eiland Man, een van de tweede registers van het Verenigd Konink
ri jk, 112 schepen, 2,3 miljoen bruto ton vertegenwoordigend, weten aan te 
trekken en was er meer tankertonnnage geregistreerd op het eiland Man dan in 
het Verenigd Koninkrijk zelf. Ook het register van de Bermuda's breidde zich 
uit en omvatte medio 1988 3,7 miljoen bruto ton. Het ging hierbij ten dele om 
vlagtransfer van tankers die zich wilden verzekeren van bescherming van de 
Royal Navy in de Golf. Binnen enkele dagen na zijn opening in augustus 1988 
had het Deense internationale register een groot gedeelte van de in het Deense 
hoofdregister ingeschreven vloot weten aan te trekken. 
Het aandeel van de bemanningskosten in de totale exploitatiekosten van een 
schip varieert en is sterk afhankelijk van de ouderdom, het type en de finan
ciering van het schip en het belastingsysteem waaronder de scheepseigenaar 
opereert. De kosten voor rente en afschrijving kunnen voor een nieuw schip, 
waarin relatief veel kapitaal is geïnvesteerd, zoals een containerschip, in het 
eerste jaar aanzienlijk zijn. Nadat een en ander is afgelost en de lening is 
terugbetaald, gaan de personeelskosten een belangrijker rol spelen. In beide 
gevallen is de concurrentie die scheepseigenaren ondervinden evenwel van dien 
aard, dat het loont mogelijke kostenbesparingen van het in dienst nemen van 
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Tabel 4 - Koopvaardijvloten (1) - Analyse naar communautaire scheepsregisters (2) 

Vlag 1975 1980 1984 1985 1986 1987 1988 

Aantal Mbrt Aantal Mbrt Aantal Mbrt Aantal Mbrt Aantal Mbrt Aantal Mbrt Aantal Mbrt 
se iepen schepen scGiepem schepen schepen schepen schepen 

B 99 1,3 105 1,7 125 2,3 124 2,3 117 2,3 112 2,1 103 1,9 
DK 950 4,3 746 5,2 643 5,1 607 4,8 575 4,5 588 4,6 549 4,2 
F 562 10,4 465 11,6 405 8,6 381 7,9 415 5,6 315 4,1 291 4,2 
D 1578 8,2 1492 8,0 1424 6,0 1447 5,9 1410 5,3 1099 4,1 923 3,7 
GR 2561 22,4 3634 39,4 2673 34,9 2353 30,9 1995 28,3 1679 23,4 1584 21,8 
IRL 51 0,2 63 0,2 69 0,2 67 0,2 69 0,1 64 0,1 66 0,1 
I 1222 9,9 1154 10,9 978 9,0 956 8,6 947 7,6 943 7,6 930 7,4 
NL 802 5,4 690 5,3 635 4,0 630 3,7 644 3,8 620 3,4 656 3,2 
P 169 1,1 121 1,2 109 1,4 112 1,3 100 1,0 77 0,9 76 0,9 
E 804 4,8 827 7,5 765 6,4 740 5,6 674 4,9 609 4,4 554 3,8 
VK 2246 32,2 1931 26,1 1216 14,9 1135 13,3 1026 10,6 916 7,5 871 7,2 
EEG 11 11044 100,2 11218 117,1 9042 92,8 8552 84,5 7972 74,0 7022 63,2 6512 58,5 

Bron: Lloyd's Register of Shipping, Statistical Tables. 
(1) Koopvaardijvloot, exclusief de vissersvloot, sleepboten, baggermachines, ijsbrekers, onderzoekschepen, bevoorradingschepen en tenders, diversen. Schepen van 100 brt en meer. 
(2) Deze cijfers omvatten verschillende tweede registers, bij voorbeeld het eiland Man en de Kerguelen-eilanden. 

Tabel 5 - Kostenstructuur voor geselecteerde schepen 

Land Schip Ouderdom Totale kosten (percentages) 

Nettoloon Loon
belastingen 

Afschrijving Rente Brandstof Verzekering Herstel/ 
onderhoud 

Overhead Overige 

Container
VK schip 1 7,0 2,3 58,3 17,6 9,6 1,4 1,1 1,4 1,4 
- - 5 11,7 3,8 30,9 20,3 16,1 2,4 10,1 2,4 2,4 

Noorwegen Buikschip 1 24,2 5,1 37,0 9,9 11,1 0,9 3,6 3,8 4,4 
- - 5 27,5 5,8 13,3 21,7 12,6 1,0 8,6 3,8 5,6 
_ _ 1 > 37,9 5,0 2,5 4,6 17,3 1,4 15,3 6,0 7,0 

Enkel bedrijfskosten 
Container

Ierland schip 23,8 14,4 - - 39,8 5,9 4,7 5,8 5,8 
Italië Buikschip 41,5 13,7 - - 20,9 1,7 6,8 7,2 8,4 

Bron: KPMG Peat Marwick Treuhand GmbH. 



bemanningen uit derde landen, of onder goedkope vlag varende, of in alterna
tieve registers met minder strenge voorwaarden betreffende de nationaliteit van 
de bemanning ingeschreven schepen, zorgvuldig te bestuderen. Ook de schom
melingen van de wisselkoersen van de munteenheid kunnen onder bepaalde 
omstandigheden doorslaggevend blijken. 
Voor de Commissie verrichte studies geven voorbeelden van dergelijke variaties, 
gebaseerd op bepaalde vaste hypothesen. In één voorbeeld had een, door een 
onderneming in het Verenigd Koninkrijk geëxploiteerd, containerschip van 
1.500 T E U een totale kostenstructuur die in het eerste jaar werd beheerst door 
een afschrijving van 5 8 % en een rente van 18%, brandstof 10%, nettolonen 7 %, 
lonen 2%. In het vijfde jaar zag de kostenstructuur er als volgt uit: afschrijving 
31 %, rente 21 %, brandstof 16% en nettolonen 12%, lonen 4%. Voor de goed
kopere buikschepen is het aandeel van de kapitaalkosten in de totale kosten 
betrekkelijk gering en tegen het twaalfde jaar kunnen de personeelskosten wel 
in de buurt komen van de helft van de totale exploitatiekosten van het schip: 
ongeveer 46 % van het in Tabel 5 gegeven voorbeeld. 

