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V O O R W O O R D 

Dat dit nummer van het Tijdschrift voor Vervoerswetenschap aandacht be
steedt aan verschillende aspecten van de telecommunicatie doet mij niet alleen 
genoegen, maar - en dat is belangrijker - onderstreept het toenemende belang 
van informatie en informatietransport in de moderne samenleving. 
Informatie is bij talloze produktieprocessen, de dienstverlening (en daarbinnen 
in het bijzonder bij de distributie en het transport) een volwaardige produktie-
factor geworden. In sommige sectoren van het economische leven is informatie 
zelfs de belangrijkste grondstof of het belangrijkste eindprodukt. 
In het in dienstverlening gespecialiseerde Nederland spelen informatie en 
(grensoverschrijdend) informatietransport een rol van grote economische bete
kenis, vooral in het perspectief van 'Europa 1992'. Voor PTT Telecom betekent 
dat een bijzondere verantwoordelijkheid: enerzijds verder zorg dragen voor een 
telecommunicatie-infrastructuur op t i jd en op maat, anderzijds het leveren van 
traditionele en toegevoegde-waarde-diensten in een geschakeerdheid en van een 
kwaliteit die de markt in toenemende mate verlangt. 
Belangrijke technologische ontwikkelingen doen zich momenteel voor op het 
raakvlak van informatica en telecommunicatie: de telematica. Als groeisectoren 
dienen zich daarbij vooral aan: E D I - elektronische overdracht van documenten 
- en de dienstverlening via openbare en gesloten videotexnetten. Op beide 
gebieden speelt de vervoersector een actieve rol. 
Internationaal behoort de Nederlandse PTT Telecom tot de technisch toon
aangevende leveranciers van tele-informatiediensten die bovendien opereert 
met tarieven die tot de laagste in dit werelddeel behoren. Het handhaven en 
verder verbeteren van die prijs/prestatieverhouding is daarom een belang dat 
uitgaat boven dat van PTT Telecom zelf. 

Drs. B.J.M. V E R W A A Y E N 
Algemeen Directeur 

PTT Telecom B.V. 
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T E L E M A T I C A : E N I G E O P M E R K I N G E N O V E R 
M A R K T D Y N A M I E K IN E E N T E R R A I N C O G N I T A 
VOOR O N D E R N E M E R S 

Prof. Dr. H.B. Roos* 

Abstract 
Telematics: some remarks on market dynamics in a terra incognita for entrepreneurs 
Telecommunication services are still a managerial noman's land to transport firms. There is 
lack of knowledge in the field of the strategic benefits of investments in telecommunications 
infrastructure and hardware. A t least two different markets must be considered: supply and 
demand of telecommunication infrastructure and software for conversion utilities. However, 
because of market dynamics standardisation is not yet well developed. In general, transport 
firms seek to minimise costs. Clients will ask for more than transport services in the near 
future (e.g. reliable logistical services, commitment and logistical initiatives). This wil l prob
ably lead to more service oriented investment policies in the near future. 

INLEIDING 

In de discussie over de rol die telematica in het economisch leven in het algemeen 
en voor logistiek management, verkeer en vervoer in het bijzonder zal kunnen 
gaan spelen, wordt veelal over het hoofd gezien, dat veel ondernemers in het 
duister tasten over wat telematica voor hen kan betekenen. Zou een interpretatie 
van het aanbod van telecommunicatiediensten het enige probleem zijn waarvoor 
ondernemingen zich gesteld zien, dan zou met behulp van het inkopen van 
ontbrekende marktkennis deze leemte kunnen worden opgevuld. Veel belang
rijker is echter, dat telematicadiensten een onderdeel kunnen worden van het 
dienstenpakket van ondernemingen ter versterking van hun marktpositie. On
dernemers hebben echter grote moeite met het proberen te begrijpen welke 
plaats telematicadiensten in de marktstrategie van de onderneming kunnen gaan 
innemen. 
Ondernemers die zich een beeld proberen te vormen van de effecten die telecom
municatiediensten kunnen hebben op hun marktpositie, ontberen veelal de 
kennis om alle relevante aspecten te kunnen beoordelen. Met name indien 
ondernemers zich een beeld proberen te vormen van de invloed van telematica 
op het logistieke management, komt men onder invloed van de toegenomen 
dynamiek aan de aanbodzijde ogen en oren tekort om alle ontwikkelingen naar 
waarde te kunnen inschatten. De investeringen die men zich zou moeten ge-

* Hoogleraar aan de K M A (vervoereconomie) en de UvA (luchtvaarteconomie). 
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troosten om bij te blijven, blijken niet gering en er is geen of nauwelijks zicht 
op de omvang van de extra-omzet die daardoor kan worden verwacht. Boven
dien blijken aanbieders van telecommunicatiediensten ook niet precies te weten 
welke additionele hulp moet worden geboden om de technologische sprong voor 
potentiële gebruikers te vergemakkelijken. Ondernemers, zowel aan vraag- als 
aanbodzijde, voelen zich als het ware in een soort terra incognita waar men zich 
met beperkte middelen een weg moet banen en waar wellicht de positieve danwel 
negatieve ervaringen van voorgangers het enige richtsnoer voor eigen handelen 
lijken. Het in kaart brengen van ervaringen die het logistieke management van 
ondernemingen raken, heeft derhalve zeker zin voor ondernemers en diegenen 
die zich om andere redenen een weg willen banen door dit onbekende gebied. 
In het volgende zal daaraan een bescheiden bijdrage worden geleverd. Het is 
verheugend, dat ook de overheid zich nu een beeld probeert te vormen van haar 
specifieke taak. Onlangs is uiting gegeven aan een aantal voornemens in de nota 
'Telematica verkeer en vervoer'. 

T E L E M A T I C A , WAT IS DAT E N WAARAAN A P P E L L E E R T H E T ? 

Telematica is, als samentrekking van telecommunicatie en informatica, een 
begrip geworden voor het op afstand kunnen omgaan met managementvraag-
stukken op grond van het interactief omgaan met informatie. [1] 
Er mag, net als destijds het geval was met de introductie van telefonie, verwacht 
worden dat de ontdekking van de rijkdom van het middel enige incubatietijd zal 
vergen. Zowel bedrijfsleven als overheid blijken enige t i jd nodig te hebben voor 
een heroriënteringsproces. Ook dat is niet nieuw. Ten tijde van de introductie 
van de telegraaf bleken met name de kranten de eerste gretige gebruikers ervan. 
Later ontdekten de spoorwegen de voordelen ervan en weer later volgden andere 
sectoren van het economisch leven. Ook het bankwezen behoorde tot de secto
ren die reeds snel met nieuwe communicatiemiddelen experimenteerden. 
De snelheid van het proces van innovatiediffusie bij nieuwe technologische 
ontwikkelingen kan voor een deel worden verklaard uit de mate van receptiviteit 
der ondernemers voor nieuwe ontwikkelingen en anderzijds door de mate 
waarin dezen erin slagen de nieuwe kennis om te zetten in interessante, min of 
meer marktrijpe diensten. Telematica-ontwikkelingen appelleren aan bijzondere 
kenmerken van het ondernemerschap, die kunnen worden samengevat in de 
begrippen receptiviteit en inventiviteit (innovatief vermogen). Onder receptivi
teit verstaan we het vermogen om nieuwe marktsignalen uit de omgeving van 
de onderneming op de juiste wijze op te vangen en om te zetten in relevante 
beslissingen in het strategisch management van de onderneming. Ondernemer
schap zal uiteindelijk moeten bewijzen dat de technologische ontwikkeling kan 
worden gebruikt voor vermogensbehoud en rendement. Inventiviteit kan wor-
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den omschreven als het vermogen om nieuwe denkbeelden omtrent het func
tioneren van de onderneming om te zetten in een nieuwe organisatie en nieuwe 
produktfilosofieën. Het is duidelijk, dat niet iedere ondernemer over een gelijke 
dosis receptiviteit en inventiviteit beschikt. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om 
zich te wenden tot allerlei hulporganisaties, zoals innovatiecentra. Desalniette
min zullen ondernemers zich een nieuwe produktfilosofie, waarin telematica een 
rol speelt, eerst eigen moeten maken, wil er sprake zijn van een hecht fundament 
voor succes. 

T E L E M A T I C A , INFRA- E N SUPRASTRUCTUUR; WAT H E E F T E E N 
ONDERNEMER NODIG? 

De voor het beschikbaar stellen van telematicadiensten benodigde infrastruc
tuur bestaat uit verbindingen die worden gelegd tussen een netwerkbesturende 
computer die als een soort telefooncentrale functioneert en computers van op 
het netwerk aangesloten bedrijven. De suprastructuur bestaat grofweg uit een 
verzameling volgens bepaalde standaarden opgebouwde protocollen voor het 
behandelen van berichten van allerlei aard door de netwerkcomputer en be-
standsconversieprogrammatuur die ervoor moet zorgen, dat de berichten op de 
juiste wijze kunnen worden samengesteld. Daaruit kan worden geconcludeerd 
dat er drie markten kunnen worden onderscheiden die van belang zijn voor 
ondernemers die zich een beeld willen vormen van benodigde middelen voor het 
vormgeven van een telematicabeleid. 
Bovendien is kennis van deze markten van belang voor de positiebepaling in 
termen van het marketingbeleid van ondernemers die produkten rondom de 
moderne telematicatechnologie willen aanbieden. Dan blijken van belang: 

a de markt voor telecommunicatie-infrastructuur, 
b de markt voor protocolconversiehulpmiddelen. 
c de markt voor bestandsconversiehulpmiddelen. 

Een ondernemer die een logistiek probleem met behulp van meer telematica
diensten wil aanpakken, zal zich minstens tot leveranciers op deze drie markten 
moeten richten teneinde het logistieke besturingsproces te kunnen vervolmaken 
door toevoeging van telematicadiensten. Indien deze ondernemer zijn orders 
voortaan langs elektronische weg bij zijn toeleveranciers wil plaatsen, zal hij zijn 
orderbestand dienen aan te passen aan de internationale standaarden (bijvoor
beeld afspraken in het betreffende EDIFACT-orgaan). Daarenboven zal die 
ondernemer programmatuur dienen aan te schaffen die van het orderbestand 
elektronische brieven maakt die passen in de brievenbus van de exploitant van 
de telematica-infrastructuur. 
Ook dient die ondernemer nog na te gaan of de gevraagde diensten en produkten 
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door hem zelf dienen te worden ontwikkeld of dat hij deze 'op de markt' kan 
kopen. Wellicht kan de ondernemer zelfs volstaan met zich tot een der aan
bieders te richten, omdat deze het zich tot zijn taak rekent alle gevraagde 
diensten aan te bieden. Met name indien in een der markten een sterkere neiging 
tot het ontstaan van schaalvoordelen bestaat, zal een leverancier genegen zijn 
de drempel voor potentiële vragers te verlagen door het aanbieden van een 
compleet pakket van diensten. In de telematica-infrastructuurmarkt kunnen we 
die situatie inderdaad herkennen. De leveranciers van netwerken blijken 
genegen te zijn ook additionele diensten aan te bieden (GEISCO, I B M , PTT). 
Ook blijkt dat deze zich graag willen bezighouden met het stimuleren van 
initiatieven voor netwerkgebruik (Cargonaut, Intis, Assurantie datanetwerk, 
etc). 
Blijkbaar heeft de marktstructuur op de onderscheiden markten invloed op de 
mate van interesse van aanbieders voor het ontwikkelen van telematicadiensten. 
Daarvan kunnen vragers gebruik maken. Indien zij zich gezamenlijk presen
teren aan de aanbodzijde, bijvoorbeeld bij netwerkleveranciers, zal wellicht snel 
een voordelig en compleet dienstenpakket kunnen worden verkregen. 
De wens van netwerkleveranciers om zich bezig te houden met telematica-
stimulerende initiatieven, kan worden verklaard uit het karakter der infrastruc-
tuurinvesteringen. De telematica-infrastructuur heeft een bepaalde capaciteit 
die niet kan worden overschreden. Aanbieders zullen trachten deze infrastruc
tuur zo snel mogelijk bezet te krijgen, omdat de tarieven voor het gebruik ervan 
schaalvoordelen kunnen weerspiegelen. 

T E L E M A T I C A , WAT MOET E E N ONDERNEMER E R M E E ? 

Bijna elke ondernemer vraagt zich heden ten dage af welke rol telematica kan 
spelen in het bedrijfsbeleid. Aan de hand van de verhouding tussen fabrikanten 
en groothandelaren ten opzichte van leveranciers van logistieke diensten kan 
daarvan een voorbeeld worden gegeven. 
Reeds enige t i jd kan worden opgemerkt, dat fabrikanten en groothandelaren 
overwegen hun goederenstroombesturingsproblemen uit te besteden aan der
den. Uiteindelijk beseffen zi j , dat het niet goed mogelijk is om ten volle te 
profiteren van schaalvoordelen in de organisatie van de goederenstroom, indien 
zij deze in eigen beheer organiseren. Bijna altijd kent het afzetpatroon van 
fabrikanten en groothandelaren een seizoenpatroon dat negatieve effecten heeft 
op de bezettingsgraad der vaste activa (magazijnen en vervoermiddelen) en 
derhalve ook op de kostprijs der intern afgenomen logistieke diensten. Uitbeste
ding daarvan betekent, dat men partners zoekt die beter zijn toegerust om de 
gewenste lagere kosten van de goederenstroombesturing te bereiken. Men ver
wacht van deze gespecialiseerde ondernemingen minstens drie kwaliteiten: 
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• een betere beheersing van de leveringsbetrouwbaarheid en de kosten daar
van; 

• een hoge mate van initiatief teneinde de logistieke prestatie te vergroten of 
aan te passen; 

• bewijzen voor het geschonken vertrouwen (wel aangeduid met de term 'com
mitment'). 

Vanwege een betere kennis van de vrijheidsgraden van het logistieke manage
ment en een beter overzicht over de relevante logistieke trade-off s [2] kan door 
hen een hogere leveringsbetrouwbaarheid naar de markt geleverd worden. Het 
gewenste initiatief dat van logistieke dienstverleners dient uit te gaan, heeft tot 
doel steeds aan de partner duidelijk te maken dat men het geschonken vertrou
wen waard is. De logistieke wensen veranderen met de evolutie der pro-
dukt/marktcombinaties en steeds dienen de leveranciers van logistieke diensten 
zich ervan bewust te zijn, dat hun dienstverlening daaraan moet worden aange
past. Het vertrouwen dat nodig is voor het slagen van een logistiek partnerschap 
staat of valt met het leveren van overtuigende bewijzen. De dienstverlener die 
zich bewust is van zijn unieke positie zal bijvoorbeeld op t i jd nee moeten durven 
zeggen tegen nieuwe cliënten. Deze kunnen immers de mate van dienstverlening 
aan bestaande cliënten nadelig beïnvloeden. 
De op het overnemen van logistieke activiteiten gespecialiseerde ondernemingen 
dienen zich terdege bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden. In feite kan 
men spreken van een toenemende afhankelijkheid van producent en groothan
delaar van logistieke dienstverleners. Deze laatsten hebben immers uiteindelijk 
de kennis in handen om het, voor de vervolmaking van de marketingmix zo 
belangrijke, logistieke wapen te smeden. Deze afhankelijke positie van produ
cent en groothandelaar kan zowel een bedreiging als een kans zijn. 
Een belangrijk aspect van de nieuwe organisatie van het logistieke management 
berust op het tijdig beschikken over relevante gegevens omtrent verkopen, 
voorraden en logistieke prestaties. Juist daarin speelt telematica een belangrijke 
rol. De leveranciers van software voor geïntegreerde logistieke besturing voor 
logistieke dienstverleners kennen een architectuur waarin telematica een hoofd
rol speelt. Voorbeelden daarvan zijn de door Frans Maas ontwikkelde systemen, 
de door de firma American Software aangeboden pakketten en het in ontwikke
ling zijnde DIS2000-pakket van Buil. 
Voor elk van de genoemde initiatiefnemers geldt dat men zich grote inves
teringen moet getroosten om de integratie van logistieke activiteiten ook daad
werkelijk vorm te geven. De daarmee gepaard gaande investeringen gaan veelal 
de krachten van een grote groep traditionele logistieke dienstverleners (weg
transportondernemingen en kleine expediteurs) ver te boven. Kansrijk blijken 
scheepvaartondernemingen (Nedlloyd) en dochterbedrijven van banken (CASS 
Inc. (USA)) te zijn. Waarschijnlijk kunnen in de toekomst alleen ondernemingen 
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die grote gebruikers zijn van telematicadiensten de investeringen dragen die 
nodig zijn voor het ontwikkelen van logistieke besturingspakketten. Wie die 
pakketten dan gebruikt, blijft natuurlijk een interessante vraag. Daarop zal in 
dit kader niet verder worden ingegaan. 

C O N C L U S I E 

Uiteindelijk blijkt dat producenten en groothandelaren in het terra incognita 
kunnen worden geholpen door verschillende gidsen. Dat wil nog niet zeggen, dat 
men niet zelf een koers kan uitzetten. De dynamiek van de onderscheiden 
markten maakt dat er echter ook niet gemakkelijker op. Definitie en implemen
tatie van logistieke concepten waarin telematica een rol speelt, bl i j f t het werk 
van innovatief en receptief ondernemerschap. Gelukkig verspreidt zich de 
kennis over succesvolle implementaties snel. De huidige strategische heroriënta
tie van veel ondernemingen op hun kernactiviteiten bevordert het denken over 
het toepassen van telematicadiensten ten behoeve van het logistieke manage
ment. Er l i jkt zich dan ook een toenemende acceptatie van telematicadiensten 
ten behoeve van het produktbeleid en het logistieke beleid van ondernemingen 
af te tekenen. Bekende grote gebruikers van telematicadiensten, zoals banken, 
kunnen, wellicht ook om andere redenen, een vooraanstaande plaats innemen 
in het ontwikkelen van nieuwe logistieke besturingspakketten waarvan telemati
ca een essentieel onderdeel vormt. 
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G L O B A L I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y : 
G L O B A L I Z A T I O N AND O P P O R T U N I T I E S F O R 
C O M P E T I T I V E A D V A N T A G E 
T H R O U G H I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y 

M X . M A N H E I M * 

Abstract 
This article addresses the question: 'How can an organization use information technology 
to gain competitive advantage in an era of globalization?' By information technology, we 
mean all aspects of information systems and telecommunications (1ST). 
Many organizations must address this issue today. For the private firm, competitive pres
sures are global in scope, even i f the company itself is still focussed largely or exclusively on 
local or regional markets. For the public sector organization, competition is also influenced 
by global forces; cities and regions face major competition because of the impacts of global 
competition on the firms located in the area or which the city or region wishes to attract to 
that area [1 ,2 ] . 

GLOBALIZATION AND ITS IMPLICATIONS 

Today, it is clear that almost every sector of business and many sectors of private 
and public activities, are influenced by global forces. 

a The nature of globalization 
In many financial firms, an investment portfolio of stocks, bonds, or other 
financial instruments is traded around the world and around the clock: in New 
York, at the end of the day, a portfolio manager passes responsibility for a 
portfolio to his or her counterpart in Tokyo; at the completion of the Tokyo 
market day, the portfolio is passed to a manager in the London office; and at 
the end of that day, the beginning of the market day in New York, the portfolio 
responsibility returns to New York. Around the clock, around the world, con
tinuously, in real time: that is the most intense example of the impacts of 
globalization on business. 
Increasingly, major international companies are investing in many countries, 
building presence in many markets, developing production facilities in different 
countries, and attempting to take advantage of differences in skills, costs, 
government conditions and other aspects. 
In this environment, competition is increasingly intense. There is intense pres-

Professor at the JX. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Evanston 
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sure on costs and also on quality. Whereas historically, cost and quality were 
seen as trade-offs, today, companies are increasingly discovering that cost 
decreases and quality increases go together, i f the right management approaches 
are used. 
As an aspect of quality, increasing emphasis is being placed on responsiveness 
to the customer, whether consumer or business. The battle to capture the 
consumer's purchasing power places heavy emphasis on understanding the 
consumer and on delivering the cost-quality-service mix that the consumer 
wants. As one consequence, customer service, especially after the sale, is seen 
by many companies as a leading opportunity. 
Another major aspect of globalization is the tremendous growth in the sourcing 
of parts and subassemblies in other countries and regions, and the marketing 
and distribution on both consumer and industrial products in many countries 
and often almost world-wide. (The recent, very rapid changes in the Eastern 
European countries will further accelerate this trend.) 
The structure of manufacturing, sourcing and distribution is changing in fun
damental ways: increased emphasis on quality of product and on quality of 
service, significant movement toward single-sourcing (or a small number of 
suppliers) for most required products and services and greatly increased co-ordi
nation between a firm and its suppliers and a firm and its customers and 
distribution channels. 
At the same time, production and distribution are becoming global in scope in 
many industries; firms are sourcing their needed inputs on a global basis and 
selling their outputs globally. Competition is also global. More than ever before, 
companies are facing global competitors in both domestic and foreign markets. 
The basis of this competition is not only on price, but also on product quality 
and customer service. 
In some industries, such as computers and consumer electronics, 'flexible manu
facturing' means flexibility at the word scale: the ability to shift sourcing, produc
tion, assembly and distribution flexibly as market conditions, relative currency 
rates, labor resources and other factors change. 

Illustrations of all these points are easy to provide: 

• the globalization of securities trading, which is now a 24-hour a day business, 
as described above; 
• the reliance of manufacturing firms on co-ordinating production and distribu
tion from Taiwan through Finland; 
• international electronic banking, which is now equivalent to international 
banking; 
• transnational firms, which co-ordinate planning via their communications 
network, knowing operations, status and results across the world daily. 
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This represents a change in the basics of business in industry after industry, and 
country after country. 

b The influence of Europe 1992; firm structure 
These changes become especially important in the context of the creation of a 
'Single Market' in the European Community (EC), targeted for 1992. Whether 
the goal of a unified Common Market is fully achieved precisely by 1992 is not 
the critical point. The key point is that the relaxation of non-tariff barriers is 
providing a major opportunity for firms to restructure their production, distribu
tion and marketing activities to achieve new competitive advantages. These 
advantages are already being sought by European, American and Japanese firms 
alike through actions planned or underway in the EC. 
Mergers, acquisitions, consolidations and other forms of restructurings, already 
underway, will result in major opportunities for changes in the locations of 
activities within the firm and for changes in the organizational structure and 
control systems of the firm. Even where the ownership of an enterprise is not 
changing, significant changes are being considered or are being made in the 
organizational structure and locations of activities in the firm. For example, 
recently Nissan consolidated all of its automotive parts distribution activities in 
Europe into a single distribution center located in Amsterdam. This center is 
co-ordinating production and distribution of autos throughout Europe, including 
assembly plants in Spain and England. 
1ST, in all its dimensions, will play a major role in facilitating, and in some cases, 
driving, these firm structure changes. Office automation, increased of E D I 
(electronic data interchange among trading partners), more tightly-integrated 
manufacturing and logistics (e.g., Just-In-Time delivery of parts and sub-assem
blies), electronic mail, value-added network services, ISDN: are all elements of 
1ST which are already being considered, or being exploited, by many firms. 
Particularly important in Europe is that telecommunications service provision 
is being significantly deregulated in the EC. 
Clearly, the conjunction of internally-driven changes in the use of 1ST and the 
externally-driven opportunities for restructuring may result in significant chan
ges in the structure of firms. 

c Critical strategic issues 
In order to compete successfully in this dynamically changing environment, 
firms need to be able to address effectively several key strategic issues. 

Cost-quality improvement through co-ordinated manufacturing: 
Competititive pressures push strongly to reducing product delivered cost and at 
the same time to improve significantly the quality of the product and all aspects 
of customer service. One key element of many firms' strategies in achieving this 
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is to tighten significantly all aspects of the manufacturing process. This includes 
such co-ordination strategies as 'just-in-time' and overall quality-improvement 
programs. 

Cost-quality improvement through simultaneous engineering: 
Another key element is better design of the product for manufacturability. To 
do this, integrated design, teams are formed, pulling together product design 
engineering and manufacturing. The objective is to design a product for manu
facturability as well as it is being designed for other objectives. In some cases, 
packaging and distribution, and marketing and R & D functions are also brought 
into the simultaneous engineering process. 

The order cycle: 
In many industry sectors, the product is built to customer order and customer 
specifications. This is the case with 'autos' and with some types of appliances, 
as well as other products. The 'order cycle' begins when the customer sits down 
with the salesperson and places his order, and ends with the delivery of the 
completed product to the customer. In these sectors, a key competitive issue is 
to shorten significantly the time this cycle takes, to be able to deliver the product 
to the customer as soon after order placement as possible. 

After-sale customer support: 
In many cases, customer support after the sale is a critical issue. Customers are 
demanding a high level of service for maintenance, including spare parts availa
bility and technical skills in service staff. The availability of add-on products and 
services, such as training, documentation and product upgrades, is also critical. 
This requires a high level of customer support capability, but it can also be 
profitable. In some product sectors, 10-20% or more of total product-line net 
profit comes from after-sales support. 

The design cycle: 
In many sectors, product life is becoming shorter and shorter. For example, this 
article has been written on a lap-top portable computer which was launched into 
the market in November 1988; it is superceded by a more advanced product 
announced in October 1989. 
Intense competition results in ever-shorter product lives. To respond to this, the 
time it takes to conceive a new product it, design put it into manufacturing and 
deliver it to the market with a full support network in place - the design cycle 
- is becoming shorter and shorter. A shorter design cycle also means a newer 
technology put on the market; the company that takes 6 years to design a new 
'auto' model today is putting on the market a vehicle with 1983 technology, while 
the company with a 3-year design cycle is competing with 1986 technology. 
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Globally co-ordinated flexible manufacturing: 
Global sourcing of components and sub-assemblies, global distribution into 
multiple markets, and efficient use of a network of global manufacturing and 
assembly plants, is leading to globally co-ordinated manufacturing. In this new 
style of'flexible manufacturing' - FMS I I , for flexible manufacturing systems of 
the second type - the objective is to co-ordinate production planning and 
scheduling among multiple plants in many countries, and across product lines, 
to respond, quarterly or monthly or weekly, to changing market and production 
conditions. 

Globally co-ordinated R&D: 
Global co-ordination of research and development is especially critical. This is 
driven by the need for product development for global markets and by the 
recognition that unique research competencies exist in many different countries 
and cultures. A t the same time that a company strives to tap these competencies, 
it is also usually concerned to take a cost-effective approach, in that undesired 
duplication and overlap is minimized. Because of the inherent difficulties of 
managing R & D in any situation, the issue of global co-ordination is especially 
critical. For example, in the pharmaceutical industry, one key issue is the global 
co-ordination of clinical trials and regulatory approval applications in many 
countries relatively simultaneously. 

d People and organizations 
These strategic issues raise serious questions about the formal and informal 
dimensions of the organizations in which these processes take place. 

Organization structure and co-ordination: 
The emergence of the European 'Single Market' is a major factor in managerial 
thinking. Clearly, to many managers, a unified market requires a single organiza
tion to manage production, distribution and marketing for the EC as a whole. 
Many Japanese companies - and some American and European companies as 
well - are putting into place a global structure with, typically, a four-region 
organization: Europe, North America, Japan and the rest of the world. Each of 
these regions has significant authority and responsibility to act independently, 
to respond to its particular market and production conditions. 

At the same time, the regions must co-ordinate globally: development of new 
products, co-ordinated roll-out and marketing strategies, co-ordination of R & D , 
are all major co-ordination issues in these new structures. So at the same time 
as authority is being restructured and decentralized to the regional level, new 
co-ordination mechanisms must be established between regions. 
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Fluid organizations - teams: 
Increasingly, organizations are using informal or semi-formal teams, which cut 
across the formal functional lines of the organization. For example, in a globally-
competing manufacturing organization, a design team may be constituted of 
10-300 people, from functions ranging through engineering, manufacturing, 
packaging, distribution, marketing, R & D , finance and others; from 5-30 diffe
rent locations, on 2-5 continents and in 2-20 countries. Teams may be short
lived or may last for years, may be formally organized, semi-formal, informal or 
even loose networks. Teams are fluid: many teams come and go as issues arise 
and are resolved, or opportunities are perceived and seized. 

The working arrangements for teams and their members raise complex issues. 
Regardless, teams are being used very frequently, and are major elements of an 
organization's strategy to deal with the critical strategic issues identified pre
viously. Teams provide the capability to cut across formal barriers to communi
cation and co-ordination. Teams can provide an effective mechanism for rapid 
response. Teams also serve, often, to give individuals greater freedom and 
opportunity to be innovative and effective in dealing with the issue at hand. 

Increasingly, teams are cutting across the boundaries of the firm. Often, teams 
will involve members from other companies which are strategic partners: 
partners in a joint venture, in a R & D activity, or suppliers of critical components 
or important distribution partners. 

Organizational learning: 
In this context, there is a need for continued learning. As new teams are formed, 
individuals must be able to learn rapidly what is needed to deal with a new set 
of issues. As new knowledge is developed, it must be made available to other 
members of the team and to individuals in other parts of the larger organization. 
While responsibilities for maintaining formal assemblies of knowledge -
libraries, data bases - may lie in specific formal organization units, making that 
knowledge available on an as-needed basis throughout the larger organization 
is an important element of competitive advantage. The problem is compounded 
by the well-known fact that an individual often doesn't know he needs a piece 
of information until he actually finds it, so information which may be critical to 
a project need is often not found directly but indirectly. 

T H E C H A L L E N G E TO MANAGEMENT 

The challenge to management - senior managers in companies or public 
agencies - is this: 

• How can we respond effectively to these strategic issues? 
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More specifically: 

• How do we want to use the formal organization structure and the informal 
structure of teams to co-ordinate the people skills required to deal with these 
issues? 
• How can we use information systems and telecommunications (1ST) to 
support our strategies for dealing with these issues? 

A coherent management strategy for addressing these issues will focus on using 
organizational tools and information technology in a co-ordinated approach. 

Because of the competitive importance of these strategic issues, the approach that is 
taken, may well provide a competitive advantage for the firm. Conversely, a firm that 
fails to address these issues may well find itself at a significant competitive 
disadvantage in the near future. 

In the rest of this article, we focus on the issue of the role of information 
technology in seeking competitive advantage through addressing these strategic 
issues. 

INFORMATION TECHNOLOGY AS A C O M P E T I T I V E WEAPON 

Today, there is widespread awareness in business of the possible uses of infor
mation technology as a competitive weapon. There are numerous by-now 
'classic' examples of the competitive uses of information technology: United 
Airlines and American Airlines were leaders in the development of com
puterized reservation systems; these systems enabled them to become major 
market leaders. American Hospital Supply Company developed an on-line-
order-entry system which enabled it to get dominant market position. Merrill-
Lynch introduced the computer-supported Cash Management Account to gain 
a major position in the retailing of integrate financial products.[See for example: 
3,4,5,6,7,8,9,10] 

Clearly, 1ST can be used to gain competitive advantage. But today, many 
managers understand these possibilities; the use of 1ST to gain advantage is a 
widely known idea. To develop an effective strategy today, managers need a 
more thoughtful, more structured approach: they need to be able to address 
these questions: 

• What makes a good strategy? 
• How can we develop a good strategy? 
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• How can we implement a strategy effectively, so as to have a reasonable 
probability of success? 

Recent research results suggest how these questions might be answered. 

S T R A T E G I C MANAGEMENT USING INFORMATION TECHNOLOGY -
S M / I 

We have developed an approach to address these questions, which we call 
'SM/I'-Strategic Management Using Information Technology. [1] There are four 
elements to the SM/I approach, discussed in the following sections. First, 
however, we have to examine briefly certain key concepts. 

a Competitive advantage or competitive necessity? 
A sustainable competitive advantage means that an organization or a region is 
clearly more effective than any competitor for a substantial period of time, say 
5-10 years. In the case of a business entity - a firm - a sustainable competitive 
advantage is often defined as 'producing profits which are significantly above the 
average for firms in the same industry'. 

A competitive necessity is some feature of an organization's strategy which must 
be adopted i f an organization is to remain at least equally competitive with other 
leading organizations of the same type. (These concepts draw on [5,6,7,11]) 
To see the implications of these distinctions, we will examine a current strategic 
issue in global business, electronic data interchange. 

b EDI; competitive necessity or competitive advantage? 
Electronic data interchange (EDI) refers to the transmission of data among 
partners in a business or trade transaction by electronic means. Usually, the 
transmissions are computer to computer, although transmission from a terminal 
in one organization to a computer in another organization is often included in 
the definition of E D I also. In general, the transmissions are for structured 
business messages, such as a purchase order, invoice, shipping status query, 
shipment pick-up request, etc. Non-structured messages, such as ordinary 
business mail - electronic mail (EM) - are sometimes included, as is also 
electronic funds transfer (EFT). 
In the early years of E D I , such transfers of information took place between 
companies using specific, tailored formats for the data transmission. Usually, 
one large company would develop such formats and insist that its trading 
partners - e.g. its suppliers - use these formats. Because these standards were 
narrowly used, the growth of E D I was slow; development of appropriate soft-
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ware was expensive and because the number of companies using software for 
a particular firm's proprietary standard was relatively small, the software was 
costly. In the 1980's various industry groups have established broadly-accepted 
standards for EDI . In North America, the TDCC developed standards for the 
transportation industry and other groups developed standards for other sectors. 
Now, at an international scale, the EDIFACT standards are being developed 
(under the auspices of the United Nations Economic Commission for Europe) 
and are becoming widely accepted. 
E D I poses a major strategic issue for a transportation or logistics service 
provider, and for shippers, whether in manufacturing or in merchandizing. 
Because of the forces described earlier, a high level of electronic communication 
and co-ordination is increasingly being required. 

Can a company gain a strategic advantage through implementing EDI? We have 
studied a number of companies in transportation, in steel manufacturing and in 
other sectors [11]. In our view, in almost every sector, EDI is a competitive 
necessity but not, by itself, a source of competitive advantage, for the following 
reasons: for E D I to be effective for a company, a substantial number of that 
company's trading partners - suppliers, distribution channels, and/or customers 
- must adopt the same E D I standards and approaches. But, in most cases, all 
of these firms will typically be trading partners with a company's competitors: 
very few suppliers or customers deal exclusively with one company's products. 
For those suppliers or customers, their investment in E D I will be fully produc
tive only if they are able to use it in interaction with other firms. For this reason, 
E D I tends to be adopted by groups of companies in an industry at about the 
same time. 

Furthermore, leading companies usually find it in their own interest to assist 
others in implementing EDI . For example, in the steel industry in the U.S., the 
integrated steel mills have been reducing their processing functions significantly 
in the last decade. Many major aspects of final finishing, cutting, and shaping 
of steel products are now being done by smaller firms, called 'outside proces
sors'. This segment of the industry has been growing rapidly, at rates of 
50-100 % per year. These outside processors play a critical role in providing 
specialized services to complement the basic processes of the major steel com
panies. I f the major companies simply tried to use E D I as a competitive weapon 
against the smaller, financially less strong outside processors, they would be 
hurting themselves because they need the processors to finish their products to 
serve special customer needs. Therefore, the industry trade association, the 
American Iron and Steel Institute, funded an effort to develop personal-com
puter-based software to provide E D I services for use by small and medium size 
firms. 
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Thus, the very dynamic of EDI works against it being a source of unique, competitive 
advantage for any singly company. Rather, when an industry segment does begin 
to move toward adopting E D I , it becomes a competitive necessity for all firms 
in that industry: i f a firm does not keep up with its competitors and business 
partners, it will face a competitive disadvantage. It is important to note, how
ever, that E D I does provide an opportunity to take other, additional actions 
which can lead to a competitive advantage. While every firm in an industry sector 
moves, more or less uniformly, to implement E D I with its trading partners, not 
every firm will be creative or effective, in exploiting the opportunities which E D I 
creates: 

• Changes in internal procedures: To fully exploit E D I , a company must make 
significant changes in its internal procedures, including manual and information 
systems-based procedures, and often extending to changes in its organization 
and people. For example, if the customer can place an order via E D I , then 
internal procedures must be changed to give the customer access to price, 
availability and delivery date and other information. In some cases, this access 
may be unlimited; more likely, this access will be controlled through an internal 
sales or marketing or production scheduling function. Changes such as this 
require significant internal shifts. The company which can move ahead effec
tively to make these types of changes may gain an advantage over its competi
tors, who are more rigid or less creative. 