B Voorstellen van de Europese Commissie 

In juni 1989 kwam de Europese Commissie met een mededeling naar de Raad, 
getiteld 'Een toekomst voor de communautaire scheepvaartindustrie; maat
regelen ter verbetering van de exploitatievoorwaarden van het communautaire 
zeevervoer' (document COM (89) 266) alsmede een informatief document over 
de financiële en fiscale maatregelen betreffende zeevervoertransacties met in de 
Gemeenschap geregistreerde schepen (document SEC ('89) 921). Z i j bevatten 
naast onder A genoemde informatie, ook ontwerpen van verordeningen, richt
lijnen en aanbevelingen die in het spraakgebruik de titel 'positieve maatregelen', 
dat wil zeggen positief om de achteruitgang van de Europese vloot tot staan te 
brengen c.q. het aandeel te vergroten, meekregen. 
Uit de analyse wordt duidelijk dat er een toenemende afhankelijkheid van de 
diensten van de derde-wereldlanden ontstaat, het werven van inkomsten uit het 
buitenland minder wordt, verlies van werkgelegenheid optreedt en minder 
invloed op de internationale handel en in de onderhandelingen op scheepvaart
gebied merkbaar wordt. Steunverlening aan de EG-koopvaardij wordt dan ook 
bepleit vanuit politiek strategische overwegingen, werkgelegenheidsmotieven en 
de zogenaamde 'spin-off-effecten'; dit alles ondanks de maatregelen die de 
Lidstaten zelf al hebben genomen om de koopvaardij te beschermen en schepen 
onder eigen vlag te houden. De Commissie nu kondigt in haar document een 
actieprogramma aan, dat uiteraard in overeenstemming dient te zijn met het 
beginsel van vrije en eerlijke mededinging. Het kan in drie categorieën worden 
ingedeeld: 
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• invoering van een EG-scheepsregister en een Europese vlag naast de scheeps
registers en vlaggen van de Lidstaten; 
• de beoordeling van door de Lidstaten getroffen financiële en fiscale maat
regelen; 
• een pakket andere acties en begeleidende maatregelen waardoor de concur
rentiepositie van de vloot kan worden versterkt. Hierbij valt te denken aan 
maatregelen met betrekking tot de wederzijdse erkenning van technische uit
rusting, maatregelen op het sociale vlak, gericht op wederzijdse erkenning van 
bekwaamheden (diploma's) van bemanningsleden, veiligheids- en milieumaat
regelen en maatregelen op het gebied van de werkgelegenheid, teneinde de 
internationaal toegepaste standaards te verzekeren. 

Ter uitvoering van dit actieprogramma worden een drietal ontwerpver
ordeningen en een ontwerpaanbeveling bij de Raad ingediend. De verordeningen 
hebben betrekking op: 
1 de invoering van een EG-vlag en scheepsregister, 
2 een definitie van 'ship-owner', 
3 de toepassing van het beginsel van de vrijheid van dienstverlening op het 

zeevervoer in de Lidstaten terwijl, 
4 de ontwerpaanbeveling ten doel heeft, de mogelijkheden van een havenstaat

controle binnen de EG-havens te verbeteren. 

Ad 1 
De Europese Commissie wil een EG-scheepsregister - genaamd EUROS - en 
de communautaire vlag invoeren om zo aan de belangen van de Europese reders, 
alsmede aan de belangen van de Europese zeelieden, tegemoet te komen. De 
vrijwillige registratie in het Eurosregister is additioneel naast het nationale 
register. De technische normen worden overgelaten aan de Lidstaat van regi
stratie. De enige instructie is, dat de schepen boven 500 bruto registerton zouden 
moeten zijn. De norm voor de samenstelling van de bemanning wordt wel 
geregeld. Met name alle officieren en tenminste de helft van de verdere beman
ningsleden moeten EG-onderdaan zijn, terwijl de niet-EG-onderdanen op basis 
van CAO's, afgesloten met vakbonden of organisaties die voldoen aan de eisen 
van de ILO-conventie nummer 87, te werk moeten worden gesteld. Aan inschrij
ving in het register zijn bepaalde faciliteiten verbonden. Zo wordt de mogelijk
heid geboden om transfer van schepen van het ene naar het andere nationale 
register te vergemakkelijken, mits voldaan wordt aan technische basiseisen die 
nog door de Raad moeten worden vastgesteld. Ook alle zeelieden die voldoen 
aan minimumeisen van opleiding en ervaring, volgens richtlijnen door de Raad 
nog op te stellen, moeten geaccepteerd worden door andere Lidstaten. Twee 
andere, in de ogen van de Commissie belangrijke, faciliteiten zijn de uitsluitende 
deelname van schepen uit het Eurosregister aan het cabotagevervoer en de 
voorrang bij het vervoer op het gebied van voedselhulp. 
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Ad 2 
Met een gemeenschappelijke, universele definitie van het begrip 'reder uit de 
gemeenschap' zou de band met de Gemeenschap moeten worden verzekerd. 
Zo'n definitie zou van pas komen bij de toepassing van het beginsel van de 
vrijheid van dienstverlening en bij de nog nader uit te werken regelgeving op het 
gebied van de zojuist genoemde voedselhulp. 

Ad 3 
Dit voorstel van de Europese Commissie beoogt een beperkte liberalisatie van 
de nationale cabotage in het zeevervoer. De beperkingen bestaan uit een reser
vering van de cabotage voor louter EG-reders en dan nog alleen met die schepen 
die in het Euroregister staan, niet boven de 6000 bruto registerton zijn, terwijl 
de Lidstaat waar de cabotage wordt verricht mag eisen dat hetzelfde percentage 
EG-onderdanen aan boord is als het voor zijn eigen schepen eist. Ook bij het 
vervoer tussen het vasteland en eilanden van een Lidstaat, of tussen die eilanden 
onderling, kunnen extra voorwaarden door de Lidstaat worden gesteld, teneinde 
regelmatigheid van dienst en bevoorrading te waarborgen. 

Ad 4 
De aanbeveling van de Europese Commissie strekt tot een strikte toepassing van 
de havenstaatcontrole door de Lidstaten. Voorzover een zestal internationale 
verdragen op sociaal en technisch gebied nog niet zijn bekrachtigd, worden de 
desbetreffende Lidstaten opgeroepen dit alsnog te doen en het overeengekomen 
minimum van 25% aan inspecties van buitenlandse koopvaardijschepen in hun 
havens ook daadwerkelijk uit te voeren. 