• Changes in product or service offerings: Another direction for exploiting E D I 
is to use E D I as a platform for delivering value-added services. This is an 
especially promising direction in transportation. For example, some logistics 
service providers are offering services to their customers such as actually pur
chasing input materials on the customer's behalf and managing that inventory 
until it is delivered directly to the production line on a just-in-time basis. Other 
service providers are offering financial services such as insurance, or trade 
financing such as factoring of goods on behalf of the customer. 

Thus, E D I is a competitive necessity, which can move the industry to a new 
plateau. However, it rarely can, by itself, be a basis of a competitive advantage: 
instead, an E D I platform can be a basis for taking further actions which may 
lead to a competitive advantage for firms with vision. Further, in some situa
tions, even when E D I is a competitive necessity, it may also be a source of 
competitive vulnerability: as for example, when the adoption of E D I will reveal 
to the customer weaknesses in a supplier's production management capabili
ties [11]. 

c A Balanced, Multi-Thrust Strategy 
Based on these distinctions of competitive advantage and competitive necessity, 
we have concluded that an effective strategy requires a number of elements. 
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We find it valuable to define a 'Balanced Multi-Trust Strategy' as a strategy in 
which various components are combined to achieve these objectives: 

BASE: build a base - build the technology, organization and human resource 
base to maintain competitive parity and to lay a foundation for seeking competi
tive advantage. 

PARITY: seek parity - implement actions to maintain competitive equality - based 
on analysis of actions taking place in the industry and emerging competitive 
forces, identify those actions which are necessary on the basis of competitive 
necessity - that is, those actions which will be necessary to keep the organization 
at least comparable to its major competitors. 

INCREMENTAL INITIATIVES: implementfocussed initiatives - by targeting on 
specific segments of the organization's 'markets,' seek to achieve an incremental 
lead over competitors. The lead may be three years, two years, or six months. 
Competitors will likely respond and match these actions, so it is necessary to 
have a continuous process of moving ahead with next-step actions to keep ahead 
of competitors. Thus, a 'rolling, incremental' lead is sought in focussed areas. 

BREAKTHROUGH: seek to develop and implement potential breakthrough strate
gies - The conservative base of an organization's strategy should be developed 
by building its base effectively and implementing an effective program of rolling, 
incremental focussed initiatives. At the same time, the organization should seek 
opportunities for innovative, 'breakthrough' strategies that may have potential 
for achieving a sustainable competitive advantage. 

d Developing an effective strategy 
To develop an effective strategy requires a number of elements. First, there must 
be leadership. Ideally, this leadership should come from the top of the organiza
tion: but sometimes leadership comes from the middle managers in a company, 
or even from the field or lower levels. Leadership must create a vision of the 
possibility of change and must have the capacity to lead the process of creating 
visions of possible specific changes and their consequences. 

Second, there must be creativity. To be effective in gaining a competitive 
advantage, a strategy must have new, unique elements which have not yet been 
conceptualized by the competitors, or which have not yet been successfully 
implemented by them. Thus, by definition, a succesful strategy requires at the 
very least a new creative insight. 
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Third, there must be a systematic process of managing the formulation and 
implementation of strategy. To develop and implement a significant strategy will 
require co-ordinated efforts of a number of major groups in the firm. To pull 
together these interests in a coherent way requires a co-ordinated and systematic 
process. A systematic process which we have found useful is the one we have 
called the Information Technology Strategic Assessment (ITSA) 
[12,13,14,15,16,17,18,19]. This process consists of four major types of activity: 

• Diagnosis and Assessment - information collection and analysis, and identifi
cation of the critical issues which the firm must address in its strategic manage
ment process; 
• Strategy Formulation and Evaluation - development of candidate strategy 
alternatives and systematic comparison and evaluation of alternatives; 
• Strategy Choice and Implementation Planning - selection of a Strategy for 
implementation and planning of that implementation, including organizational, 
human resource and information systems aspects; 
• Monitoring, Evaluation and Strategy Revision 

A number of techniques have been developed to support this process, including: 
a diagnostic framework, applications of morphological analysis for strategy 
generation and others [20,17,18,19,14,15,16] 

e Co-ordinating technology change with people change 
Implementation of an innovative information systems strategy will almost 
always involve changes in the ways that people work. Ofen, too, people will resist 
these changes, for natural reasons. The planning of an information technology-
based strategy must anticipate these problems. An implementation plan must 
be developed which deals with these issues constructively i f the strategy is to be 
successful [13,14,15,16]. 

ƒ Managing change adoptively: continuous strategic management 
In general, an effective strategy will be composed of a number of projects, for 
example, to reflect the multi-thrust strategy. Some projects will be targeted to 
strengthening the base of the people or technology elements of the organization; 
others will be aimed at achieving parity with leading competitors; still others will 
be parts of staged, incremental initiatives and some will be stages of projects 
designed to achieve a breakthrough. These projects will be managed as a 
co-ordinated program. 

Implementing a major IST-based strategy will often take time, several years 
sometimes. During this period, many things will be changing: technology, 
markets, external environment of the firm, knowledge about competitors' plans 
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and actions and other elements. These changes may require modification of the 
strategy or even major revisions. As a consequence, the program of projects will 
be revised as it is implemented. 

ADDRESSING T H E C R I T I C A L S T R A T E G I C I S S U E S 

a Implications of the Issues 

The issues described in the first section of this text all require essentially the 
same common thrust: the ability to work effectively, on the real management and 
technical issues, in less time and more responsively. 

b Focus: Multi-style Support for Individual and Team Work 
Information technology can play a role in this. We can visualize an integrated 
environment, in which a number of presently available technologies are inte
grated: hypertext, computer-supported co-operative work, personal information 
managers, intelligent agents and other elements. In this environment, there is 
shared information, both data and procedures, to support team processes and 
there is also private information, accessible only by a single individual, for each 
individual on the team. Both individuals and teams have access to intelligent 
agents to assist them in doing their work and to intelligent teaching capabilities 
to assist them in learning new things as they need them. 
Such capabilities offer the potential of significant, competitive advantage, i f 
implemented well, because they can help a company respond effectively to the 
basic competitive pressures laid out in the first section. 
Before looking at competitive advantage, however, let us build on the multi-
thrust strategy concept introduced in the preceding section and examine the 
basic elements of a strategy as well as the more innovative and advanced. 

S T R A T E G I C OPPORTUNITIES - BASE AND P A R I T Y ACTIONS 

With the preceding as background, we now address the question; 'What are 
some particularly promising opportunities for competitive advantage, for organi
zations to consider adopting?' 

a Strategies to Build the Base 
Transaction processing systems: An organization today must have sound trans
action processing systems. Transaction systems support the basic work of the 
organization, such as: order entry, order processing, accounting functions and 
others. No firm can engage in seeking a competitive edge through information 
technology i f these base functions are not performed well; i f for example, 
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accounts receivable systems are not adequate to collect payments from custo
mers in a timely fashion. 

Management information systems: Also essential are management information 
systems (MIS), which provide reports for middle and senior management on the 
status of these operations and the related financial details. 

b Strategies to Achieve Parity 
Firms today must consider a number of strategy elements which their leading 
competitors are likely to be implementing. 

Operations decision support systems: For various aspects of management in opera
tions and in financial, marketing and other areas, decision support systems 
(DSS) are being widely deployed to support management in critical functions. 
Typically, these will build off the transaction processing and MIS systems, but 
will provide specialized support to particular tasks. Examples are many: 
marketing management, production scheduling, budgeting, project manage
ment, etc. 

Electronic mail: Electronic mail (EM) systems provide the capability for 
individuals to send messages of unstructured form, such as memos or notes or 
reports, to others. 

Basic telecommunications infrastructure: A basic telecommunications infra
structure is essential [4]. This includes traditional voice (telephone) capabilities, 
as well as the ability to send data and other structured messages between 
computers and between users. Typically, this will involve a mix of company-
owned and leased telecommunications services, and public services. This capa
bility will also require an integrated management function, the ability to manage 
the mix of facilities and services in a continuous, flexible manner, able to adapt 
to changing needs and to changing conditions of supply. 

Executive information systems (EIS): Executive information systems are an 
advanced form of MIS in which reports and query capabilities are made 
available on-line for instant access by senior executives. 

Basic EDI: Basic E D I involves a firm having the capability to send and receive 
structured messages for standard business transactions in industry-standard 
formats. These messages can be accepted by the standard transaction pro
cessing systems of the company: for example, a purchase order can be received 
and entered into the order entry system. Thus, necessary linkages, both internal 
and external to the firm, are established. 
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This level provides the basic E D I platform necessary to retain parity with 
competitors, and to build additional capabilities which may give competitive 
advantage. 

Basic VAN's: In some cases, the firm may also participate with others in its 
industry in the use of basic Value-Added Networks (VAN's). Such basic VAN's 
provide a store-and-forward and mailbox capability for messages, both elec
tronic mail (unstructured) and E D I (structured) [21]. 

Basic application development process: I t is important that a company use contem
porary tools and approaches for developing information systems applications. 
Otherwise, many man-hours and dollars and much calendar time will be wasted. 
A well-structured application development process is a competitive necessity. 

End-user controlled application development process: With the power of 'fourth 
generation languages' and personal computer-based applications, users are 
playing major roles today in developing their own applications. Support to this 
process can be provided in several ways. First, end-user developed applications 
must be acceptable. Second, they must be tested by the IS department and 
cleaned-up i f necessary. Third, there must be a process for recognizing and 
rewarding those users who develop particularly useful applications. 

S T R A T E G I C OPPORTUNITIES - POSSIBILITIES FOR C O M P E T I T I V E 
ADVANTAGE 

a Introduction 
There are a number of elements emerging which suggest opportunities for a firm 
to attempt to gain a competitive advantage. I t is difficult to gauge in the abstract 
whether such advantages can be 'breakthrough', or wether they are only posssi-
ble sources of incremental advantages. These elements need to be translated into 
a full-fledged strategy in a particular firm before such an assessment can be 
made. 

b 'Beyond EDI': Candidate Actions 
Advanced EDI: We include in this term a number of different levels of action. 
First, an organization can develop significantly restructured procedures, 
internal systems and even organization structures, to exploit EDI . For example, 
when customers go on-line to place orders and to pay invoices, production 
scheduling and accounts receivable functions may be significantly simplified and 
changed. 
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Second, additional customer services may be provided. Such value-added service 
may add functions not previously provided. For example, in the freight for
warding industry, value-added services may include tracking of shipment loca
tion and status [Manheim, in press]. 

Intelligent EDI: What action is taken when E D I message is received? In a basic 
system, the message is added to a database and all messages of the same type 
are processed similarly. In an 'intelligent E D I ' system, E D I messages are 
processed in a number of different ways, depending on their content. In some 
cases, intelligence is built into the computer software, while in other cases 
messages in certain priority classes are passed directly to staff at work stations 
for immediate human review and processing. In an advanced intelligent system, 
there would be the capacity for the processing rules themselves to be revised 
automatically, in a form of 'learning' system. 

c Individual Work Support 
There are two key dimensions in which the nature of computer support to 
individual work is already changing. 

Personal information management software: The vast majority of existing com
puter software is oriented to data which is numerical in form - e.g. accounting 
or operations data - or, i f text, in the form of formal messages and reports. A 
new form of software is now becoming available, designed to handle loosely-
structured data. This data is in the form of words, phrases or paragraphs and 
is loosely organized. (The organization is typically like a network rather than 
linear, as in a memo or report where the sentences and paragraphs follow in 
sequence.) [22,17,18,19,23] 

Location-independent computing: The emergence of portable computers has signi
ficantly changed the way individuals related to computing resources. Currently, 
'laptop' computers are available, in the 12-pound range, which duplicate the 
capabilities of full desktop machines, with 80286 or 80386 processors, hard disk 
and other features. Just recently, new 'pocket' computers have been released, 
offering close to the same capabilities. 

d Team Work Support 
A number of ways of supporting the work of teams are now being developed and 
tested [24,25,26]; Johansen and others note that team support can be divided 
into several types of situations, depending on whether the team is all at one 
location or at several, and whether the team is supported at the same time or 
with different members being supported at different times. 
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Same location - same time: Work in this area is focussed on 'Group DSS'. In this 
approach, a room is set up with multiple computers, networked together, with 
software support to allow projection of data onto wall screens. Many different 
types of functional software have been developed. For example, one technique 
is group brainstorming in which individuals write ideas down on their PC freely 
and the ideas are immediately posted on the shared group screen, but without 
attribution of their source. 

Same location - different times: A n example of this technique is a physical facility 
which provides a bulletin board on which team participants can post messages 
for one another. The computer version is the electronic Bulletin Board System 
(BBS), where individuals can leave electronic messages for one another. A 
particularly useful aspect of many BBS's is that 'threaded conversations' can be 
established: one individual makes a comment or question, another individual 
responds, a third responds, etc. At any time, someone can log onto the board 
and quickly retrieve and scan the 'thread' or sequence of messages revolving 
around a particular topic. This should be an especially useful mechanism for 
supporting teams where particular issues are raised and explored by a subset 
of team members, but others can scan the thread and keep informed, com
menting only when they feel it useful to do so. 

Different locations - same time: Teleconferencing and videoconferencing are 
examples of this class of techniques. The Group DSS technology could be 
relatively easily extended to this environment, at least in principal, but some 
significantly different approaches may also be appropriate. 
A particularly interesting but, at present, highly-specialized software tool for this 
role is the so-called 'Remote Computing' software, in which one person at one 
PC can dial into and take control of another PC at another location. For 
example, this might be used by several people working on modifying a written 
draft together or modifying a written draft together or modifying a CAD drawing. 

Different locations - different times: Many of the above techniques can be 
extended to this, the most general situation. 

e Intelligent Work Support 
In general, most of the above techniques can be extended in various directions 
to be 'more intelligent' and more sensitive to the user, in several specific senses. 

Intelligent electronic messaging: Tom Malone at M.I .T. has been developing and 
experimenting with several systems, the first called the Information Lense, and 
the second, the Object Lense [27,28,26]. The central idea of the Information 
Lens is that users of an electronic mail system can set up rules which express 
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their preferences about classifying their mail. The mail messages themselves 
have structured fields, such as ' F R O M : ' 'SUBJECT:', and so forth. They also 
have unstructured text in the actual message fields. The user can set up rules 
(without any programming knowledge) such that each incoming message is 
scanned for key words in both the structured and unstructured fields; based on 
the words which are found, messages can be given priorities, can be put in 'file 
folders', can be forwarded to others and so forth. 
In the Information Lens system, the rules are fixed, except when the user 
explicitly modifies them. In more advanced systems, one could visualize that 
there could be learning about the rules and the rules could evolve by observa
tions of how the user actually operates on the messages. 

Intelligent aids to learning: Significant research attention is now being devoted 
to developing intelligent aids to individual learning in an organizational environ
ment [Schank, in process]. 
At present, most such work is targeted to supporting an individual who knows 
that he/she needs some tutorial assistance. A key competitive opportunity is to 
create learning systems that are embedded in the work environment and thus 
continuously available. 

Symbiotic DSS: In a Symbiotic DSS, the user works on a problem. The S/DSS 
has an 'Intelligent Assistent' component. This intelligent assistant observes what 
the user does and, occasionally, sends constructive advice to the user. (The 
advice may also include criticism, i f the user wants.) In addition to observing 
the user work, the assistant learns about the problem the user is working on by 
also working on the problem, using the same tools as the user, but without 
explicit direction from the user. Thus, the assistant may sometimes look at 
aspects of the problem closely related to what the user has been looking at; at 
other times, the assistant may go off and do things very differently from what 
the user has been doing - we might say, 'more creatively'. [29,14,15,16,27] 

ƒ Information systems management capacity 
This is perhaps the most important of all. The above discussion suggests that 
there is no single technology and no single system, which can be a source of 
competitive advantage today. Rather, 1ST must be managed as a combination 
of systems and technologies, which are incrementally evolved, in the face of 
dynamically changing technology, competition, markets and organizational and 
individual capacities. Most importantly, 1ST must be managed as an essential 
part of business strategy. Perhaps the organization with the greatest competitive 
advantage will be the organization that builds a strong strategic management 
capability around the 1ST functional area. 
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CONCLUSIONS 

To summarize: Based on an analysis of the competitive effects of globalization, 
we identified several strategic issues upon which companies are now placing 
priority, or upon which they will be placing priority in the future. We then 
examined the role of information technology as a strategic weapon, and saw that 
attempting to use 1ST as a weapon to address these issues requires a thoughtful 
and well articulated strategy and process for developing that strategy. To illus
trate some of the possible competitive strategies companies might consider, we 
examined a number of specific information technology opportunities. 
This, in our view, is the 'Strategic Agenda' for companies facing the implications 
of global competition: 

• Establish a strong SM/I process - a process for strategic management issuing 
1ST: Develop a balanced, multi-thrust strategy. Use a systematic methodology, 
such as the ITSA method. Plan people change together with technology change. 
Manage strategy implementation as a continuous, adaptive process. 
• Explicitly consider the key strategic issues identified here - including simul
taneous engineering, the order cycle, after-sales support, flexible production 
management on a global basis, the design cycle, the need to restructure the 
formal organization globally and regionally and the need to use fluid teams to 
provide effective co-ordination. 
• Think imaginatively and deeply about the types of information technologies 
that might provide elements of effective competitive strategies. Consider 
especially the candidates discussed here. 
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T E L E M A T I C A - O N T W I K K E L I N G E N E N I N T E G R A L E 
LOGISTIEKE BEHEERSING 

Ir . P . T . T A N J A * 

Abstract 
Telematics and integral logistic control 
Since in the beginning of the eighties the emerging importance of Information Systems and 
Telecommunication (1ST) became obvious for almost all sectors of industry and for the 
transportation sector in particular, many initiatives have been set up to facilitate the inter
company information flow. 
This article focusses on logistical information and its importance to logistical control. This 
is done by exploring the relation between logistic organisation and its requirements for 1ST 
and also by looking at the possibilities improved information yields for logistic organisation. 
General logistic trends with shippers and transportation companies are described as well as 
the evolving new relations between those. I t is concluded that both lead to the production 
of more data and to a necessity for more information about the processes of trading parties 
in the logistical chain. Together with the trend toward integral logistical control, the use of 
logistical information systems is imperative. 
Advantages of the use of 1ST and general fields of application in logistics are given, illustrated 
with examples. 
A discussion is started about the issue of obtaining control over the trading parties' logistical 
processes by means of advanced E D I . I t is concluded that E D I mainly wi l l be a matter of 
co-operation, but also of power. I n particular small and medium enterprises wi l l have to 
co-operate at least in the field of 1ST, but probably also with respect to their core business 
in order to be able to compete with their more powerful counterparts. Some future research 
topics to stimulate further use of E D I are identified. 