C Commentaar 

Luidt de Europese Commissie hiermede nu een nieuwe fase in het EG-zee-
scheepvaartbeleid in? Helaas moet dit betwijfeld worden. Wel komt de Europese 
Commissie op grond van de analyse van de ontwikkeling en stand van zaken 
van de Europese zeescheepvaart tot de juiste conclusie: een aantal kernpro
blemen, zoals de vermindering van de groei van een aantal basisprodukten, de 
opkomst van de nieuwe industrielanden, de veranderingen in de internationale 
vervoerstromen alsmede de groei van de servicesector, behoeven aandacht om 
de Europese rederijen een sterkere uitgangspositie te geven. Ze leiden terecht 
tot de constatering dat er acties nodig zijn. 
Maar omdat de Europese Commissie, wat zij wel meer doet, een tweetal niet 
gemakkelijk verenigbare doelstellingen wil combineren, wordt het geheel nogal 
verwarrend en soms tegenstrijdig. Zo is de versterking van de concurrentie
positie van de Europese zeescheepvaart voor het grootste gedeelte een vraag
stuk van de relatie met de rest van de wereld, de zogenaamde derde landen, 
terwijl de tweede doelstelling - de onderlinge harmonisatie van de exploitatie
voorwaarden - een louter interne EG-zaak is. Indien men de concurrentiekracht 
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van de Europese zeevaartvloot wil vergroten, dan zal de eerste doelstelling de 
overhand moeten hebben en alle voorgestelde maatregelen op hun effectiviteit 
ten opzichte van die derde landen moeten worden geënt. Di t is nu geenszins het 
geval. 
Zo zijn de instellingen van het Eurosregister en vooral de normen die voor 
inschrijving worden gesteld, zodanig dat niet valt in te zien hoe hier een oplos
sing van de concurrentieproblematiek tot stand kan komen, temeer omdat de 
registratie in het nationale register van de Lidstaten, mondiaal gezien, nog altijd 
van doorslaggevende betekenis blijft . Zelfs de geboden faciliteiten als cabotage 
en voedselhulp zi jn beperkingen op verworvenheden die in het EG-verdrag al 
zijn neergelegd; alhoewel deze in de praktijk nog niet worden uitgeoefend. Ook 
de voorgenomen beoordeling van de financiële en fiscale maatregelen van de 
Lidstaten, de zogenaamde staatssteun, zal, afgezien van het al weer verouderde 
materiaal wat in de desbetreffende notitie van de Commissie staat, eenzelfde 
ondoelmatige uitwerking beschoren zijn. Daarenboven vormt de ontwerpver
ordening inzake een gemeenschappelijke definitie van 'reder uit de gemeen
schap' een bemoeilijking van het mondiale overleg. Voorzover er binnen de EG 
behoefte bestaat aan definities, zouden deze beter in elk voorstel opnieuw, en 
dan op maat gesneden, kunnen worden opgesteld. 
Het voorstel inzake de cabotage is wel een lofwaardige poging van de Commissie 
en een welkome uitbreiding van het kleine stukje cabotage, wat nu - zij het 
omstreden - is toegestaan bij EG-verordening nummer 4055/86 (dat wil zeggen 
cabotage bij aansluitend grensoverschrijdend zeevervoer). Mocht de Raad in 
deze toch nog halsstarrig negatief blijven, dan zal de prejudiciële vraag die in 
de paragraaf'Ten geleide' hierboven is behandeld, zo ze al geen uitsluitsel geeft, 
de juiste richting wijzen. 
De havenstaatcontrole, voor zover in werking, loopt bevredigend en uit dien 
hoofde zou de grondslag waarop een en ander is gebaseerd, namelijk het zoge
naamde Memorandum van Overeenstemming, niet in EG-regels moeten worden 
omgezet. Van de andere kant is een aanwijzing aan de Lidstaten die dit memo
randum nog niet hebben aanvaard en dus ook niet uitvoeren, wel weer op zijn 
plaats. 
Tenslotte is op te merken dat het jammer is dat de Europese Commissie, met 
haar harmonisatiedoelstelling voor ogen, zich niet uit over de ook in de relatie 
met derde landen zo belangrijke fenomenen als consortia in de zeevaart en 
substandaardschepen en - zoals reeds vermeld - nog steeds geen flankerende 
maatregelen van financiële en fiscale aard voorstelt. 
De lezer die zich nader wil verdiepen in deze zeescheepvaartproblematiek z i j , 
naast de Europese-Commissie-documenten zelf, ook verwezen naar het desbe
treffende Advies van de Sociaal-Economische Raad aan de Nederlandse 
Minister van Verkeer en Waterstaat, uit welk advies veel van het bovenstaande 
is geput. 
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S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

Wegvervoer in Nederland 

DRS. J . SCHALEN 

Verkeer en vervoer vervullen in Nederland een belangrijkere functie dan in 
andere landen, hetgeen vooral voortvloeit uit de geografische ligging van ons 
land en duidelijk is af te meten aan de vervoersprestaties, verricht in de zee
havens en op andere vormen van infrastructuur. 
Nederland is gelgen aan de rand van één van de meest ontwikkelde industrie-
en landbouwgebieden ter wereld. De economische activiteiten in West-Europa 
leiden tot omvangrijke internationale en nationale vervoersstromen van grond
stoffen, halffabrikaten en eindprodukten. 
Bij de vervoersstromen door Nederland is het binnenlands goederenvervoer 
over de weg de laatste decennis sterk toegenomen. 
Tabel 1 geeft de opkomst weer van het wegvervoer in relatie tot de andere bij 
het binnenlands goederenvervoer van belang zijnde vervoertakken, t.w. binnen
vaart en spoorvervoer. 

Tabel 1 - Binnenlands goederenvervoer naar vervoertak (1965-1987) 

Wegvervoer Binnenvaart Spoorvervoer 

Vervoerd Lading Vervoerd Lading Vervoerd Lading 
gewicht tonkin gewicht tonkm gewicht tonkm 
min ton X mld min ton X mld min ton X mld 

1965 255,9 8,9 82,2 7,2 15,6 2,3 
1970 304,5 12,4 93,0 8,8 11,5 1,7 
1975 327,8 15,4 79,5 6,6 5,8 1,1 
1980 357,6 17,7 88,7 7,9 5,4 1,0 
1987 364,4 20,2 91,3 7,4 5,2 1,0 

Opvallend is de vrij stabiele positie van de binnenvaart ten opzichte van de 
stijging in het wegvervoer en de daling in het spoorvervoer; de vervoersprestatie 
uitgedrukt in ladingtonkl vertoont een analoge ontwikkeling. 
De ontwikkeling van het binnenlands wegvervoer vanaf 1880 geeft het na
volgende beeld te zien: 

Tabel 2 - Binnenlands goederenvervoer over de weg vanaf 1880 

1880 1900 1920 1930 1940 I9601 1980 1987 

Vervoerd gewicht 
min ton 

1,1 1,5 1,7 34,6 55,4 175,0 357,6 364,4 
1 Geraamd, 
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Bij de interpretatie van de gegevens dient er rekening mee te worden gehouden 
dat pas vanaf 1920 het wegvervoer een rol van betekenis bij het binnenlands 
goederenvervoer kon gaan spelen door het op grote schaal inzetten van gemoto
riseerde vervoermiddelen. De gegevens over de jaren 1880 t/m 1940 zijn ont
leend aan 'Verkeer en vervoer in Nederland' (Prof. dr. H.C. Kuiler, 1949). 
Vanaf 1963 zijn volledige gegevens bekend over het goederenwegvervoer geba
seerd op de onderzoeksmethodiek zoals die anno 1989 nog steeds wordt gehan
teerd: een steekproef in de t i jd. Bij Nederlandse ondernemingen/vergunninghou
ders worden éénmaal per jaar gedurende één week gegevens verzameld over de 
activiteiten van alle vrachtauto's en trekkers in het beroepsvervoer en van 
vrachtauto's en trekkers in het eigen vervoer volgens een getratifïceerde steek
proef. 

Tabel 3 - Binnenlands goederenvervoer over de weg 

Beroepsvervoer + Beroepsvervoer Eigen vervoer 
eigen vervoer 

Vervoerd Lading Vervoerd Lading Vervoerd Lading 
gewicht tonkm gewicht tonkm gewicht tonkm 
min ton X mld min ton x mld min ton x mld 

1965 255,9 8,9 140,6 5,7 115,3 3,2 
1970 304,5 12,4 180,9 8,4 123,5 4,0 
1975 327,8 15,4 201,8 10,5 126,0 4,9 
1980 357,6 17,7 211,6 11,5 146,0 6,2 
1987 364,4 20,2 234,0 13,5 130,4 6,7 

Uit tabel 3 blijkt dat de opkomst van het binnenlands goederenwegvervoer zich 
het sterkst manifesteert in het beroepsvervoer. Het aandeel van het eigen ver
voer is van 45% midden de jaren zestig via 40% in de zeventiger jaren terug
gelopen tot rond de 35% eindjaren tachtig. 
Het aandeel van de vervoersprestatie van het eigen vervoer ligt lager dan het 
aandeel van het vervoerd gewicht, omdat de gemiddelde vervoersafstand in het 
beroepsvervoer groter is dan in het eigen vervoer. 
Om inzicht te verkrijgen in het regionale karakter van het wegvervoer bevat de 
Statistiek van het Binnenlands goederenvervoer een inleiding naar landsdelen: 
- N o o r d : Groningen, Friesland en Drente 
-Oost : Overijssel, Gelderland en Flevoland 
- West: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland 
- Z u i d : Noord-Brabant en Limburg. 

In tabel 4 worden de onderlinge vervoersstromen m.b.t. het wegvervoer weerge
geven. 
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Tabel 4 - Binnenlands goederenvervoer over de weg van landsdeel van lading naar landsdeel van lossing, 
1987 

Landsdeel Totaal Landsdeel van lossing 
van lading 

Noord Oost West Zuid 

min ton 
Nederland 364,4 47,5 76,6 149,3 91,0 

Noord 45,4 37,1 3,9 3,3 1,0 
Oost 77,2 5,0 56,4 10,4 5,4 
West 149,8 3,8 10,5 123,2 12,2 
Zuid 92,1 1,6 5,8 12,3 72,2 

Ten aanzien van de aard van de vervoerde , goederen in het binnenlands wegver-
voer hebben zich de afgelopen 20 jaar weinig verschuivingen voorgedaan. 

Tabel 5 - Aandeel van de vervoerde goederen in het wegvervoer naar NSTR' 

NSTR2 1970 1975 1980 1987 

0 Landbouwprodukten; 
70 

levende dieren 9 10 10 11 
1 Andere voedingsprodukten 

en veevoeder 16 17 19 21 
3 Aardolie en 

aardolieprodukten 8 6 6 5 
6 Ruwe mineralen; 

bouwmaterialen 43 40 42 36 
8 Chemische produkten 6 6 6 6 
9 Overige goederen 

en fabrikaten 15 17 14 16 
min ton 

Wegvervoer, totaal 305 328 358 364 
1 Nomenclature des marchandises pour les Statistiques de Transport, Revisée. 
2 Uitsluitend de goederenhoofdstukken met een aandeel van meer dan 5%. 

Het aandeel van het vervoer van ruwe mineralen (zand, grind e.d.) in het totale 
binnenlandse goederenwegvervoer is vanwege het gelijk blijven van het aanbod 
van ruwe mineralen en de toename van het totaal vervoerd gewicht terug
gelopen. Daarentegen is het aandeel van het vervoer van voedingsprodukten en 
veevoeder (NSTR, hoofdstuk 2) toegenomen, terwijl het aandeel van de overige 
goederenhoofdstukken constant is gebleven. 

Tervergelijking geeft tabel 6 het aandeel van de vervoerde goederen in de 
binnenvaart weer. 
Tot slot nog een aantal kanttekeningen van beschouwende aard. 
Vanwege de al eerder in deze rubriek beschreven overbelasting van het wegen
net zal de groei van het binnenlands goederenwegvervoer worden afgeremd of 
zelfs tot stilstand komen, indien ingrijpende maatregelen van de kant van de 
overheid en/of het bedrijfsleven achterwege blijven. 
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Tabel 6 - Aandeel van de vervoerde goederen in de binnenvaart naar NSTR 

NSTR 1970 1975 1980 1987 

0 Landbouwprodukten; 
10 

levende dieren 6 8 6 4 
1 Andere voedingsprodukten 

en veevoeder 6 7 9 10 
2 Vaste minerale 

brandstoffen 1 0 3 6 
3 Aardolie en 

aardolieprodukten 12 11 12 14 
6 Ruwe mineralen; 

bouwmaterialen 68 66 64 60 
min ton 

Binnenvaart, totaal 93 80 89 91 

Vanuit milieu-overwegingen is het binnenlands goederenvervoer te water te 
prevalieren boven het goederenvervoer over de weg, gezien de veel geringere 
emissie van luchtverontreinigende stoffen door binnenschepen. 
Om inhoud te geven aan de slogan 'Nederland Distributieland' zal er in de 
negentiger jaren een accentverschuiving moeten plaatsvinden van concurrentie 
naar samenwerking tussen tussen het wegvervoer en de binnenvaart, waarbij de 
voordelen van beide vervoertakken optimaal tot hun recht kunnen komen. 
Indien deze samenwerking de komende t i jd wordt gerealiseerd, zal blijken dat 
het streven naar economische groei niet ten koste hoeft te gaan van het milieu. 
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B O E K B E S P R E K I N G S R U B R I E K 

"The Need for Renewing Transport Infrastructure in Europe', ERT, 1989, Omvang: 
47 pag. 

The European Round Table of Industrialists (ERT) heeft de laatste jaren met 
een aantal rapporten, waarbij op het ontbreken van een kwalitatief hoog
waardige Europese infrastructuur werd gewezen, een effectieve lobby gevoerd 
waaraan zeker ook in Nederland gehoor is gegeven. Kennelijk weegt bij de 
oordeelvorming over infrastructurele onderwerpen het oordeel van het bedrijfs
leven behoorlijk zwaar. Dat is te begrijpen als men bedenkt met welke extra 
kosten en verspilling het bedrijfsleven geconfronteerd wordt door het ontbreken 
van deze infrastructurele voorzieningen. 
Gingen eerdere rapporten in op het ontbreken van individuele verbindingen als 
tunnels en bruggen of op de noodzaak tot het moderniseren van de infrastruc
tuur door toepassing van de informatietechnologie, in de laatste ERT wordt 
gewezen op het ontbreken van een adequate besluitvormingsstructuur binnen 
Europa om infrastructurele projecten met een internationale betekenis op een 
snelle en effectieve manier van de grond te krijgen. 
Of de aanbevelingen van het rapport - de oprichting van een Europees Instituut 
voor Infrastructuur en het instellen van een internationaal infrastructuurfonds 
- op korte termijn geëffectueerd zullen worden, valt te betwijfelen. Stof voor 
discussie zal het echter zeker oproepen. Als zodanig is het rapport een lezens
waardig stuk dat, hoewel het zelf niet veel nieuwswaarde bevat, van belang kan 
zijn voor lezers die de meningsvorming over Europese infrastructuurpolitiek 
willen volgen. 