INLEIDING 

Tot het begin van de jaren tachtig was het gebruik van informatietechnologie 
voornamelijk beperkt tot binnen de bedrijfsgrenzen. Daarna begon het belang 
van informatietechnologie en telecommunicatie voor bedrijfsoverschrijdende 
communicatie voor bijna alle sectoren van de economie duidelijk te worden. 
Het onderwerp heeft inmiddels veel aandacht gekregen in de verschillende 
gremia. De ontwikkeling van gegevensuitwisseling tussen bedrijven door middel 
van E D I 1 l i jkt de kinderschoenen te ontgroeien. Ook het onderwerp van het 
onderling koppelen van informatiesystemen krijgt steeds meer aandacht. Veel 
initiatieven voor elektronische berichtenuitwisseling tussen bedrijven zijn reeds 
genomen, terwijl hun aantal de laatste t i jd sterk groeiende is in diverse sectoren: 
bijvoorbeeld in het transport, in de automobiel- en chemische industrie, in de 
financiële sector (banken en verzekeringen), in de groothandel en retailketens, 
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de doe-het-zelf branche, in de agro-business (o.a. de veilingen) en de gezond
heidszorg2. Veel van de toepassingen betreffen de logistiek. Daarbij vinden we 
initiatieven in de private sector (private ondernemingen), in de publieke sector 
(zoals de douane, gemeentelijke havenbedrijven) en in het tussengebied van de 
privat-public partnerships (sommige communitysystemen en teleports). Ook 
netwerkdiensten en softwarehuizen bieden hun diensten op de markt aan. 

ONTWIKKELINGEN IN D E LOGISTIEK VAN BELANG VOOR INFOR
M A T I E S Y S T E M E N 

Integrale logistieke beheersing 
Logistieke organisatie heeft te maken met de integrale goederenstroombesturing 
van de eerste leverancier tot en met de laatste afnemer. Logistiek omvat daar
mee niet alleen de directe organisatie van het transport, maar staat voor een 
optimaliseringsstrategie welke een integrale benadering van zowel produktie 
(vanaf grondstofwinning tot en met verkoop van het uiteindelijke produkt) als 
van transport (aanvoer, distributie) voorstaat: het totale proces van 'zand tot 
klant'. Beheersing over grotere delen van de keten kan niet worden bereikt als 
er geen informatie over beschikbaar is. Integrale logistiekbeheersing vraagt 
derhalve ook om beheersing van de informatiestromen. 
Ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie zullen de mogelijk
heden van bedrijfsorganisatie - en dus van de logistiek - vergroten. Deze zullen 
op hun beurt verdere technologische ontwikkelingen oproepen. 

Ontwikkelingen bij verladers en vervoerders 
De ontwikkelingen in de logistiek gaan snel. Bij verladers en ook bij vervoerders 
[1]. Ze worden ingegeven door een complex van ontwikkelingen in de markt, in 
de economie, de technologie, in regelgeving (deregulering), etc. 
Verladers worden geconfronteerd met steeds hogere eisen uit de markt en een 
toenemende internationale concurrentie. Steeds meer aandacht zal derhalve 
dienen te worden besteed aan zaken als produktkwaliteit, produktvariëteit en 
het regelmatig op de markt brengen van nieuwe produkten, afgestemd op de 
wensen van de klant. Ook de verkrijgbaarheid, prijsstelling en dienstverlening 
(snel, betrouwbaar) worden steeds meer van cruciaal belang. 
Om deze doelen te kunnen bereiken is er naast flexibeler georganiseerde pro-
duktiemethoden ook een daarop afgestemde bedrijfsoverschrijdende logistieke 
organisatie nodig. Een produktieproces dat gekenmerkt wordt door flexibele 
automatisering, behaalt pas haar optimale rendement als andere processen, 
zoals toelevering van grondstof of halffabrikaten en afvoer van produkten even
eens flexibel en betrouwbaar zijn georganiseerd. Produktie en transport worden 
daarmee gelijkwaardige schakels in de logistieke keten. 
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Eisen aan het transport 
De eisen die daarmee aan het transport worden gesteld, zijn onder meer: 

• het transport moet betrouwbaar zijn, d.w.z. aflevertijdstippen dienen binnen 
de afgesproken nauwe marges te liggen; 
• het moet frequent uitgevoerd worden: logistiek leidt in het algemeen tot 
kleinere zendingen, die frequenter vervoerd worden. Di t houdt veranderingen 
in voor de vervoersystemen, zowel voor wat betreft de keuze van de techniek 
als voor de organisatie van het vervoer; 
• het moet flexibel zijn, zowel naar tijdstip als naar capaciteit; 
• het moet snel zijn, vooral voor wat betreft de doorlooptijd; 
• en ook de totale kosten dienen beperkt te blijven. 

Deze hogere eisen leiden tot de noodzaak voor structuurwijzigingen en efficien
cyverhoging in het vervoer. Veranderingen vinden plaats op een zestal samen
hangende terreinen: 

• het soort dienstverlening dat wordt geboden; 
Voorbeelden van nieuwe vormen van diensverlening zijn het expressevervoer, 
JIT-vervoer, 'on-stop-shopping', uitbreiding van de dienstverlening met opslag, 
klantgereed maken, financieel beheer, regelen van de documentenstroom, etc. 
• de vervoerconcepten die daarvoor worden gehanteerd; 
Vervoerconcepten hangen in sterke mate samen met de dienstverlening; daarbij 
worden nieuwe netwerkvormen gehanteerd. Voorbeelden zijn het door-to-door 
vervoer, het 'hub-and-spoke'-netwerken en het mainportconcept. 
• de vervoerwijzen en -technieken die worden ingezet; 
Steeds meer aandacht komt er voor verschillende combinaties van vervoer
wijzen in het gecombineerde of intermodale vervoer. 
• de informatie- en telecommunicatietechnologie die wordt gehanteerd; 
• de bedrijfsorganisatie die wordt gekozen; 
• de relaties die met andere bedrijven (verladers, andere vervoerders) worden 
aangegaan. 

Veranderende relaties tussen bedrijven 
Door vervoerders wordt in een drietal richtingen gezocht: 

• horizontale integratie, bijvoorbeeld door samenwerking met andere transport
ondernemingen op basis van geografisch gescheiden bedieningsgebied en fusies 
met of overnames van andere transportondernemingen. 
• vertikale integratie 
- tussen transportondernemingen, tussenpersonen en distributie-actoren (mul-

ti-modale vervoerondernemingen en 'integrators') resulterend in Europese 
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logistieke multinationals, die huis-tot-huis-vervoerdiensten met alle vervoer-
technieken aanbieden, en die dus een veel grotere 'span of control' hebben. 

- van een verlader en één of een beperkt aantal vervoerders (co-makership en 
co-shippership) 

• specialisatie, ofwel: het zich terugtrekken op de kernactiviteiten, waarbij met 
name de opkomst van hoog gespecialiseerde logistieke service-ondernemingen 
en expressevervoerders genoemd kan worden. 

Bij horizontale en vertikale integratie is het doel schaalvoordelen te bereiken 
door marktdominantie en door het combineren van strategische opties in keten
onderdelen. Ook bij specialisatie is schaalvergroting mogelijk. Door deze schaal
voordelen kan beter aan de service-eisen van de verladers worden voldaan, 
terwijl de kosten verlaagd kunnen worden. 
Het grote voordeel zit hier met name in vergrote kansen voor het opbouwen van 
een efficiënt netwerk, dat onder andere resulteert in: 

• betere consolidatiemogelijkheden; 
• betere kansen voor het verkrijgen van retourvracht; 
• betere mogelijkheden vrachtruimte (keuze van voertuigen) af te stemmen op 
het ladingaanbod en daarmee een hogere beladingsgraad te bereiken; 
• een bredere basis voor het gebruik van informatietechnologie, telecommuni
catie en beslissingsondersteunende instrumenten zoals route-optimalisatie
modellen. 

Naast integratie bij transportbedrijven zien we, dat vooral produktiebedrijven 
zich terugtrekken op kernactiviteiten. Door het afstoten van activiteiten en het 
uitbesteden van taken waarin het bedrijf niet is gespecialiseerd, probeert het zich 
te concentreren op die activiteiten, die de grootste toegevoegde waarde op
leveren. Daardoor wordt het bedrijf in staat gesteld te investeren in dat speciale 
deel van de business. Het leidt tot een dicht netwerk van toeleverancier-klant 
relaties, waarin veel partijen samenwerken. De essentiële vraag in deze net
werken is de vraag van logistieke beheersing, die niet noodzakelijkerwijs in 
handen hoeft te zijn van de belangrijkste partij, maar die uitbesteed kan zijn aan 
een logistieke dienstverlener. Hoewel de partijen die ingehuurd worden om 
activiteiten over te nemen van afdelingen van de eigen onderneming over het 
algemeen een grotere onafhankelijkheid zullen hebben, is het van groot belang 
dat voldaan blijft worden aan de oorspronkelijke (kwaliteits)eisen van de dienst
verlening. 
De logistieke organisatie van bedrijven ontwikkelt zich dus in een richting 
waarbij de eigen bedrijfsgrenzen worden overschreden. 
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L O G I S T I E K E I N F O R M A T I E S Y S T E M E N , T E L E M A T I C A E N E D I 

Noodzaak voor informatiesystemen 
De in de vorige paragrafen beschreven ontwikkelingen leiden tot het een expo
nentiële toename van de hoeveelheid uit te wisselen informatie, terwijl daarnaast 
gestreefd wordt naar een betere goederenstroombeheersing. Dit is alleen te 
realiseren door beheersing van de informatiestroom, die losgekoppeld is van de 
goederenstroom. 
De toenemende hoeveelheid uit te wisselen informatie ontstaat o.a. door: 

• de grotere hoeveelheid kleinere zendingen, het samenvoegen daarvan (conso
lidatie) en de schaalvergroting van voertuigen (met name containerschepen); 
• de grotere afhankelijkheid van ondernemingen van elkaar in co-makership-
relaties; 
• het steeds tijdkritischer worden van de diverse deelprocessen; 
• het streven naar een goederenstroombeheersing over steeds grotere delen van 
de keten. 

Dit alles maakt het gebruik van logistieke informatiesystemen tot een must. Nu 
de mogelijkheden voor de vorming van koppelingen tussen informatiesystemen 
via E D I er zijn, zullen beslissingen over het uitbesteden van taken, beslissingen 
over het aangaan van samenwerkingsverbanden in de vorm van co-makership-
relaties ook makkelijker genomen worden. Daardoor zullen de informatiestro
men verder toenemen. 

Vorm en inhoud van logistieke informatiesystemen 
In principe komen alle bedrijfsfuncties die de logistiek betreffen of daar raak
vlakken mee hebben in aanmerking voor ondersteuning door logistieke informa
tiesystemen. Doel is de beheersing van de interne informatiestromen en de 
externe communicatie. Deze beheersing betreft zowel de voorbereiding, plan
ning, sturing, uitvoering als administratieve afhandeling van het logistieke pro
ces. Er zijn daarvoor op tal van plaatsen reeds logistieke informatiesystemen 
ontwikkeld, met even zo vele deeltoepassingen en deelsystemen. 
Logistieke informatiesystemen bestaan uit applicaties, mogelijk gecombineerd 
met telecommunicatie. Voorbeelden van interne applicaties zijn [2]: 

• databases met relevante informatie; 
• beslissingsondersteunende systemen, zoals route-optimalisatiemodellen; 
• administratieve systemen; 
• berichtenaanmaak- en uitwisselingssystemen; 
• Management Informatie Systemen, ter ondersteuning van het management 
met relevante geaggregeerde bedrijfsinformatie. 
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We spreken van telematica als er sprake is van de combinatie van informatica 
(de hierboven genoemde applicaties) en telecommunicatie. Het is het gebruik 
maken van informatiesystemen op afstand. Telematica is daarbij een zeer ruim 
begrip: er worden geen eisen gesteld aan de vorm van telecommunicatie (zowel 
tussen mens en computer als tussen computers onderling). Evenmin worden 
eisen gesteld aan de structuur van de uitgewisselde informatie: dat kan een stuk 
ongestructureerde tekst zijn, computer files of al dan niet gestandaardiseerde 
berichten. 
Electronic Data Interchange of EDI is duidelijk wel afgebakend: het gaat hierbij 
om de uitwisseling van elektronische gegevens tussen computers volgens geac
cepteerde berichtenstandaarden. E D I wordt momenteel vooral toegepast voor 
transactieberichten, maar is daar niet toe beperkt. 

TOEPASSINGEN VAN T E L E M A T I C A E N EDI 

De start van telematicatoepassingen 
Telematica- en EDI-toepassingen kunnen tot stand komen binnen een bepaald 
bedrijf, b.v. tussen bepaalde vestigingen, of tussen verschillende bedrijven. 
Daarbij kan sprake zijn van het voor het eerst opzetten van EDI-verbindingen 
of het koppelen van reeds bestaande systemen. 
Systemen kunnen op een aantal wijzen worden geïnitieerd [2,3]: 

• door een bedrijf of groep bedrijven, ter ondersteuning van de eigen bedrijfs
functies. Ze zijn dan meestal vertikaal (parallel aan de logistieke keten) en 
gesloten (alleen toegankelijk voor het bedrijf en eventueel voor de handelspart
ners). Voorbeelden van bedrijfsnetwerken zijn, onder vele andere, het systeem 
Neptune van Nedlloyd, VIS van Van Gend en Loos, het Frans Maas Tracking 
en Tracing systeem [4]. Voorbeelden van netwerken van een groep bedrijven 
zijn: het reserveringssysteem Galileo van een aantal Europese luchtvaartmaat
schappijen en het concurrerende systeem Amadeus, het Infodis netwerk van 
IDS, een groep samenwerkende transportbedrijven, etc. 
• door een regionaal samenwerkingsverband ter ondersteuning van het be
drijfsleven in een bepaalde regio. Voorbeelden hiervan zijn Intis, Teleport 
Twente in samenwerking met de Transport Centrale Twente en recentelijk de 
Euroterminal Twente, de Transport Centrale Gelderland, etc. Het zijn dan 
meestal gemengd horizontale/vertikale systemen (zowel parallel aan de keten, 
als voor het koppelen van verschillende ketens), die open staan voor ieder 
belanghebbend bedrijf. 
• door een commercieel bedrijf ter uitbating van een nieuwe dienstverlening. 
Voorbeelden zijn de vrachtuitwisselingssystemen als Teleroute en Tradicom. 
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Koppelingen in de informatiestroom door EDI: voordelen en voorbeelden 

Administratieve en strategische voordelen 
De voordelen van E D I worden vaak onderscheiden in administratieve en strate
gische. De eerste zijn alle voordelen als: minder papierwerk, slechts éénmaal 
invoeren van gegevens voor herhaald gebruik, minder uit te voeren correcties, 
etc. In de aanvangsfase van E D I zijn het vooral deze voordelen waar de aan
dacht naar uit gaat. Verondersteld wordt echter dat deze voordelen als zodanig 
zullen verdwijnen. Dat wil zeggen dat ze voor een bedrijf zullen blijven bestaan 
als een noodzakelijke voorwaarde om in de concurrentie overeind te blijven, 
maar in de toekomst geen competitief voordeel zullen opleveren, omdat het 
gebruik van informatiesystemen voor dit doel vrij gemakkelijk gekopieerd zal 
kunnen worden. Strategische voordelen daarentegen zijn voordelen, die langere 
t i jd gehandhaafd kunnen worden. In dat geval wordt de informatietechnologie 
gebruikt om processen effectiever te maken (dus niet alleen efficiënter) en om 
nieuwe applicaties en diensten op de markt te brengen. 

Voorbeelden en voordelen van toepassingen 
Voorbeelden van de toepassing van E D I zijn: 

• het overzenden van transactieberichten, zoals orders, reserveringen, bevesti
gingen, facturen, betalingen, polissen, etc. Deze toepassing wordt het meest 
gebruikt. 
Het eerder beschikbaar hebben van aanbod-, boekings- en/of vrachtinformatie 
geeft meer t i jd voor betere planning en/of afhandeling; door koppeling met 
'decision support systems' kan dit proces nog verder worden geautomatiseerd 
en geoptimaliseerd. 
• het opvragen van reisschema's, vertrek- en aankomsttijden, leveringsvoor-
waardeninformatie uit (centrale) databases, etc, eventueel gekoppeld aan be
stel- of boekingssystemen. Bedrijven die op deze wijze snel antwoord kunnen 
verschaffen op vragen die bij de klant leven, zullen in een sterkere positie 
verkeren dan bedrijven die de informatie niet direct voorhanden hebben. 
• on-line reserveringssystemen: deze leveren de klant niet alleen direct de 
gewenste informatie, maar stellen de betreffende maatschappij in staat de voort
gang van eigen processen te volgen; 
• tracking en tracing [5]: het volgen en/of opsporen van lading of voertuig ter 
beheersing van het eigen transportproces en het verschaffen van statusinforma-
tie aan de klant (of louter als garantie voor adequate informatie als ergens 
afwijkingen optreden van de planning); 
• verkooppuntregistratie en voorraadbeheer: door verkooppuntregistratie (b.v. 
de winkelkassa's) te koppelen aan bestelsystemen kunnen voorraden effectiever 
en sneller aangevuld en dus verlaagd worden, en kunnen opslingereffecten 
worden teruggebracht; 
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• het eerder beschikbaar hebben van aanbod- boekings- en/of vrachtinformatie 
geeft meer t i jd voor betere planning en/of afhandeling; door koppeling aan 
beslissingsondersteunende systemen kan dit proces nog verder worden geauto
matiseerd en geoptimaliseerd. 
• historische gegevens en overzichten, waarmee een terugkoppeling wordt 
gegeven naar afnemers of leveranciers van omzet, prijs- of kwaliteitstotalen in 
de afgelopen periode(s). 

We zien hier dus de drie stadia van het logistieke proces terugkomen: de 
voorbereiding en planning, de uitvoering en sturing daarvan en de uiteindelijke 
afhandeling en administratie. 

Koppeling van informatiestroom en fysieke goederenstroom door telematica 
De voortschrijdende telematicatechnologie maakt het eveneens mogelijk dat 
gecommuniceerd wordt met bewegende voertuigen via satellietcommunicatie en 
radiocommunicatie. Via eenvoudige computers in het voertuig en een zend-/ont-
vanginstallatie kunnen gegevens direct worden doorgegeven aan computers op 
steunpunten en vandaar aan centrale computers. Dergelijke technologie wordt 
reeds gebruikt door bijvoorbeeld expressevervoerders als Federal Express. De 
laatste 'bewerkingen', zoals afleveren of ophalen van een pakje, zi jn dan direct 
in het centrale systeem bekend. Het maakt een centrale besturing van de onder
neming tot op het zendingniveau mogelijk. 
Terwijl de geheugencapaciteit van chips steeds groter wordt, worden zij zelf 
steeds kleiner. Het wordt daardoor mogelijk deze chips op materieel (contai
ners, opleggers) aan te brengen, met alle gewenste ladinggegevens. Ook behoort 
het inlezen en aflezen daarvan op afstand en bij hoge snelheden (optisch via 
barcodes of d.m.v. transponders, een soort kleine zendertjes) steeds meer tot de 
mogelijkheden [6]. Daarmee kan tenminste een deel van de informatie weer 
gekoppeld worden aan de lading, zonder dat daardoor de voortgang van de 
fysieke goederenstroom vertraagd wordt. Op deze wijze kan er een optimaal 
evenwicht ontstaan tussen centrale en decentrale aansturing van het logistieke 
proces. 

Enige cases van strategisch gebruik van telematica 
Strategisch voordeel van telematica is gedefinieerd als een voordeel dat niet op 
korte termijn verloren gaat. Strategisch gebruik zal ook betekenen: ondersteu
ning van de strategische ontwikkelingsrichting die het bedrijf heeft gekozen. In 
paragraaf 2 zijn een aantal van die ontwikkelingen geschetst. Hieronder is een 
drietal voorbeelden gegeven, waarbij de strategische bedrijfsfilosofie wordt on
dersteund met bepaalde telematica-applicaties. 

• International Distribution Systems B.V. is een samenwerkingsverband van 
11 middelgrote transportbedrijven, tezamen met een luchtvrachtexpediteur. Z i j 
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werken samen op basis van geografisch gescheiden bedieningsgebieden in heel 
Europa. Op deze wijze kunnen via Nederland huis-tot-huis diensten worden 
aangeboden van willekeurige herkomst naar willekeurige bestemming. Een voor
beeld van economische concentratie en strategische alliantie. De door hen 
opgerichte onderneming Infodis bv beheert voor deze vervoerders en hun grote 
klanten een internationaal EDI-systeem voor onmiddellijke vrachtprijsbere
kening, aanbieding, acceptatie en tracking en tracing [7]. Sinds kort is een 
overeenkomst gesloten met een distributiebedrijf in de VS (PIE), zodat een 
intercontinentaal netwerk is ontstaan. 
• Nedlloyd zoekt in de richting van verticale integratie en schaalvergroting via 
overnames van transportbedrijven in het buitenland. Ter ondersteuning heeft 
het bedrijf een wereldwijd intern netwerk (Neptune) opgezet voor communicatie 
tussen Nedlloyd bedrijven onderling en tussen Nedlloyd en grote klanten. Ten
einde de informatiestroom te versnellen voor zendingen die deel uitmaken van 
lange-termijncontracten met verladers heeft Nedlloyd een 'Chain Module' ont
worpen. Deze voorziet in koppelingen met de inhuis-systemen van de be
trokkenen en conversie en verzending van berichten op een voorgeprogram
meerde manier, waardoor statusinformatie wordt gegenereerd. 

In feite is zowel het systeem van IDS als van Nedlloyd ontworpen om 'one-stop-
shopping' voor de verlader mogelijk te maken en om de band met klanten te 
verstevigen. De extra service die IDS biedt, is het onmiddellijk vinden van het 
beste (snelste en/of goedkoopste) transportalternatief, waaronder ook uitbeste
den aan derden. In beide gevallen is het verschaffen van statusinformatie ook 
een extra service. 
Hoewel tracking en tracing en de communicatie met verladers en ontvangers een 
aantrekkelijke dienstverlening betekenen, is het twijfelachtig of dat in de toe
komst voldoende zal zijn als strategisch voordeel. Er is immers nog geen sprake 
van een werkelijk 'partnership'. Werkelijk co-makership ontstaat pas als de 
transportonderneming een logistieke dienstverlener wordt en bijvoorbeeld zorg 
gaat dragen voor voorraadbeheersing, expeditie en distributie. Voor een vol
wassen logistieke dienstverlener zal tracking en tracing een interne functie zijn. 

• Bij Federal Express gaat het om door-to-door vervoer in de expressemarkt 
door een (bijna) werelddekkende onderneming. Het is een voorbeeld van specia
lisatie die uitgroeit naar logistieke dienstverlening in co-makership relaties, zoals 
met I B M . Het tracking- en tracingsysteem vormt het hart van de onderneming. 
Het systeem van Federal Express beschikt over een centrale computer, waarin 
de status van iedere zending on-line real time wordt bijgehouden. Dat wordt 
bereikt door alle handelingen direct in het systeem in te voeren. Bij het afhalen 
en afleveren bijvoorbeeld worden de relevante gegevens in een kleine hand
scanner ingevoerd en direct via de boordcomputer in het voertuig verzonden 



naar een steuncomputer in de regio [8]. Het resultaat van het systeem is een 
perfecte beheersing van de goederenstroom, die nodig is om de gegarandeerde 
aflevertijden mogelijk te maken. Tevens wordt uitgebreide management-infor-
matie verkregen over het verloop van de prestaties van de onderneming. 

V E R D E R E ONTWIKKELING VAN E N VOORWAARDEN VOOR H E T G E 
BRUIK VAN EDI 

In de vorige paragrafen is geschetst hoever de beheersing van de goederen- en 
informatiestroom binnen een bedrijf kan gaan. De essentie van integrale logis
tiek is echter beheersing over de bedrijfsgrenzen heen. De essentie van E D I is 
communicatie tussen bedrijven. Dit brengt ons bij de vraag in hoeverre er 
mogelijkheden zijn door E D I beheersing, dus macht, te verkrijgen over ver
schillende schakels in de keten. In de volgende paragrafen zal dit onderwerp 
vanuit verschillende aspecten worden belicht (zie ook [9]). 

Het belang van samenwerking 
Eén van de belangrijkste punten om de bovenstaande strategische voordelen te 
bereiken, is samenwerking. De samenwerking tussen bedrijven kan ver
schillende vormen hebben: deze kan alleen liggen op het vlak van de informatie
technologie, bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie over hoe een systeem 
het beste opgezet kan worden, of het samen opzetten van een systeem om de 
kosten te delen, terwijl er geen sprake is van een handelsrelatie. Ook kan het 
de kernactiviteit zelf van het bedrijf betreffen, hetzij in een handelsrelatie, hetzij 
in een duurzaam samenwerkingsverband c.q. joint venture [2, 10]. 
In deze laatste gevallen zal implementatie van E D I tussen partijen in het 
algemeen makkelijker verlopen als beide (of de meerdere) betrokkenen er aan
toonbaar baat bij hebben: we spreken dan van win-win situaties. 
Het l i jkt voor de hand te liggen dat een organisatie die het initiatief neemt tot 
invoering van E D I , met name oog heeft voor efficiency- en effectiviteitsverbete
ringen van de eigen bedrijfsvoering, ter verhoging van de flexibiliteit en kwaliteit 
bij een verlaging van de kosten. De beslissing voor implementatie van E D I 
tussen twee bedrijven kan daarnaast echter ook een andere invalshoek hebben, 
namelijk de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de klant. Bij een goede 
ondersteuning zal, zeker als deze niet door concurrenten wordt geboden of 
geëvenaard kan worden, een strategische binding (alliantie) ontstaan, die zeker 
zo belangrijk kan blijken als een efficiency- of effectiviteitsverbetering van het 
eigen bedrijfsproces. De werkelijkheid zal zich meestal tussen de beide extremen 
in bewegen: zowel voordeel voor het eigen bedrijfsproces als voor dat van de 
klant. 
Bij de vormgeving van deze win-win situaties zullen tenminste twee aspecten een 
rol spelen: de mate van voordeel die elk van de partijen zal hebben, wanneer 
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E D I is ingevoerd en de macht van de partijen ten opzichte van elkaar. De mate 
van voordeel wordt o.a. bepaald door de afhankelijkheid van de bedrijfspro
cessen van snelle informatieverschaffing. De macht wordt o.a. bepaald door de 
plaats van het bedrijf in de logistieke keten. 
Op deze twee onderwerpen wordt hieronder verder ingegaan. 

Afhankelijkheid van snelle informatieverschaffing 
Een belangrijk criterium voor de keuze te starten met E D I voor een bepaalde 
toepassing en voor de technische oplossing die wordt gekozen, zal daarbij zijn 
wat E D I , en dus wat snellere informatieverschaffing, betekent voor de bedrijfs
voeringvan elk van de partijen. Betekent het dat E D I alleen een ondersteunende 
functie heeft (als de informatie er vandaag is, is dat uitstekend, maar het mag 
ook morgen of overmorgen zijn), of is de onmiddellijke beschikbaarheid van 
informatie absoluut kritisch voor de voortgang van een bepaald bedrijfsproces? 
(een kwestie van seconden). We kunnen dit weergeven in de volgende matrix: 

Figuur 1 - Mate van kritiek zijn van informatie(systemen) voor het eigen bedrijfsproces en dat van de klant. 

Impact on 
on your 
business 
operations? 

Critical Critical 
to you lo both 

Supportive Critical 
to your 
customer 

Low High 

Impact on your customers ' bus iness operations? 

Bron: [11]. 

De matrix geeft ons een kader voor de keuzebepaling van (onderdelen) van een 
systeem. Een aantal voorbeelden: 
niet zo urgente informatie: de overdracht van een computerfile eens per 

week van b.v. alle verrichte transacties ('file 
transfer') 

redelijke urgente informatie: overdracht van transactieberichten naar de 
electronische postbus van de klant (EDI) 

zeer urgente informatie: on-line real-time communicatie 
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Enige voorbeelden: 

• een tracking- en tracingsysteem voor in het wegtransport over grote af
standen zal een ondersteunende functie hebben, zowel voor het transportbedrijf 
als voor de klant; werkt deze klant met een just-in-time produktieproces, dan 
schuift de functie al meer in de richting kritisch; 
• een tracking- en tracingsysteem voor een grote containerterminal, waar in 
zeer korte t i jd een grote hoeveelheid containers geladen en gelost moet worden, 
zal zowel kritisch zijn voor de terminal als voor de klant-reder (waar is de 
container op welk moment), maar alleen ondersteunend voor de klant-ont
vanger (is de container al gelost). 

We mogen veronderstellen dat zich in de nabije toekomst een ontwikkeling zal 
voordoen naar de meer kritische gebieden van de matrix, omdat klanten steeds 
hogere eisen zullen stellen qua responssnelheid, omdat daardoor steeds meer 
'tijdscompressie' optreedt, maar ook omdat door bedrijven steeds meer (deel-) 
taken worden uitbesteed, die toch naadloos moeten blijven aansluiten op de 
kernactiviteiten. Deze beweging naar de meer kritische gebieden is op zichzelf 
ook al kritisch en vraagt speciale aandacht. Voor de ontwikkeling langs de 
verticale as in de vorm van extra training: het eigen systeem moet worden 
verbeterd en versneld. Voor de ontwikkeling langs de horizontale as in de vorm 
van meten, teneinde na te gaan of het systeem aan de vereisten vanuit het 
bedrijfsproces van de klant beantwoordt. 
De matrix geeft daarmee ook een handvat voor de manier waarop we met de 
huidige investeringsbeslissingen kunnen omgaan, waarbij het risico van snelle 
veroudering zoveel mogelijk wordt vermeden: kijk niet alleen naar de ontwikke
ling van de eisen van het eigen bedrijfsproces, maar ook naar de richting die het 
bedrijfsproces van (belangrijke) klanten neemt, teneinde daarop te anticiperen. 

Macht en plaats in de keten 
Uit het feit dat iedere organisatie met eigen doelstellingen en belangen systemen 
start en zal willen koppelen, zal het duidelijk zijn dat het koppelen daarvan, 
naast de technische kwesties die dit met zich brengt, vooral een kwestie is van 
organisatie en onderhandeling tussen de partijen, en dus mede een kwestie van 
macht. Zowel organisatie als macht hebben te maken met de positie die een 
partij heeft in de logistieke keten in verhouding tot andere partijen en de taken 
die hij uitvoert en inkoopt. Daarnaast hangt macht natuurlijk ook af van de 
omvang of totale omzet van de onderneming. 
Als we naar de logistieke keten kijken, zien we grosso modo drie partijen (zie 
figuur 2): 
1 verladers (producenten van grondstoffen, producenten van half- en eindpro-

dukten en de handel); 
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2 de expediteurs/transporteurs, inclusief de logistieke dienstverleners; 
3 klanten (op hun beurt verladers/producenten, de handel en de uiteindelijke 

klanten). 

Figuur 2- De logische keten (bewerking en transport). 
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Behalve de verladers van grondstoffen en de uiteindelijke klanten in de markt, 
zijn alle partijen zowel verzender als ontvanger. De partijen die in een bepaalde 
markt enig toeleverancier of een belangrijk afnemer zijn, zullen een grotere mate 
van macht in de keten kunnen uitoefenen dan anderen. In geval van enig 
toeleverancier hebben we waarschijnljk te maken met zeer gespecialiseerde 
produkten of diensten die niet veel gevraagd zijn en waarvoor zo'n grote 
know-how of investeringen nodig zijn, dat de concurrentie niet groot is. We 
spreken dan zeker niet over grote bedrijven met een groot produktievolume en 
goederenstromen waarvoor informatiesystemen noodzakelijk zijn. Gemakke
lijker l i jkt macht uitgeoefend te kunnen worden door grote afnemers: deze 
kunnen al gauw een groot percentage van de omzet genereren van aanbieders 
van produkten of diensten. Het is dus niet voor niets dat informatiesystemen 
vooral 'customer driven' zijn [13]: de afnemers eisen van de toeleveranciers 
elektronische gegevensoverdracht voor het aanleveren van de goederen. Duide
lijke voorbeelden zijn General Motors, die van de toeleveranciers E D I eiste 
(zelfs in de bedrijfsstandaard van GM) , maar ook Philips, dat E D I links heeft 
met zijn toeleveranciers, maar niet met zijn afnemers. E D I komt dan op een 
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'pull'-wijze tot stand. Machtige afnemers zullen ook een groot afzetgebied 
hebben. Z i j zitten dus in het divergerende deel van de keten. In figuur 2 zien we 
welke partijen dit zijn: de producenten van eindprodukten, de groothandel en 
ketens van de detailhandelbedrijven, maar ook de (grote) transportbedrijven. 
Een tweede manier waarop bedrijfsoverschrijdende informatiesystemen tot 
stand kunnen komen is, wanneer de aanbieders van produkten of diensten wel 
actie ondernemen in de richting van hun klanten/afnemers. Het doel daarbij zou 
kunnen zijn het marktaandeel te vergroten of te verstevigen door middel van een 
strategische binding met deze afnemers. Deze strategische binding wordt bereikt 
indien door de toepassing an E D I bepaalde procedures of werkwijzen voor de 
klant worden verbeterd of vereenvoudigd: b.v. het besteltraject. Ook hier kan 
sprake zijn van het uit handen nemen van taken van de klant, zoals het prijzen 
van artikelen of het reeds in samengestelde pakketten leveren van zendingen die 
door de klant direct verder gedistribueerd kunnen worden, zonder opnieuw te 
hoeven worden samengesteld. In dit geval komt E D I op een 'push'-wijze tot 
stand. 

De twee vormen zijn weergegeven in figuur 3. 

Figuur 3 - Verschillende communicatie-relaties tussen bedrijven. 
toeleverancier klant 

strategische alliantie 

In deze figuur zien we nog een derde en steeds meer voorkomende mogelijkheid, 
n.l. het aangaan van strategische allianties met andere partijen buiten de eigen 
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logistieke ketens. Dit kunnen gelijksoortige ondernemingen zijn als de initiatief-
nemende: er is dan sprake van samenwerking met als doel het verkrijgen van 
schaalvoordelen door economische concentratie. Verschillende logistieke ke
tens worden dan in een punt 'geconsolideerd'. Het kan ook samenwerking 
betekenen met andere dienstverlenende organisaties die indirect betrokken zijn 
bij de logistieke keten, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen. Als bi j 
voorbeeld naast het transport ook direct de verzekering van zendingen geregeld 
kan worden (en een snelle afhandeling van claims kan worden gegarandeerd), 
kan een stuk meerwaarde ontstaan, die de betreffende logistieke dienstverlener 
een strategisch voordeel oplevert ten opzichte van zijn concurrenten. 
Zoals eerder geconstateerd zal het voorzien in E D I makkelijker verlopen als de 
betrokken partijen er alle voordeel bij hebben. Het is ook waarschijnlijk dat 
systemen sneller tot ontwikkeling zullen komen als het verwachte voordeel 
groter is en als ze geïnitieerd worden door een organisatie die een machtige 
positie heeft en een voortrekkersrol kan vervullen. 
De vraag is of een partij in de logistieke keten zo sterk kan zijn, dat het zijn 
systeem over de volgende partij(en) heen kan uitbreiden, of die partij(en) zo kan 
beïnvloeden, dat zij voorzien in een systeem dat de gewenste informatie oplevert. 
Dat dit geen gemakkelijke opgave zal zijn, kan worden ingezien als we het 
netwerk schetsen, waarin de meeste organisaties werken (zie figuur 4): 

Figuur 4 - Toenemend aantal relaties in een netwerk bij toenemende afstand. 