DRS C J . RUIJGROK 

Mechanisms of Car Choke: A Study of 'Learning by Using', A.S.G. Lubulwa, 
Gower Publishing Company Limited, Aldershot, 1989, X I + 117 pag. 

Dit boek vormt de neerslag van een onderzoekproject dat oorspronkelijk be
doeld was om na te gaan wat de rol van onjuiste of onvolledige informatie is op 
het beslissingsgedrag van een huisgezin inzake duurzame goederen. Aangezien 
de auteur oorspronkelijk geïnteressseerd was in het vervoer in zijn globale 
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context, werd het onderzoek toegespitst op de mechanismen die de wagenkeuze 
bepalen. Inderdaad, de neergang van het openbaar vervoer en van het 
spoorvervoer in het bijzonder kan slechts verklaard worden op het ogenblik dat 
men de factoren begrijpt die het wagenbezit verklaren. 
Modellen worden voorgesteld ter analyse van het comsumentengedrag in ge
vallen waar technologisch complexe goederen gekocht worden, terwijl de con
sument slechts partiële kennis heeft of totaal onwetend is over de karakteristie
ken van deze goederen. Concreet moeten deze modellen toelaten de factoren te 
onderzoeken die het eigendomspatroon van wagens beïnvloeden wanneer die
zelfde koper niet volledig geïnformeerd is over de sleutelkenmerken van de 
wagen. 
In feite wordt het aankoopgedrag van wagens vooral beïnvloed door een continu 
leerproces. In de economische theorie wordt in de regel aangenomen dat de 
consument of het huisgezin een keuze maakt op basis van volledige informatie 
over alle kenmerken van de goederen. Di t is in dit boek wel even anders. De 
auteur veronderstelt dat consumenten niet perfect geïnformeerd zijn over alle 
wageneigenschappen. Men bedoelt dan wel vooral die eigenschappen die slechts 
naar voren komen door ervaring met de wagen. Enkele voorbeelden: kosten 
inzake benzineverbruik, onderhoud, herstelling, comfort, veiligheid, betrouw
baarheid.... Het gebruiksproces van een wagen genereert over deze kenmerken 
informatie die zelden beschikbaar is in gepubliceerde en vergelijkbare vorm. De 
consument leert wel door het gebruik van de wagen. 
Welnu, de vraag naar wagens en het eigendomspatroon dat resulteert uit een 
erkenning van deze 'learning by using' - hypothese is significant verschillend van 
die modellen die informatie over alle wagenkenmerken als uitgangspunt hebben. 
Dit opent mogelijkheden ter beantwoording van vragen die nooit gesteld zouden 
worden indien men bli j f t aannemen dat de prijs van een wagen alle beschikbare 
informatie over de wagen samenvat en dat het beschikbare budget de enige 
belangrijke beperking is. Wanneer de consument verkeerd geïnformeerd is over 
sommige eigenschappen van de wagen, geven prijzen niet langer het juiste 
signaal voor de potentiële koper. De gevolgen laten zich raden: misallocatie van 
middelen, niet alleen tussen verschillende wagentypes, maar ook tussen de 
auto-industrie en andere sectoren van het economisch bestel. 
De auteur wil met dit werk een opening forceren. Men moet echter beseffen dat 
tot op heden weinig pogingen ondernomen werden om modellen van deze aard 
te schatten, ondermeer om reden van onvoldoende databeschikbaarheid. Dit 
belet echter niet, dat het boek aan te raden is voor elkeen die werkt rond de 
mobiliteitsproblematiek, het wagenbezit en het wagengebruik. Het sterk mathe
matisch karakter van het boek mag daarbij geen afschrikking vormen. 

D R . E . V A N DE VOORDE 
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Veilig en leefbaar verkeer; Van droom naar werkelijkheid? door Romain Poté, Uitg. 
Acco Leuven/Amersfoort 1988. 252 blz., Prijs ƒ 46,50. 

De auteur - die 25 jaar lang bezig is met (weg)-verkeer - worstelt met de vraag 
hoe een hoge mobiliteit gegarandeerd kan worden 'die veiligheid en vlotheid 
combineert met leefbaarheid en die zowel economich als ecologisch verant
woord blijft ' . Daarbij beperkt hij zich uitsluitend tot het wegverkeer. H i j is onder 
meer gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Automobilisten Bond. 
Wie een betoog verwacht dat rechtstreeks naar een antwoord op deze vraag
stelling koerst, komt bedrogen uit. Het boek bevat een caleidoscopische ver
zameling informatie over de meest uiteenlopede zaken betreffend het wegver
keer: 
Verkeerscriminaliteit, snelheid en verkeer, parkeren, verzekeringen en verkeer, 
bestuurders en lichamelijke geschiktheid, jongeren in het verkeer; alles komt aan 
de orde, waarbij voornamelijk veel feitelijkheden vermeld worden. 
Deze aanpak van de auteur heeft tot gevolg dat op diverse punten herhalingen 
voorkomen. Zo troffen wij op de pagina's 45 en 179 uiteenzettingen aan over het 
openbaar vervoer die deels letterlijk identiek zijn, afgezien van het hanteren van 
verschillende percentages voor één en dezelfde daling van het gebruik van het 
stedelijk openbaar vervoer. 
Wie geïnteresseerd is in de stand van zaken in België op zeer uiteenlopend 
gebied het wegverkeer betreffend, kan dit boek als naslagwerkje benutten. 