De inspanning die nodig is om de 'span of control' te vergroten, neemt meer dan 
rechtevenredig toe, niet alleen door de toenemende afstand zelf, maar ook door 
het toenemende aantal partijen. Het zal vrijwel onmogelijk zijn het hele netwerk 
te beheersen. 
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De uitbreiding van systemen zal dus veel te maken hebben met de 'span of 
control' en de macht die een bepaalde onderneming al heeft. De volgende vraag, 
die men zich kan stellen is of het implementeren van een systeem naar de 
volgende partij in de keten ook een sterkere controle over die partij oplevert en 
daarmee de mogelijkheid geeft een grotere 'span of control' te bereiken in een 
gebied dat voorheen alleen als invloedsgebied kon worden gezien. Met andere 
woorden: kunnen netwerken gaan dienen als de 'facilitators' van de vergroting 
van de 'span of control'? (zie figuur 5). 

Figuur 5 - Mogelijke uitbreiding van de 'span of control' in het invloedsgebied van en onderneming langs 
de logistieke keten door bedrijfsoverschrijdende informatiesystemen. 

goederenstroom 

pull push 

span o i control 

invloedsgebied 

Daarbij speelt dan ook de vraag of de gewenste vergroting van de span of control 
in strijd is met de gewenste ontwikkeling naar open netwerken. Open netwerken 
hebben wel het voordeel van een gemakkelijker toegang, maar waarschijnlijk 
niet de mogelijkheid van beheersing. Gesloten netwerken hebben de neiging 
zichzelf te isoleren, juist door de geslotenheid. Deze leiden waarschijnlijk wel 
tot sterkere en stabielere relaties, waarin een sterkere controlemogelijkheid 
besloten ligt. 
Gezien de bovenstaande beperkingen li jkt het waarschijnlijk dat de uitbreiding 
van systemen langs twee wegen zal kunnen verlopen: 
1 via het koppelen van systemen die telkens twee partijen verbinden in een 

win-win-situatie: 

Figuur 6 - Koppeling van systemen in een win-win-relatie in naast elkaar gelegen links in de logistieke 
keten. 
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2 door directe 'links' naar partijen die een positie hebben verder weg in de 
logistieke keten. Dit l i jkt alleen haalbaar voor de machtiger ondernemingen. 

Figuur 7 - Naast link-to-link systemen ook directe verbindingen naar partijen verder weg in de logistieke 
keten. 

Dit zou kunnen resulteren in een systeem, dat 'over de partijen heen ligt': 

Figuur 8 - Systeem over de partijen heen. 

Een dergelijke oplossing bestaat reeds in het transport, met name bij Nedlloyd, 
doch (nog) niet bij sectoroverschrijdende systemen, b.v. tussen transportonder
nemingen en produktiebedrijven. 
De bovengenoemde vragen roepen op hun beurt veel verdere onderzoeksvragen 
op, om de gemaakte veronderstellingen te kunnen toetsen, zoals: 

• is het mogelijk een systeem te ontwerpen, dat tegelijkertijd het logistiek 
proces over meer schakels in de keten optimaliseert en niet alleen het proces van 
twee partijen in een win-win situatie? 
• weegt het verwachte voordeel van zo'n systeem op tegen de (investerings)-
kosten? 
• is het mogelijk een dergelijk systeem te implementeren, m.a.w. wat voor 
weerstanden mogen worden verwacht van andere bedrijven, die zich wellicht 
meer gecontroleerd zullen voelen? 
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Mogelijke beheersstadia en Advanced EDI 
E D I zal verder worden ontwikkeld om te kunnen beantwoorden aan de toe
nemende eisen van gebruikers. Deze ontwikkeling zal steeds meer gaan in de 
richting van een directe doorkoppeling naar de inhouse-applicaties van de 
gebruikers. Dat zou ook de weg kunnen openen naar een grotere beheersing van 
de verzendende partij over de ontvangende. Gaan we uit van de situatie dat de 
verzender van het bericht geen inzicht heeft in het moment waarop de ontvanger 
zijn elektronische post leest en er actie op onderneemt, dan is de volgende 
ontwikkeling in beheersstadia denkbaar: 

a de verzender krijgt automatisch een ontvangstbevestiging wanneer het bericht 
is gelezen; 

b de verzender krijgt inzicht in de vervolgacties die op het bericht ondernomen 
zijn; 

c als na verloop van een bepaalde t i jd na het verzenden van het bericht daar 
door de ontvanger nog niet op gereageerd is, genereert het systeem een alarm 
bij de ontvanger; 

d het bericht van de verzender genereert automatisch vervolgacties bij de ont
vanger b.v. het inplannen van de order en het genereren van de orderbevesti
ging. 

In dit laatste geval spreken we van 'advanced EDI ' : applicaties bij de verzender 
communiceren direct met applicaties bij de ontvanger. 
De mate van beheersing van het proces van de ene partij door de andere zal 
daarbij vooral ook afhangen van de gekozen vorm van samenwerking en van de 
vrijheden, die elk van de partijen daarin wil behouden. 

Standaardisering en conversie 
Een andere zeer belangrijke voorwaarde voor het verder doen toenemen van het 
gebruik van E D I en tevens een ander gebied van samenwerking betreft dat van 
de standaardisering. 
Het proces van standaardisering heeft reeds veel aandacht gekregen, en hoewel 
er nog een lange weg te gaan is, is het duidelijk in welke richting het zich verder 
zal gaan ontwikkelen: de EDIFACT-standaard (EDI for Administration, Com
merce and Transport) is in feite reeds doorgebroken als wereldstandaard, nu na 
de Verenigde Staten ook Japan en de USSR zich daarvoor hebben uitgesproken. 
Aangezien EDIFACT voornamelijk een raamnetwerk levert voor berichtenuit-
wisseling (met name de 'taal'), zal het voor de feitelijke acceptatie nodig zijn, dat 
er een groot aantal standaardberichten beschikbaar komt. Met de ontwikkeling 
daarvan houden zich momenteel een groot aantal verschillende organisaties 
bezig, die meestal per branche georganiseerd zijn. Standaardisering zal nog vele 
jaren een 'topic' blijven, al was het maar omdat al die berichten vervolgens 
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moeten worden geaccepteerd als standaardberichten. Bovendien zijn en worden 
de berichten per branche ontwikkeld. Het is derhalve onvermijdelijk dat er 
verschillen optreden, zodat conversie noodzakelijk zal zijn. Dit geldt ook voor 
het vertalen naar interne standaards, aangezien lang niet ieder bedrijf daarvoor 
EDIFACT zal willen gebruiken, gezien de voor intern gebruik vaak overbodige 
'overhead'. Men kan dus trachten het risico van snelle veroudering zover moge
lijk terug te dringen, door algemene berichtstructuren te gebruiken, die zoveel 
mogelijk aansluiten bij de filosofie van de huidige UN-voorstellen. Conversie zal 
dus nodig blijven, zowel voor de connectie van in-house systemen met EDI-net-
werken (Value Added Networks) als voor de connectie van verschillende E D I -
netwerken. Hiervoor is en komt steeds meer vertaalsoftware beschikbaar. 
Ook voor andere gebieden van de telematica zal standaardisering noodzakelijk 
zijn. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn de on-board computers voor vracht
wagens, waarvan de verscheidenheid steeds groter begint te worden, barcodes 
en andere coderingen. 

Een 'Megaschil' voor inter-netwerk communicatie? 
Een belangrijke kwestie, die aangepakt dient te worden is het voorzien in 
koppelingen tussen verschillende netwerken. Het onderling verbinden van net
werken zal de bereikbaarheid van de deelnemende partijen aan elk van de 
netwerken afzonderlijk aanzienlijk vergroten. Dit is met name van belang voor 
die bedrijven die in verschillende sectoren zakelijke contacten hebben. Een 
duidelijk voorbeeld is het transport, dat in principe voor alle sectoren dienstver
lenend is. Een ander voorbeeld is de farmaceutische industrie, die een intensief 
contact onderhoudt met de chemische industrie en met de gezondheidszorg. In 
de chemische industrie, in de gezondheidszorg en in het transport gelden andere 
standaardiseringsafspraken en zijn er andere standaardiseringsorganisaties 
werkzaam. Voor deze problematiek is het concept van een 'Megaschil' gelan
ceerd, waarvan de invulling echter nog lang niet duidelijk is. De meeste partijen 
lijken het er inmiddels wel over eens te zijn, dat niet zozeer gedacht moet worden 
aan een nieuw fysiek netwerk met conversiefaciliteiten, dat alleen maar zou 
resulteren in weer een extra netwerk-boven-de-netwerken, maar eerder aan een 
set van afspraken m.b.t. koppelingen tussen EDI-organisaties onderling, tussen 
deze en de netwerkdiensten via welke het berichtenverkeer wordt afgewikkeld 
(Memocom van de PTT, U N van I B M en GEIS van General Electric), alsmede 
tussen deze laatste onderling. 

Drempels voor implementatie 
Vaak verloopt de implementatie van E D I veel langzamer dan de initiatiefnemers 
verwachten. In de bovenstaande paragrafen zijn reeds een aantal redenen naar 
voren gekomen, waarom dat zo is. Naast de meer technische zaken zijn dit 
vooral de organisatorische. Genoemd zijn reeds de samenwerking bij het op-
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zetten van een systeem, het denken in gemeenschappelijke belangen (win-win 
situaties) in plaats van eigen doelen en standaardisering. Het feit dat vaak veel 
partijen betrokken zijn bij deze activiteiten en dat er veel onderhandeld moet 
worden, maakt dit vaak tot tijdsverslindende activiteiten. 
Enige verder regelmatig voorkomende drempels zijn de volgende (zonder rang
orde): 

• onvoldoende support van het hoger management, omdat hen de voordelen 
niet voldoende duidelijk zijn; 
• geen inzicht in de toegevoegde waarde die door E D I gegenereerd kan 
worden; 
• de onderneming weet niet hoe te starten; 
• vrees voor te grote doorzichtigheid van de eigen organisatie; 
• er is een gebrek aan professionals die bekend zijn met de informatietechnolo
gie, telecommunicatie, alsmede een bepaalde bedrijfstak, teneinde de behoeften 
te vertalen in applicaties; 
• er is geen sterke partij in de sector of branche; 
• E D I kan taakveranderingen en zelfs verlies van banen voor individuen bete
kenen; 
• vrees voor desinvesteringen, gezien de zich snel ontwikkelende technologie 
en standaards. 

V E R D E R E ONDERZOEKSVRAGEN E N C O N C L U S I E S 

In de voorgaande paragrafen is aangegeven, dat in de laatste jaren zeer veel 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en plaatsvinden op het gebied van de 
logistiek en de telematica. Enerzijds maken de logistieke ontwikkelingen de inzet 
van telematica onontkoombaar, anderzijds versterken de ontwikkelingen op 
telematicagebied de logistiek. Het gebruik van telematica zal nog een sterke 
groei doormaken, gezien de doorgaande logistieke ontwikkelingen en gezien de 
nog relatief geringe penetratie van telematica in de markt. Bovendien bestaat er 
nog een enorm ontwikkelingspotentieel voor applicaties. Dat betekent dat in de 
nabije toekomst ondernemingen gedwongen zullen zijn de efficiency van hun 
logistieke processen te herevalueren en de mogelijkheden van de informatie
technologie daarvoor te exploreren. 
Een cruciaal thema hierin is de gelijktijdige beheersing van goederen- en infor
matiestromen, niet alleen binnen een (wijdvertakt) bedrijf, maar ook over de 
bedrijven heen. De strategische voordelen, die het resultaat zijn van een verdere 
toepassing van het elektronische berichtenverkeer tussen ondernemingen die 
naar integrale logistieke beheersing streven, zijn nog lang niet volledig verkend. 
Duidelijk is dat pas optimaal gebruik gemaakt wordt van telematica, als deze 
wordt ingepast in de bedrijfsstrategie. De te volgen strategie zal daarbij voor 
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ieder bedrijf verschillend kunnen zijn. Dat geldt dus voor de applicaties en de 
vormgeving en het gebruik daarvan. 
Ter ondersteuning zal verder onderzoek moeten plaatsvinden naar schematise
ring van de logistieke activiteiten van ondernemingen (verladers en vervoer
ders), het in kaart brengen van logistieke informatiesystemen en de functies 
ervan. Op deze wijze kan geconstateerd worden welke functies niet vervuld 
worden en waar behoefte aan bestaat. Tevens betekent het: onderzoek naar de 
mogelijke voordelen en belemmeringen en naar te stellen prioriteiten. 
In de dicussie over de kwestie of 'advanced E D I ' een hulpmiddel kan zijn bij 
het uitbreiden van de beheersing over de logistieke processen van handels
partners, kwam naar voren dat samenwerking een noodzakelijke voorwaarde is, 
maar dat ook macht een rol zal spelen. 
De behoeften van de kleine en de grote vervoerder zullen sterk verschillen. Eén 
van de belangrijkste conclusies uit het voorafgaande is, dat het voor de kleine 
vervoerder essentieel is om in samenwerking met anderen te proberen deze 
ontwikkelingen bij te houden en te voorkomen dat de investeringen en know-how 
die voor het toepassen van deze nieuwe concepten noodzakelijk zijn, voorbe
houden blijven aan een aantal grote bedrijven. Het gevaar dat kleine onderne
mingen afhankelijk worden van de grote, via de logistiek en ook door het 
achterlopen in know-how op telematicageied, dient zich levensgroot aan. Onder
zoek voor deze bedrijven naar standaardapplicaties en conversiesoftware kun
nen behulpzaam zijn bij het indammen van dit gevaar. Ook belangenorganisa
ties, die het tot stand komen van open systemen en koppelingen daartussen 
ondersteunen, door standaardisering en ondersteuning van kleine en middel
grote ondernemingen, zijn van wezenlijk belang. 

Noten 

1 E D I of Electronic Data Interchange betreft het elektronisch uitwisselen van berichten, op een gestandaardi
seerde manier tussen computers. 

2 O.a. bekend uit een lopende inventarisatie van EDI-organisaties en -systemen door I N R O - T N O voor Ediforum. 
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BARRIÈRES I N C O M M U N I C A T I E ; E E N 
C O N C E P T U E L E V E R K E N N I N G 

P. N I J K A M P , P. R I E T V E L D and I . S A L O M O N 

Abstract 
Barriers to communication; conceptual issues 
Information plays an important role as a production factor in the economic system. Timely 
availability of information is an important factor determining the growth potential of regions, 
accordingly. Hence, communication infrastructure is a critical factor influencing regional 
development. 
Barriers to communication are defined as discontinuities in broadly defined marginal costs 
of communication usually leading to a discontinuity in interaction. This article addresses 
conceptual issues about barriers to communication. A typology of barriers is given. 
According to the degree of permeability, barriers may discourage interaction, or may even 
be entirely impermeable, but examples may also be given of barriers which stimulate com
munication in one or both directions. 
Attention is also paid to various substitution and complementarity relationships between 
communication modes, leading to complex relationships between barriers according to 
different modes. 