C.G. DE KOGEL 

Hoofdstukken Handelsrecht door Mr. Drs. J.E.M. Akveld e.a., Kluwer, Deventer, 
1989. Omvang: X X I X + 1294 pag. Prijs: ƒ 150.¬
1 Voorjaar 1989 publiceerde de rompsectie handelsrecht dit volumineuze leer
boek voor juridische studenten in de doctoraalfase aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam (EUR). Het boek bestaat uit drie onderdelen: Ondernemersrecht 
(hfdstt. 2 t/m 12), Handelsrecht in strikte zin (hfdstt. 13 t/m 25) en Mede
dingingsrecht, Intellectueel eigendom, Ongeoorloofde mededinging en Faillisse
ment (hfdstt. 26 t/m 36). Hoewel thema's als privaatrechtelijke vertegenwoordi
ging, rechtspersonen, handelsregister, handelskoop en fabrikatenkoop ook voor 
de lezers van TVW van belang kunnen zijn, ligt in deze boekbespreking het 
accent op de vervoerrechtelijke aspecten van deel I I : Handelsrecht in strikte zin 
en wel in concreto op de hfdstt. 14 e.v. 
2 Het voordeel van dit substantiële boekwerk is, dat ook de NB W-artikelen hun 
gerechtvaardigde plaats krijgen. In dat verband zij vermeld dat in september '89 
van de kant van het Ministerie van Justitie de definitieve nummering van 8 NB W 
het daglicht heeft gezien. 
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3 Het vervoerrecht is in NBW-verband door de EUR-publicatie mijns inziens 
voor de eerste keer integraal onder de loupe gehouden en belicht. Dit onderwerp 
is als volgt verdeeld: 
Prof. Mr . R. van Delden hield zich bezig met Vervoerrecht in het algemeen 
(hfdst. 14); Prof. Mr. R. Cleton en R. van Delden produceerden hfdst. 15 Ver
voermiddelen; R. Cleton/R. van Delden/F. van Heesbeen/A. Stendahl schreven 
Privaatrechtelijk zee- en binnenvaartrecht (hfdst. 16); Ph. van Huizen liet zi jn licht 
schijnen over Privaatrechtelijk spoorvervoerrecht (hfdst. 17), terwijl 
J. van der Meer ( + )/Ph. van Huizen het Privaatrechtelijk wegvervoerrecht 
(hfdst. 18) belichtten. Voorts hielden F. van Heesbeen/R. van Delden een inlei
ding over Privaatrechtelijk luchtvervoerrecht (hfdst. 19) en Ph. van Huizen hield 
zijn artikel Multimodaal vervoerrecht ten doop (hfdst. 20). 
4 Na de co-productie Korthals Altes/Wiarda Vervoerrecht, alweer in 1980 ver
schenen, werd het hoog t i jd dat op het gebied van het transportrecht een 
fundamentele, samenhangende publicatie openbaar werd gemaakt. De lezers 
van TVW zullen in opgemelde hoofdstukken veel van hun gading vinden. Boven
dien zijn de auteurs erin geslaagd doorgaans erg heldere bijdragen te leveren. 
5 Het artikel van R. van Delden over het Vervoerrecht in het algemeen munt 
uit door zijn eenvoud, schematische behandeling en korte verwijzing naar litera
tuur en jurisprudentie. Zoals gesteld: het referentiekader NBW vervult een 
belangrijke plaats, waarbij ik opmerk dat o.a. de beide schemata op pp. 375/376 
sinds september 1989 kunnen worden omgenummerd (vide supra ad 2). 
Nu de tekst van het boek is afgerond in juni 1988 zijn er natuurlijk wel een paar 
aanvullende opmerkingen te maken aangaande later gepubliceerde rechtspraak 
en juridische artikelen. Zo kan gewezen worden op het recente arrest HR 26 
april 1988, NJ 1989,184 betreffende de status van de hovercraft (zie Van Delden 
p. 373 en Cleton/Van Delden p. 429, eerste regel). Voorts zijn van belang de 
uitspraken CBB in de geruchtmakende Granaria-zaak omtrent het vraagstuk of 
een duwbak een binnenschip is: zie AB 1988, nrs. 326 en 327 m.nt., alsmede Mr. 
P.P. Vreede in Liber Amicorum Lionel Tricot, Kluwer Antwerpen, 1988, p. 575 
e.v. (Van Delden p. 391 en Cleton/Van Delden p. 428 e.v.). Verder is van de hand 
van Mr.W.E. Haak inmiddels verschenen in de serie Teksten Vervoerrecht 
Procederen in Rijnvaartzaken; recensie zie TVW 1989, 1, p. 91-93. 
6 De inbreng van R.Cleton in hfdst. 15 Vervoermiddelen is van substantiële 
aard in verhouding tot die van R. van Delden (luchtvaartuigen). Cleton be
schrijft systematisch de vervoermiddelen en de zaken aan boord daarvan, natio
naliteit en registratie van schepen, alsmede de rechten op schepen. Bij van 
Delden op p. 456 (art. 297/298 W v K io. NBW 3.9.1.3) zou ik opnieuw willen 
attenderen op het belangrijke arrest Hof Leeuwarden {forthcoming) inzake de 
Carebeka V I I I : zie Ars Aequi Antwoord Rechtsvraag Zeerecht, A A 37 (1988), 
2, p. 130 en 132 en TVW 1987/3, p. 374. 
7 Het uitgebreide hfdst. 16 (pp.459-544) is van de hand van R.Cleton, 
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R, van Delden, F. van Heesbeen en A. Stendahl. Klassieke thema's als de 
reder(ij) van een zeeschip, kapitein en schepelingen, de verschillen tussen Hague 
Rules en Hague Visby Rules met aansprakelijkheidsregimes, jurisdictieperike
len, aanvaringsproblematiek, hulpverlening en averij-grosse passeren in heldere 
passages de revue. De hier en daar gebruikte diagrammen zijn instructief. 
8 Ph. van Huizen behandelt in een kort overzicht (hfdst. 17) de regelen van het 
(inter)nationale spoorwegvervoer, zoals het ARV en COTIF/CIM (CIV). 
Terwijl hij en J. van der Meer ( + ) in hdfst. 18 het privaatrechtelijk wegvervoer-
recht belichten: WOW, AVC, CMR. 
9 Hfdst. 19 terzake van het privaatrechtelijk luchtvervoerrecht (F. van Hees-
been/R. van Delden) vind ik niet het sterkste gedeelte van het boek. De niet-sys-
tematische verwijzing naar internationale jurisprudentie acht ik questieus, zeker 
als er voorbeelden dichter bij huis beschikbaar zijn. Voorts had het specifieke 
Warschau-chapiter aanmerkelijk uitgebreider aangereikt dienen te worden. Een 
belangwekkende aanvulling is ook HR 14 April 1989 in de zaak Roubos/Sandi-
fort, waarvan ik verwacht dat die casus in de NJ zal worden opgenomen, 
voorzien van een annotatie (zie Compendium Jurisprudentie Luchtrecht, Zwolle, 
1988, pp. 357-364). Het hoofdstuk getuigt niet van een echte bestudering van 
voormelde publicatie en dus zijn er veel te weinig praktijkvoorbeelden in opge
nomen, hetgeen hun publicatie onnodig doet verschralen. Het stuk Overige 
Verdragen op p. 590 tenslotte zou aanmerkelijk beter hebben gekund. 
10 Het vervoerrechtelijke deel wordt afgerond met een bijdrage van 
Ph. van Huizen in hfdst. 20 over het multimodaal vervoerrecht. Vide ook zijn 
dissertatie, EUR, 1988, pp. 318 e.v. en de Rechtsvraag A A nov. 1989. 
11 De algemene conclusie is, dat ik erg enthousiast ben over het boek. Auteurs 
zijn erin geslaagd de studenten EUR te voorzien van een goede ingang in het 
moeilijk toegankelijke vervoerrecht. De artikelen zijn goed gestructureerd en 
geven veel informatie. Ik ben er dan ook van overtuigd dat veel lezers van TVW 
die belangstelling hebben voor 8 NBW geen spijt zullen krijgen als zij de 
publicatie aanschaffen en bij t i jd en wijle zullen raadplegen als handboek resp. 
naslagwerk. Dat geldt tevens voor het verzekeringsrechtelijke gedeelte van 
Ph. van Huizen en R. van Delden. 