PROLOOG 

Technologische ontwikkeling wordt meer en meer onderkend als een kritische 
succesfactor voor economische herstructurering. In de afgelopen jaren hebben 
de nieuwe technologieën van de micro-elektronica, informatica en telematica de 
westerse samenleving op dramatische wijze veranderd. In veel landen is de 
welvaart niet langer uitsluitend gebaseerd op produktie en gebruik van 
industriële goederen, maar in toenemende mate op de creatie van diensten, met 
name gebaseerd op informatie en kennis [1]. Bovendien hangen industriële 
produktieprocessen en een soepel functioneren van de economie in toenemende 
mate af van technologie die een continue stroom van informatie mogelijk maakt. 
De miniaturisering van de moderne technologie, die samenhangt met de ont
wikkeling van de silicum chip, heeft tot drastische veranderingen geleid in de 
transmissiepatronen van informatie. Gekoppelde informatiesystemen - niet 
alleen binnen bedrijven, maar in de toekomst ook tussen bedrijven op wereld
schaal - zullen het aangezicht van onze samenleving veranderen. C A D / C A M 

* Prof. dr. P. Nijkamp en Prof. dr. P. Rietveld zi jn verbonden aan de vakgroep Ruimtelijke Econo
mie, Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, Vrije Universiteit te Amster
dam. Prof. dr. I . Salomon is verbonden aan de Faculteit Geografie, Hebrew University te 
Jeruzalem 
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systemen, met een hoge mate van flexibiliteit en 'economies of scope' zijn de 
voorboden van bredere informatie technologieën die wetenschappelijke en eco
nomische vooruitgang ondersteunen. 
Informatie- en communicatie-economie is een recent en dynamisch terrein van 
wetenschappelijk onderzoek. Uit diverse studies blijkt bijvoorbeeld dat in de VS 
de helft van alle economische activiteiten kunnen worden toegeschreven aan het 
bewerken van kennis en informatie, in plaats van fysieke goederen. Deze trend 
heeft zelfs tot de vraag geleid of conventionele sectorale onderscheidingen 
(primair, secundair, tertiair) nog relevant zijn, en of een cross-sectie benadering 
van sectoren met informatie-intensiteit als richtlijn niet een noodzakelijk com
plement zou zijn voor onze statistische data base, met name omdat in bijna alle 
landen de informatie bewerkende sector van de economie in belang toeneemt. 
Men moet niet uit het oog verliezen dat de informatiesector een amalgaam van 
activiteiten is. Z i j verschillen in de mate van hun behoefte aan informatie, arbeid, 
telecommunicatie en fysiek transport en als gevolg daarvan in hun gevoeligheid 
voor barrières. Een belangrijk onderscheid in dit verband bestaat tussen high-
technology produktie voorzieningen, kennis produktie voorzieningen en infor
matie bewerkende voorzieningen. 
Diverse opmerkingen zijn hier op hun plaats. Allereerst leiden informatie en 
communicatie tot een verkleining van onzekerheid, zodat de economische pro-
duktiviteit sterk afhangt van de tijdige beschikbaarheid van de benodigde kennis 
en informatie. In dit geval beschouwen we informatie en communicatie vanuit 
de gezichtshoek van punt activiteiten, die tot een verhoging van de produktiviteit 
in een bepaalde plaats leiden. Informatiegebrek kan zo tot een afname van de 
potentiële produktiviteit van plaatsen of bedrijven leiden. Verplaatsing binnen 
een informatieveld in een mogelijke optie om een produktiviteitsverbetering te 
bereiken. 
Ten tweede is de informatie en communicatiesector een belangrijke sector op 
zichzelf, die georganiseerd is met behulp van netwerken voor sociale en ruimte
lijke interactie. Naast fysieke stromen van personen en goederen treden snel 
toenemende informatiestromen op. Deze stromen kunnen een volgend karakter 
hebben ten opzichte van fysieke stromen van goederen en personen, maar ze 
kunnen ook hun eigen patroon volgen of zelfs bepalend zijn voor fysieke stromen 
van goederen en personen. Speciaal de bijdrage van informatie tot een hogere 
efficiëntie van een ruimtelijk systeem als geheel, verdient meer wetenschappe
lijke aandacht, niet alleen in nationale, maar ook in internationale context [2]. 
Zulke informatiestromen bepalen bijvoorbeeld in sterke mate de economische 
banden tussen landen via informatie-transmissie betreffende wisselkoersen, be
wegingen op kapitaalmarkten, uitwisseling van consultancy-diensten, regelge
ving, etc. 
Onze samenleving wordt meer en meer een informatie-samenleving [3, 4]. De 
landen of regio's die toegang hebben tot recente informatie via efficiënte en 
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flexibele communicatiekanalen hebben een comparatief voordeel [5]; waar een 
dergelijk communicatieniveau ontbreekt, zal het moeilijk zijn concurrerend op 
te treden op Europese of wereldschaal. Internationale uitwisseling van informa
tie en know-how door adequate transmissiekanalen (bijvoorbeeld telecommuni
catie) is hier van uitnemend belang. 

T E L E C O M M U N I C A T I E ALS E E N K R I T I E K E FACTOR 

Telecommunicatie is een speciaal type infrastructuur dat kan helpen om de 
invloed van geografische barrières te beperken. De omvang en kwaliteit van een 
telecommunicatie-netwerk is van groot belang voor ruimtelijke interactie in een 
informatie-economie, en daarmee voor de regionale ontwikkeling. Daarom heeft 
de EG een plan gelanceerd voor de ontwikkeling van geavanceerde telecommu-
nicatie-netwerken, zoals ISDN (Integrated Services Digital Network). 
Barrières betreffende slecht ontsloten regio's kunnen worden verminderd door 
de ontwikkelingen van geavanceerde diensten en netwerken, zoals in het zgn. 
STAR-programma. Dit zou moeten leiden tot een vermindering van de regionale 
ongelijkheden binnen Europa. 
Uit studies op dit terrein [6] blijkt: 

• Telecommunicatievoorzieningen zijn in het algemeen minder geavanceerd in 
perifere gebieden vergeleken met de economische kernregio's in Europa. Wacht
lijsten voor allerlei soorten van telecommunicatievoorzieningen zijn langer in de 
perifere gebieden en de penetratiegraad is er lager. 
• Economische kerngebieden hebben doorgaans voorrang bij de introductie 
van nieuwe apparatuur en voorzieningen. In de perifere regio's is de vraag 
immers minder dynamisch, zodat de opbrengsten voor de investeerder in kern
gebieden gunstiger zijn. 
• In de meeste sectoren neemt het gebruik van telecommunicatie snel toe. 
Beperkingen op het aanbod van telecommunicatievoorzieningen in de perifere 
regio's betekent dat er een gevaar is dat de achterstand daar zal toenemen. 
• Kleine en middelgrote ondernemingen verdienen speciale aandacht omdat 
het ontbreken van adequate telecommunicatievoorzieningen hen ernstig in hun 
ontwikkeling kan belemmeren. 

Het STAR-programma tracht verandering te brengen in deze situatie door 
acties op een drietal punten: 

• Het tot stand brengen van een verbinding tussen de perifere gebieden en de 
nieuwe geavanceerde netwerken die in de EG in ontwikkeling zijn. Hiertoe 
behoren de glasvezelkabel en satellietverbindingen. De bedoeling is om regio's 
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te betrekken bij de ontwikkelingen die plaats hebben op het terrein van de 
moderne communicatie. Projecten in deze categorie betreffen ondermeer glas
vezelkabels tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk en tussen Griekenland 
en Italië, alsmede nieuwe satelliet-grondstations in Portugal, Ierland en 
Griekenland. Deze projecten leiden tot een onmiddellijke verbetering van inter
nationale telecommunicatievoorzieningen en verschaffen de basis aan de ont
vangende Lidstaten om deel te nemen aan de geavanceerde netwerken die 
voorzien zijn voor de jaren negentig. 
• Het versnellen van digitalisering met het oog op de beschikbaarheid van 
I S D N (Integrated Services Digital Network). Hiertoe behoren het digitaliseren 
van het schakelen en de transmissie in netwerken. De bedoeling van het STAR-
programma is de bestaande plannen voor digitalisering te versnellen en in 
sommige gevallen ook om ISDN-beschikbaarheid uit te breiden tot regio's die 
in eerste instantie niet in nationale plannen waren opgenomen. Het versnellen 
van de digitalisering is vermoedelijk de grootste investeringscategorie. In Grie
kenland hoopt men met het STAR-programma een versnelling van vier jaar te 
bereiken in het digitaliseringsprogramma, terwijl in Portugal STAR voor meer 
dan een derde van de investeringen in het netwerk zal moeten zorgen. 
• Het tot stand brengen van overlay-netwerken in afwachting van de komst van 
ISDN. Voorbeelden hiervan zijn digitale mobiele communicatie en packet 
switched networks (pakket-geschakelde netwerken). STAR zal een bijdrage 
leveren tot de implementatie van pakket-geschakelde netwerken in Ierland, 
Griekenland, Portugal en Spanje. Mobiele communicatie zal ook onder deze 
categorie worden gesubsidieerd; daarbij is de investering speciaal gericht op het 
tot stand brengen van een pan-Europees digital cellulair systeem in de komende 
periode. 

Een interessante vraag is of de telecommunicatietarieven knelpunten in de 
communicatie beïnvloeden (of zelfs versterken). Zo zal een tariefsysteem 
waarbij de in rekening gebrachte kosten uitsluitend afhangen van de duur van 
de verbinding, een dempende invloed hebben op de geografische afstandsfrictie. 
Een voorbeeld daarvan is Zweden, waar het tarief per tijdseenheid gelijk is voor 
alle gesprekken verder dan 200 km, en in Frankrijk waar de tarieven voor Teletel 
onafhankelijk zijn van de afstand. Voor een studie naar de afstandsgevoeligheid 
van het Nederlandse telefoonverkeer zij verwezen naar [7]. 
Aan de andere kant is het waarschijnlijk dat - gegeven de tendens tot liberalise
ring in de telecommunicatie - er een ontwikkeling zal optreden waarbij de 
huidige praktijk van subsidiëring van communicatie over lange afstanden zal 
worden omgebogen naar een situatie waarbij de tarieven de werkelijke kosten 
weerspiegelen. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de ruimtelijke patronen 
van de telecommunicatie. 
Overigens is het duidelijk dat behalve fysieke afstand en tarieven er nog andere 
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factoren zijn die de intensiteit van de communicatie beïnvloeden. Zo blijken 
landsgrenzen een sterk dempende werking te hebben op de interactie tussen 
regio's in verschillende landen. In Nederland is het aandeel van het inter
nationale telefoonverkeer in het totale verkeer slechts 2 %. In de meeste landen 
is het nog een stuk minder. Er is dan ook alle reden om aandacht te besteden 
aan communicatie-barrières, waarbij overigens niet uitsluitend aan lands
grenzen gedacht moet worden: er bestaan veel meer soorten van barrières. Het 
is daarbij zaak om ook barrière voor andere typen van ruimtelijke interactie in 
de beschouwing op te nemen (zoals goederenvervoer), gezien de sterke verwe
venheid van (tele)communicatie met andere vormen van interactie. 

BARRIÈRES I N COMMUNICATIE 

Onder communicatie zullen we hier alle typen van ruimtelijke interactie verstaan 
tussen actoren of groepen in de ruimte, of tussen verschillende ruimtelijke 
eenheden die direct of indirect te maken hebben met de overdracht van kennis 
en informatie. Communicatie kan zo gerepresenteerd worden in termen van 
stromen tussen punt i en punt j . Vaak beperkt men communicatie tot die 
ruimtelijke interacties die betrekking hebben op de overdracht van informatie 
en sluit men zo het fysieke transport van goederen en personen uit. Di t onder
scheid is echter niet altijd erg duidelijk, aangezien naast substitutie van commu-
nicatiewijzen ook complementariteit kan optreden. Postaal verkeer betreft fy
siek transport, maar de invloed betreft doorgaans informatie. Iets dergelijks 
geldt voor vele verplaatsingen in de consultancy-sector. Er is dan ook alle reden 
om alle ruimtelijke interacties met een informatie-component in de beschouwing 
te betrekken. 
Barrières in communicatie worden gedefinieerd als dié obstakels in ruimte of t i jd 
die - naast de normale afstandsfrictie kosten in de ruimtelijke communicatie -
een soepele overdracht voor informatie in de weg staan. Barrières hebben een 
stapgsgewijze (discrete) invloed op ruimtelijke stromen; ze leiden tot niet-
lineaire sprongen in interactie-kosten. Iedere discontinuïteit in de intensiteit van 
communicatie (in ruimtelijke of temporele zin) is een aanduiding van het bestaan 
van een barrière. Voorbeelden kunnen zijn: taalverschillen (ook machinetaal), 
culturele of sociaal-economische verschillen, landsgrenzen, verschillen in tijds
zones, fysieke barrières zoals bergen of meren, capaciteitstekorten in een elec
tronic mail- of telefoonnetwerk, bekwaamheidsverschillen tussen potentiële zen
ders en ontvangers, protectionistische maatregelen van een bepaalde partij, of 
verschillende telefoontarieven. 
Barrière-effecten worden zo geïnterpreteerd tegen de achtergrond van sprongen 
in ruimtelijke interactie-patronen waarbij al rekening gehouden is met de nor
male afstandsfrictie. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat binnen de EG het 
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passeren van een landsgrens een verlaging van personen en goederenvervoer tot 
ongeveer 20 % met zich meebrengt, vergeleken met de situatie zonder lands
grens [8 en 9]. 
Een interessant voorbeeld van de effecten van barrières samenhangend met 
ruimtelijke verschillen is te vinden in Klaassen et al. [10], waarbij de invloed van 
de Vlaams-Waalse taalverschillen op het Belgische telefoonverkeer aan de orde 
komen. Deze verschillen zijn voornamelijk psychologisch en cultureel bepaald. 
In de analyse wordt een graviteitsmodel benut waarbij het aantal telefoonge
sprekken tussen regio's verklaard wordt door het aantal abonnees in beide 
regio's en de afstandsfrictie. Daarnaast wordt rekening gehouden met agglome
ratie-effecten. De kern van de studie betreft echter de invloed van taalbarrières. 
Het voornaamste resultaat is, dat taalverschillen inderdaad tot een significante 
daling van interregionaal telefoonverkeer leiden. 
Bij een analyse van barrières dient terdege rekening gehouden te worden met 
substitutie- en complementariteitsrelaties van verschillende communicatie
middelen. In het geval van substitutie kunnen barrières tot aanzienlijke ver
schuivingen leiden (bijvoorbeeld van post naar telefoon als de postale dienstver
lening onbetrouwbaar is, of van telefoon naar electronic mail of fax wanneer er 
significante verschillen in tijdszones zijn). Aan de andere kant kunnen barrières 
in het geval van complementariteit tot een verlaging van alle stromen leiden (een 
lage penetratiegraad van informatica infrastructuur kan bijvoorbeeld ook het 
gebruik van electronic mail beperken). 
Bij de introductie van nieuwe communicatie informatie infrastructuur kunnen 
barrières voortkomen uit drie verschillende bronnen, namelijk besprekingen op 
het terrrein van 1. de creatie, 2. diffusie en adoptie, en 3. de spin-offs van 
nieuwe technologieën. 

Figuur 1 - Elementen van de introductie van nieuwe technologie. 
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Onzekerheden spelen een belangrijke rol bij de introductie van nieuwe technolo
gieën. Deze hangen samen met kenmerken van de nieuwe technologie (b.v. 
overdraagbaarheid), het gedrag van andere actoren op de markt (b.v. de concur
rentieverhoudingen), alternatieven geboden door verwante technologieën en het 
informatie-aanbod betreffende de potentiële mogelijkheden van de nieuwe tech
nologie. De markt van nieuwe technologieën wordt doorgaans gekenmerkt door 
oligopolistische concurrentie, technologische diversiteit en gedragsmatige ver
schillen van potentiële gebruikers. Hierbij kunnen zich diverse typen knelpunten 
of barrières voordoen. 
De adoptie van telecommunicatiediensten heeft een duidelijke geografische 
component, niet alleen in termen van de ruimtelijke locatie-patronen van 
degenen die van deze diensten gebruik gaan maken, maar ook in termen van de 
beoordeling van de werkelijke fysieke afstand en van barrières tussen zenders 
en ontvangers van informatie. De perceptie van afstand en het belang van 
face-to-face contacten zijn belangrijke factoren bij de adoptie van bepaalde 
telecommunicatie-technologieën [11, 12]. 
De huidige organisatie van het sociaal-economische leven is gebaseerd op steeds 
toenemende interpersonele interacties (face-to-face contacten, verbindingen 
tussen bedrijven) samenhangend met de groeiende complexiteit van sociale en 
economische netwerken. Deze snelle groei in de vraag naar interacties wordt 
beperkt door de fysieke onmogelijkheid om met alle betrokkenen frequent 
contact te hebben. Naast verhoging van de gemiddelde reissnelheden wordt een 
oplossing gezocht in de richting van een toenemend gebruik van telecom
municatievoorzieningen. De snelle groei in het gebruik van deze voorzieningen 
zal zich dan ook naar alle waarschijnlijkheid voortzetten (zie figuur 2). De zgn. 

Figuur 2- De telecommunicatiekloof. 

188 



telecommunicatiekloof komt voort uit de discrepantie tussen een voortdurende 
groei in de behoefte aan interacties en de fysieke beperkingen op personen om 
elkaar frequent te ontmoeten. Hier fuctioneert telecommunicatie als een substi
tuut voor reizen in het licht van een beperkt tijdsbudget. 
In bredere zin kan men barrières (inclusief substitutie- en complementariteits-
effecten) interpreteren vanuit de activiteitenruimte van personen. Het achter
liggende idee is dat onze economieën tenderen naar een structuur met een grote 
variëteit aan overlappende en verbonden netwerken. Zo'n samengestelde net
werkstructuur betekent dat alle fysieke en niet-fysieke ruimtelijke interacties 
beschouwd kunnen worden als een verzameling lagen die geprojecteerd kunnen 
worden in een geografische ruimte waarin alle communicatienetwerken op geïn
tegreerde wijze zijn opgenomen. Iedere barrière in zo'n laag zal in positieve of 
negatieve zin van invloed zijn op communicatiestromen in andere lagen. Zulke 
barrières kunnen veroorzaakt worden door congestie- of capaciteitsfactoren, de 
kwaliteit van het netwerk in een bepaalde laag, sociaal-psychologische percep
ties, hiërarchische ruimtelijke interactie-patronen, de economische waardering 
van de duur van communicatietijd, enz. 

COMMUNICATIEKOSTEN A L S BARRIÈRES 

Communicatie is onderhevig aan kosten: hoe langer de afstand die men wil 
overbruggen, hoe hoger doorgaans de kosten. Van een barrière is sprake als er 
een discontinuïteit optreedt in de communicatiekosten. Zoals geïllustreerd in 
figuur 3 kan zo'n discontinuïteit in de marginale kosten van communicatie leiden 

Figuur 3 - Communicatiebarrières en discontinuïteiten in de intensiteit van de communicatie. 
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tot een discontinuïteit in de intensiteit van de communicatie. Figuur 3 is een 
typisch voorbeeld van de gevolgen van een grenspassage voor de communicatie
kosten ten gevolge van administratieve formaliteiten of wachttijd. 
Niet iedere discontinuïteit in de marginale kosten van communicatie leidt tot een 
discontinuïteit in de intensiteit van de communicatie. Dit blijkt uit figuur 4 
waarin de transportkosten worden weergegeven voor een route, bestaande uit 
delen met uiteenlopende kwaliteit. 
Discontinuïteit in de marginale communicatiekosten leiden in dit voorbeeld niet 
tot sprongen in de intensiteit van de communicatie, maar alleen tot knikken in 
de betreffende curve. 