M R . DRS. F .A . VAN BAKELEN 

The Warsaw Convention Annotated: A Legal handbook door Laurence B. 
Goldhirsch, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988. Omvang X V I + 411 
pag.. Prijs: ƒ 2 5 0 , -

1 Juni 1988 werd te New York deze geannoteerde uitgave afgerond. In het boek 
worden de artikelen van het Verdrag van Warschau 1929 resp. VvW geamen-
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deerd door het Protocol van 's-Gravenhage 1955 systematisch behandeld aan 
de hand van annotaties met verwijzing naar parallellen en vergelijkbare casus
posities. 
De publicatie is als volgt ingedeeld: 
Deel I beslaat v i j f hoofdstukken met als titels: 1. Scope-Definitions (pp. 3-18); 
2. Transportation Documents (pp. 19-53); 3. Liability of the Carrier 
(pp. 55-170) 4. Provisions relating to Combined Transportation by Air and 
Land or Sea (pp. 171-172) en 5. General and final Provisions (pp. 173-181). 
Deel I I (pp. 185-383) betreft een Appendix met de Franse, Engelse, Spaanse, 
Mexicaanse en Argentijnse tekst van het Verdrag van Warschau (pp. 185-253); 
de Franse, Engelse en Spaanse tekst van het Haags Protocol van 1955 
(pp. 255-284); een overzicht van het aantal landen dat het VvW en Haags 
Protocol heeft geratificeerd (pp. 285-293); de Franse, Engelse en Spaanse tekst 
van het Verdrag van Guadalajara (1961) in de pp. 295-312 en een lijst landen 
die dit verdrag hebben ondertekend (pp. 313-315); op pp. 317-318 is het Mon
treal Agreement te vinden, terwijl het Guatemala Protocol van 1971 in het 
Engels is weergegeven op p. 319-329; de vier engelstalige Protocollen van 
Montreal vinden hun plaats op pp. 331-362; de USA Code of Federal Regula
tions 14 C.F.R. 221.175 (Special Notice of limited liability for death or injury 
under the Warsauw Convention) en idem 14 C.F.R. 221.176 (Notice of limited 
liability for baggage; Alternative consolidated Notice of liability limitations) op 
pp. 363-366 completeren het boek tezamen met I A T A Passenger Ticket Noti
ces and Conditions of Contract pp. 367-372, I A T A Cargo Air 
Waybill-Conditions of Contract pp. 373-383 inclusief een Opinion op p. 377 
seqq. Handig is een lijst geciteerde jurisprudentiegevallen op pp. 385-405 en een 
Index pp. 407-411. 
2 In de onderhavige publicatie zijn dus geen (dogmatische) artikelen te vinden 
over VvW iuncto Haags Protocol en andere internationale reguleringen op het 
gebied van de luchtvaart. Het VvW wordt artïkelgewijs onder de aandacht 
gebracht met het accent op de rechtspraak in een aantal toonaangevende lucht-
vaartlanden. De achterliggende gedachte van auteur dat rechters, advocaten en 
niet-direct juridisch gekwalificeerde lezers bij het wijzen van uitspraken resp. 
het formuleren daarvan, bij het voeren van procedures en bij het bestuderen van 
de teksten van VvW cum annexis worden gehandicapt door een tot nu toe niet 
gepubliceerde artikelgewijze behandeling van het Verdrag ca. kan ik wel onder
schrijven. 
3 Echter, of en in welke mate de beoogde uniformiteit door de opzet van 
Goldhirsch' boek wordt gediend, is een vraag die ik gaarne ter beantwoording 
overlaat aan de lezer. Immers, nu er praktisch geen verwijzingen naar dogmatiek 
en literatuur worden gegeven, moet men het doen met soms wel erg korte 
samenvattingen van de relevante casuïstiek. Auteur start met de authentieke 
tekst van de verschillende artikelen VvW en licht er - zonodig - een aantal 
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kernelementen uit die nader worden beschreven. Een vloed aan rechterlijke 
uitspraken passeert de revue. 
4 Over de tragiek van het internationale, privaatrechtelijke vervoerrecht en het 
soms schreeuwende gebrek aan uniformiteit schreef ik reeds eerder: zie de nt. 
onder rb. 's-Gravenhage 18 januari 1966 in de zaak BULEXTRA versus K L M 
in Compendium Jurisprudentie Luchtrecht, Zwolle, 1988, pp. 43 e.v. en met name 
p. 48 rechterkolom. De probleemstelling van de rechtsvinding is ook het vraag
stuk van het nut en de effectiviteit van een publicatie als die van Goldhirsch. 
5 De waarde van het geschrift ligt in een (mijns inziens) niet geheel geslaagde 
poging een totaal-overzicht te geven van de Warschau-jurisprudentie. De publi
catie is een stimulans tot verdere studie en, naar mijn stellige overtuiging tot een 
noodzakelijk bredere opzet van de bundeling van de structuur van het luchtpri-
vaatrecht. 
Voor de Bijlagen (Appendix) van ruim 150 pp. is onevenredig veel plaats inge
ruimd. Voor commentaar op andere punten verwijs ik naar de boekaankondi
ging van Aurora Cardenete-Ramos in N I L R 1989, p. 215. 

M R . DRS. F .A . VAN BAKELEN 

Transportrecht und Gesetz über Allgemeine Geschaftsbedingungen, Alfred Metzner 
Verlag, Frankfurt am Main, 1988. Pag. 332. Prijs: D M 78. 

1 Voor de (internationaal) privaatrechtelijk geïnteresseerden is er vorig jaar 
een uiterst lezenswaardige publicatie verschenen in de nieuwe serie Schriften 
zum Transportrecht, naar aanleiding van een in maart 1987 gehouden symposium 
georganiseerd door de Duitse Vereniging van Vervoerrecht. Ook binnen het 
kader van het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Titel 6.5.2A Algemene Voor
waarden - zie Wet van 18 juni 1987, Stb. 327 - is het thema van het Duitse 
Symposium zeer actueel (gebleven). Dat kan tevens worden geadstrueerd met 
een verwijzing naar het interessante artikel Overleg over vervoervoorwaarden, ook 
een juridische noodzaak van de hand van Mr. D .M. Andela, bedrijfsjuridisch 
adviseur EVO, in dit Tijdschrift 1989, jrg. 25/1, pp. 3-17. Zie voorts B. Wessels 
en R.H.C. Jongeneel Algemene Voorwaarden, Zwolle, 1987; M.A.L. Verhoeven's 
Algemene Voorwaarden getoetst, Kluwer, 1989 en de bundel Nieuwe Algemene 
Bankvoorwaarden, K U Nijmegen, 1988. 
2 Het centrale thema van de in Hamburg gehouden sessie is: de moeilijk te 
voorspellen invloed van de Duitse wet inzake algemene handelsvoorwaarden op 
het vervoerrecht. Het probleem wordt geaccentueerd door de verscheidenheid 
aan rechtsbronnen gerelateerd aan de verschillende vervoertakken. Vandaar dan 
ook dat in het boek van 332 bladzijden een aantal specialisten aan bod komen 
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die hun visie op het centrale thema geven vanuit hun subdiscipline, inherent aan 
het vervoermiddel waarmee goederen en passagiers worden getransporteerd. De 
referaten, waarvan de schriftelijke neerslag in de publicatie te vinden is, werden 
gehouden door: 

• Prof. Dr. Hein Kötz - Allgemeine Geschaftsbedingungen im Verkehr unter 
Kaufleuten (pp. 8-43); 
• Onder het hoofdstuk 'Probleme der Anwendung des AGB-Gesetzes auf das 
Transportrecht im besonderen Speditionsrecht hield Prof. Dr. Johann Georg 
Helm uit Neurenberg een verhandeling (pp. 44-75); 
• het Lufttransportrecht was toebedeeld aan de bekende Prof. Dr. Edgar 
Ruhwedel uit Frankfurt (pp. 76-97); 
• RA Dr. Johannes Trappe uit Hamburg sprak over het Seetransportrecht 
(pp. 98-142); 
• RA Dr. Werner Korioth uit Duisburg vergastte zijn auditorium op een speech 
over het Binnenschiffahrtrecht (pp. 143-172); 
• het Strassentransportrecht was voorbehouden aan Dr. Jochen Willenberg uit 
Hamburg (pp. 173-195); 
• MinRat Dr. Rainer Friese uit Frankfurt sprak over het Eisenbahn-
transportrecht (pp. 196-204); 
• RA Dr. Jürgen Kröger uit Hamburg hield zich bezig met Lager- und Umschlag-
recht (pp. 205-223); 
• RA Harald de la Motte uit München gaf zijn opvatting vanuit het Transport-
versicherungsrecht (pp. 224-238). 

Vervolgens zijn opgenomen twee voordrachten over achtereenvolgens Interna
tionale Transporte und AGB-Gesetz (van Prof. Dr. Jürgen Basedow uit Augsburg 
(pp. 239-274) en van Dr. Hans-Jürgen Puttfarken uit Hamburg over Vergleich 
mit auslandischen Rechtsordnungen (pp. 275-293), terwijl de forumdiscussie als 
onderwerp had 'Bedreigt de AGB-Wet de rechtszekerheid op het gebied van het 
vervoerrecht' (pp. 294-324). 
3 Door de variëteit van transporttechnieken en de duidelijke voordracnien 
krijgt de lezer op snelle wijze een aardig inzicht in de Duitse wetgeving terzake 
van de algemene handelsvoorwaarden die dateren van 1977. Daarmee zijn onze 
oosterburen ons een vijftiental jaren vooruit, aangezien Titel 6.5.2A van 6 NBW 
eerst in 1992 (op zijn vroegst!) zal worden ingevoerd. Dat nu reeds voorspeld 
kan worden dat bij de toetsing van de Algemene Voorwaarden van bijvoorbeeld 
luchtvaartmaatschappijen de balans kan doorslaan naar consumentenzijde, 
werd reeds opgemerkt: zie TvW 1987, jrg. 23/4, pp. 509-511 en Air Law, X I I I , 
6, december 1988, pp. 297-304. 
Hoe belangrijk het onderwerp van de Duitse publicatie is en zal blijven, mag 
worden afgeleid uit o.a. E. Hondius' onderzoek Unfair terms in Consumer Con-
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tracts, Molengraaff Instituut RUU, 1987. In een wijder verband refereer ik aan 
de dissertatie van mijn oud-collega van datzelfde instituut, F.J.A. van der 
Velden, Het Weense Koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen, R U U 1988. 

M R . DRS. F . A . VAN BAKELEN 
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N E A - M E D E D E L I N G E N 

O N D E R W I J S A C T I V I T E I T E N 

Van de schriftelijke cursus Vervoermanagement starten medio januari 1990 de 
modulen I I en IV. 
Ter voorbereiding op de nieuw gestarte schriftelijke cursus Management & Lo
gistiek bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor het vier maanden durende 
introductiemoduul. 
Inlichtingen over beide managementopleidingen zijn verkrijgbaar bij NEA, afde
ling onderwijs, t e l 070-3988 388. 
Opleidingscentrum Transport (een samenwerkingsverband tussen K N V T O , 
K V O , SCT en N E A ) organiseert in het voorjaar 1990 de workshops 'Marketing 
van het wegvervoer' en 'Automatiseringsbeleid in het goederenvervoer over de 
weg'. 
Brochures op aanvraag bij Opleidingscentrum Transport BV, Postbus 1756, 
2280 D T Rijswijk, tel. 070-3988 488. 

O N D E R Z O E K S A C T I V I T E I T E N 

De gevolgen van de voltooiing van de interne markt voor de Nederlandse (interna
tionale) wegvervoerbedrijven 
In opdracht van de N I W O onderzoekt NEA de effecten van de voltooiing van 
de interne markt op de positie van de Nederlandse wegvervoerbedrijven. Dit 
specifiek op de bedrijfstak gerichte onderzoek heeft tot doel informatie te 
verschaffen die direct aansluit op de bij vervoerondernemingen levende vragen 
ten aanzien van deze ontwikkeling. 

Marktonderzoek distributievervoer 
Recentelijk heeft NEA een onderzoek afgerond met betrekking tot het distribu
tievervoer, een belangrijke deelmarkt van het beroepsgoederenvervoer over de 
weg. 
In het onderzoek is ingegaan op de karakteristieken van het distributievervoer 
en het functioneren van die deelmarkt. Aspecten die hierbij aan de orde komen, 
zijn de vraag- en aanbodkant, de marktomvang, bedrijfseconomische ontwikke
lingen en financieel-economische kenmerken, logistiek en de juridische structuur 
van de transportondernemingen in het distributievervoer. 
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Rapportages conjunctuurenquêtes en korte-termijnontwikkelingen in het goe
derenvervoer 
In november/december zijn de navolgende rapporten uitgebracht: 

• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector binnenlands goederen
vervoer over de weg voor het 3e kwartaal 1989 en verwachtingen voor het 4e 
kwartaal 1989. 
• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector internationaal goederen
vervoer over de weg voor het 3e kwartaal 1989. 
• Korte-termijnontwikkelingen in het binnenlands beroepsgoederenvervoer 
over de weg voor het 2e kwartaal 1989. 

POSTACADEMISCH ONDERWIJS (PAO) 

Voor de eerste maanden van 1990 staan de volgende cursussen op het pro
gramma: 

• 'Logistieke informatiesystemen en elektronisch berichtenverkeer (EDI) ' op 
30, 31 januari en 1 februari o.l.v. Ir. P.T. Tanja 
• 'Knooppuntfunctie van middelgrote en kleinere kernen' op 30, 31 januari en 
6 februari o.l.v. Ir. B. Bach SHO BNS 
• 'Modellen voor beleid en verkeer' op 24, 25 april, 1 en 2 mei o.l.v. Prof. Dr. 
Ir. R. Hamerslag 

Het volledige cursusprogramma 1990 wordt op verzoek toegezonden. 
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1980 1 Vervoer in Crisis 
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