Figuur 4 - Communicatiebarrières zonder discontinuïteiten in de intensiteit van de interactie. 
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De relatie tussen kosten en afstand in telecommunicatie is complex. De kapitaal-
lasten hangen in sterke mate samen met de afstand van de communicatie; voor 
de beheerskosten geldt dat in mindere mate. Er bestaan diverse allocatie
modellen om de afstandskosten te verdelen onder de gebruikers van het telecom
municatienet. In veel gevallen vindt een subsidie plaats tussen diverse typen 
gebruikers. De vastgestelde relatie tussen afstand en kosten is doorgaaans nogal 
onregelmatig en volgt geen perfect concentrisch patroon, zodat er in sommige 
landen aanzienlijke afwijkingen in het patroon van tarief-afstand-relaties kun
nen ontstaan: communicatie over langere afstanden leidt dan soms tot lagere 
tarieven dan communicatie over korte afstanden. 
De gevoeligheid van de kosten voor de duur van de communicatie leidt tot 
situaties waarin het goedkoper is om te reizen dan om telecommunicatie te 
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gebruiken. Dat is het geval bij betrekkelijk korte afstanden en lange duur van 
de communicatie. Hier doet zich dus de mogelijkheid voor van een modale 
barrière doordat een ander medium aantrekkelijker wordt. 
Veel telecommunicatiesystemen benutten tijdsafhankelijke tarieven om de effi
ciency van het systeemgebruik te verbeteren. Aangezien de tarieven sterk varië
ren tussen verschillende tijdsperioden leidt communicatie tussen locaties in 
verschillende tijdszones tot een kostenbarrière die niet symmetrisch is. Een 
andere barrière, voortvloeiend uit verschillen in tijdszones is, dat werktijden niet 
of slechts gedeeltelijk overlappen. Communicatie d.m.v. een synchroon tele
communicatiesysteem tussen zulke locaties vereist dat minstens één partij zijn 
normale werkschema omzet, wat tot bepaalde financiële of administratieve 
kosten kan leiden. Iets dergelijks doet zich voor tussen landen waar werkdagen 
afwijken van de conventinele werkweek van maandag tot vrijdag. 
Tariefstructuren voor telefoon of post vertonen vaak grote discontinuïteit in de 
marginale kosten (zie Figuur 5). De waargenomen intensiteit van de interactie 
is daarentegen vaak helemaal niet discontinu. De relatie tussen kosten en 
intensiteit van communicatie is vaak niet eenvoudig vast te stellen. Diverse 
andere factoren spelen een rol, zoals gebrek aan informatie over tarieven en 
niet-tarief gebonden kosten. De belangrijkste factor is waarschijnlijk dat com
municatie vaak dient als hulpmiddel bij andere soorten van interactie (handel, 
toerisme, etc). De communicatie-intensiteit hangt dus niet slechts af van de 
communicatie, maar ook van andere patronen van ruimtelijke interactie. Zo zijn 

Figuur 5 - Tariefstructuur en intensiteit van communicatie per telefoon. 
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de telefoon tarieven tussen Nederland en de USSR gelijk aan die tussen Neder
land en Griekenland. Toch is de intensiteit van de communicatie met Grieken
land veel hoger dan die met de USSR, en dat komt niet alleen door de knelpun
ten in de telecommunicatie in de USSR. Een belangrijke factor is ook dat handel 
en toerisme naar Griekenland veel omvangrijker zijn dan naar de USSR. 
Een barrière verdeelt een gebied in twee stukken. Een barrière kan op beide 
delen eenzelfde invloed uitoefenen, bijvoorbeeld als de wachttijd gelijk is in 
beide richtingen bij een grensovergang. Maar vaak zullen de kosten van een 
interactie afhangen van de richting. Telefoontarieven van land A naar B kunnen 
sterk verschillen van tarieven voor de omgekeerde richting. Di t kan leiden tot 
een sterk onevenwichtige verhouding tussen inkomende en uitgaande telefoon
gesprekken. Een ander voorbeeld is dat bij wegverkeer files vaak slechts in één 
richting voorkomen. 
Een nog sterker onderscheid treedt op wanneer een barrière in de ene richting 
interactie afremt en in de andere richting juist interactie stimuleert. Di t komt 
bijvoorbeeld voor wanneer twee landen verschillende niveaus van accijnzen 
kennen. Zoals uit figuur 6 blijkt, zal in zo'n geval consument A de grens niet 
overgaan voor aankopen, terwijl dat voor consument B juist wel het geval is. 

Figuur 6 - Accijnsverschiüen en grensoverschrijdende aankopen. 
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Men kan zelfs nog een stap verder gaan door barrières te beschouwen die 
communicatie in beide richtingen stimuleren. Een voorbeeld daarvan vormen de 
subsidieprogramma's voor internationale, wetenschappelijke samenwerking en 
uitwisseling, zoals het ERASMUS-programma van de EG. Maatregelen van dit 
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type worden doorgaans genomen als compensatie voor ontmoedigende barrières 
van andere aard. 
Deze discussie leidt samenvattend tot de volgende classificatie van barrières: 
1 Ondoordringbare barrières. 
Deze barrières, veelal geconstrueerd met politieke doeleinden, maken iedere 
communicatie onmogelijk. (Radio- en t.v.-uitzendingen kunnen een uitzondering 
zijn, aangezien die moeilijk geheel zijn tegen te houden). 
2 Ontmoedigende barrières. 
Deze barrières komen vermoedelijk het vaakst voor; ze reflecteren een dis
continue toename in communicatiekosten, 
a symmetrische ontmoedigende barrières: 

gelijk in beide richtingen, 
b asymmetrische ontmoedigende barrières: 

niet gelijk in beide richtingen. 
3 Gemengde barrières. 
Hierbij treedt een discontinue toename van communicatie-kosten in de ene 
richting en een discontinue afname daarvan in de andere richting. 
4 Stimulerende barrières. 
Bij deze barrières is sprake van een discontinue afname van communicatie
kosten. Ook hierbij kan men weer een symmetrische en een a-symmetrische 
variant onderscheiden. 

R E T R O S P E C T 

Het is een onmiskenbaar feit dat de toenemende informatisering een belangrijke 
katalysatorfunctie heeft vervuld bij het groeien van onze samenleving naar een 
netwerkeconomie. Ruimtelijke interactie (fysiek in de vorm van personen en 
goederen, niet-fysiek in de vorm van informatie) vormt de bloedsomloop van een 
moderne economie. Willen consumenten en producenten hiervan voldoende 
profiteren, dan dienen de toegang tot en het gebruik van netwerkinfrastructuur 
voldoende te zijn gewaarborgd. Knelpunten in zulke netwerken leiden tot hoge 
maatschappelijke kosten en verlies aan flexibiliteit. Deze knelpunten zijn soms 
technologisch van aard (bv. gebrek aan standaardisering in het Europese railver-
voer of in het containertransport), maar heel vaak organisatorisch van aard (bv. 
gebrek aan samenwerking tussen vervoerders en verladers of tussen ver
schillende vervoermodaliteiten). De introductie van telecommunicatie kan soms 
helpen deze knelpunten op te lossen, maar leidt tegelijkertijd vaak weer tot 
nieuwe (technologische èn organisatorische) barrières. De invoering van het 
INTIS-systeem in Rotterdam is illustratief in dit opzicht. Management van 
communicatie- en informatiesystemen is dus van groot gewicht bij het voor
kómen van barrières. 
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Abstract 

The effect of the single act on the position of the Dutch international road haulage industry 
The year 1992 will create a larger market and more competition. In this article a study is 
described on the opinion of transport firms and shippers in this matter. The costs of the Dutch 
road haulage companies will be higher than the costs in most other countries, but the high 
quality of Dutch firms will keep them in competition. Shippers are even more optimistic 
about this than transport firms. Important aspects of this quality are flexibility and reliability. 
The EC-policy towards a greater emphasis on rail and inland waterways wil l not have a 
dramatic effect on this sector: it wil l only move part of the growth. Road haulage transport 
itself wil l however continue to grow within any scenario. 

INLEIDING 

In opdracht van de NIWO en mede gefinancierd uit het programma 'Onder
steuning studies gevolgen voltooïng interne markt' van het Ministerie van Eco
nomische Zaken heeft NEA een analyse gemaakt van de invloed van de open 
markten binnen Europa na 1992 op de positie van de Nederlandse beroepsver
voerders over de weg. 

Voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn: 
• De markt voor goederenvervoer binnen Europa zal sterk groeien en wegver
voer zal daarvan een belangrijk deel moeten opvangen; 
• een deel van de groei zal naar de technieken binnenvaart en rail gaan; allerlei 
maatregelen zullen dit proces bevorderen. Ook het gecombineerd vervoer gaat 
zich verder ontwikkelen; 
• de harmonisatie van regels en accijnzen binnen Europa zal leiden tot een iets 
minder gunstige concurrentiepositie van de Nederlandse vervoerders, die ook 
nu al relatief duur zijn. 

Deze conclusies zijn voorgelegd aan 19 Nederlandse vervoerders en 10 Neder
landse verladers om de kansen en bedreigingen nader vast te kunnen stellen. De 
verladers zijn geselecteerd naar het criterium of zij internationale relaties 

• Auteurs zijn werkzaam bij NEA: de heren Rosenbrand en Smeenk als projectleider, de heer 
Hilferink als adjunct-directeur. 
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hebben in aan- of afvoer met betrekking tot hetzij Spanje (verder genoemd 
'Zuid-Europa'), hetzij West-Duitsland (verder genoemd 'Midden-Europa). Bron 
hierbij was het bestand van de door NEA verrichte verladersenquête. Ook de 
vervoerders zijn naar dit criterium geselecteerd (bron: NIWO). 
Er werden zowel vragen gesteld over de huidige relatie tussen vervoerder en 
verlader als over de verwachte ontwikkelingen. In dit artikel wordt nader inge
gaan op de resultaten van deze enquête, die mondeling is afgenomen. 

DE RELATIE TUSSEN VERLADER EN VERVOERDER 

Een belangrijk aspect in het kader van dit onderzoek is de vraag naar de 
stabiliteit van de relatie met de verlader. Immers, naarmate de relatie hechter 
is, is het minder waarschijnlijk dat de verlader wisselt van vervoerder. Veelal 
wordt elke twee jaar de keuze van de vervoerder opnieuw bezien, zonder dat 
dit overigens tot verandering hoeft te leiden. 
Dit leidde recent bij 50 % van de verladers tot nieuwe relaties met een ver
voerder. Vaak wordt met de vervoerder overlegd over nieuwe diensten en over 
de prijsontwikkeling. Elke 5 a 10 jaar worden meer strategisch georiënteerde 
beslissingen genomen. Hierbij moet gedacht worden aan het verschuiven van 
belangrijke pakketten vervoer van de ene naar de andere vervoerwijze of aan 
het overgaan op andere systemen zoals wissellaadbakken of containers. 

HUIDIGE CONCURRENTIEPOSITIE V A N DE NEDERLANDSE VER
VOERDERS 

De mening van de vervoerders 
De huidige concurrentiepositie is voor de onderzochte vervoerders per verlader 
vergeleken met andere Nederlandse transportondernemers, buitenlandse ver
voerders en overige vervoerwijzen (zoals gecombineerd rail-wegvervoer en bin
nenvaart). De concurrentiepositie ten opzichte van de Nederlandse vervoerder, 
volgens de vervoerders zelf, is vermeld in tabel 1. 

Tabel 1 - Huidige concurrentiepositie ten opzichte van andere Nederlandse transportbedrijven volgens de 
vervoerders (% totaal). 

Concurrentiepositie Omvang bedrijf 
aantal werkn. 

30-100 >100 Midden-
Europa 

Landenrelatie 

Zuid-
Europa 

Totaal 

Zeer sterke concurrentie 10 48 21 29 24 
Concurrentie 65 39 60 48 55 
Nauwelijks concurrentie 25 13 19 23 21 

T O T A A L 100 100 100 100 100 
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Opvallend, is dat de grotere vervoerondernemingen zeggen aanzienlijk meer 
concurrentie te ondervinden dan de middelgrote vervoerders. Geografisch is er 
nauwelijks verschil in concurrentie, zowel 'zeer sterke concurrentie' als 'nauwe
lijks concurrentie' komen in relaties met Zuid-Europa meer voor. Wellicht kan 
hieruit worden geconcludeerd dat deze markt nog wat onstabieler is dan de 
Middeneuropese markt. De concurrentiepositie ten opzichte van de buiten
landse vervoerders is opgenomen in tabel 2. 

Tabel 2 - Huidige concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse transportbedrijven volgens de vervoer
ders (% totaal). 

Concurrentiepositie Omvang bedrijf 
aantal werkn. 

30-100 > 100 Midden-
Europa 

Landenrelatie 

Zuid-
Europa 

Totaal 

Zeer sterke concurrentie 15 11 16 10 14 
Concurrentie 21 39 14 50 27 
Nauwelijks concurrentie 65 50 70 40 59 

T O T A A L 100 100 100 100 100 

De concurrentie van buitenlandse vervoerders wordt momenteel als minder 
zwaar ervaren dan de concurrentie van collega's uit het binnenland. Opvallend 
is dat vooral uit Midden-Europa (de BRD) nauwelijks concurrentie wordt 
gevreesd. Uit Zuideuropese landen is er meer concurrentie. In tabel 3 is, als 
laatste tabel in deze reeks, de concurrentiepositie ten opzichte van de overige 
vervoerwijzen samengevat. 

Tabel 3 - Huidige concurrentiepositie ten opzichte van andere vervoerwijzen (binnenvaart, rail en gecombi
neerd vervoer) volgens de vervoerder (% totaal). 

Concurrentiepositie Omvang bedrijf 
aantal werkn. 

30-100 > 100 Midden-
Europa 

Landenrelatie 

Zuid-
Europa 

Totaal 

Zeer sterke concurrentie 4 7 8 0 5 
Concurrentie 2 8 6 0 4 
Nauwelijks concurrentie 94 85 86 100 91 

T O T A A L 100 100 100 100 100 

De uitkomsten van deze tabel geven al aan dat in de ogen van de vervoerders 
op de gekozen landenrelaties verschuivingen in de modal-split binnen de huidige 
concurrentieverhoudingen niet serieus tot de mogelijkheden behoren. Vooral in 
zuidelijke richting wordt nauwelijks concurrentie van gecombineerd rail-weg-
vervoer ondervonden. 
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De mening van de verladers 
De verlader is over het algemeen tevreden over de (Nederlandse) vervoerder. 
Als sterke punten worden genoemd: de kwaliteit van de dienstverlening, kwali
teit van het materieel, het organisatievermogen en open overleg. Andere ver
voerders komen pas in beeld als men niet meer tevreden is over de prijs-kwali-
teitsverhouding. 
Hierbij zeggen verladers in principe geen onderscheid te maken tussen Neder
landse en buitenlandse vervoerders. 
Er worden echter wel kanttekeningen gemaakt. Zo is het materieel van buiten
landse (met name Zuideuropese) vervoerders minder dan dat van Nederlandse 
vervoerders. Bovendien hebben Spaanse vervoerders in oogsttijd geen capaci
teit over voor ander vervoer dan van fruit, en is het aanbod van ladingruimte 
door een vervoerder uit Zuid-Europa sterk seizoenbepaald. In de oogsttijd is er 
vrijwel geen capaciteit beschikbaar in de relatie op Nederland, terwijl voor de 
retourrit naar Spanje forse tariefkortingen gehanteerd worden door deze ver
voerders. 
Andere vervoerwijzen (gecombineerd weg-railvervoer) worden wel degelijk in 
de beschouwing opgenomen. Voorwaarde is echter wel dat de prijs niet hoger 
mag zijn bij gelijke kwaliteit. Soms wordt een dergelijke beslissing aan de 
vervoerder overgelaten, overigens wel in overleg met de verlader. De grote 
verladers in dit onderzoek willen wel alles in eigen regie houden. 

Wat de huidige concurrentiepositie van de Nederlandse vervoerders betreft: 
vervoerders vrezen eerder concurrentie uit eigen land dan uit het buitenland. 
Grotere vervoerders zeggen meer concurrentie te ondervinden dan middelgrote 
vervoerders, maar geografisch gezien is er nauwelijks verschil in concurrentie. 
Voor verschuivingen in de vervoerkeuze zijn de vervoerders niet benauwd. 
Vooral in zuidelijke richting wordt nauwelijks concurrentie van gecombineerd 
vervoer ondervonden. 
Verladers zijn tevreden met de kwaliteit van de Nederlandse wegvervoerders. 
Andere vervoerders - ook buitenlandse - komen pas in beeld als de prijs-kwali-
teitverhouding niet meer klopt. Andere vervoerwijzen worden wel bekeken, 
voorzover bij gelijke kwaliteit de prijs niet hoger ligt. 

DE TOEKOMSTIGE CONCURRENTIEPOSITIE 

De mening van de vervoerders 

Alle onderzochte bedrijven zijn unaniem van mening dat de concurrentiepositie 
door de '1992'-maatregelen zal veranderen. De verwachte verandering van de 
concurrentiepositie ten opzichte van de Nederlandse transportondernemers is 
geschetst in tabel 4. 

198 



Tabel 4 - Verwachte verandering concurrentiepositie ten opzichte van Nederlandse transportbedrijven als 
gevolg van '1992' volgens vervoerders (% totaal). 

Concurrentiepositie 

30-100 

Omvang bedrijf 
aantal werkn. 

>100 Midden-
Europa 

Landenrelatie 

Zuid-
Europa 

Totaal 

Sterke toename 13 4 8 14 10 
Toename 47 50 53 36 48 
Geen verandering 40 46 39 50 42 

T O T A A L 100 100 100 100 100 

Het merendeel van de bedrijven (58%) verwacht een toename van de con
currentie van Nederlandse vervoerders. Hierbij wordt vooral op Midden-
Europa verandering verwacht. Voor Zuid-Europa is de verhouding 50/50. In 
tabel 5 wordt de verwachte verandering weergegeven in de concurrentiepositie 
ten opzichte van buitenlandse vervoerders. De verwachtingen met betrekking 
tot de buitenlandse concurrentie verschillen niet wezenlijk van de in de tabel 4 
gegeven verwachtingen voor de binnenlandse vervoerders. Wel wordt een ster
kere toename van de concurrentie verwacht. In tabel 6 is tenslotte de verwach
ting ten aanzien van andere vervoerwijzen opgenomen. 

Tabel 5 - Verwachte verandering concurrentiepositie ten opzichte van buitenlandse transportbedrijven als 
gevolg van '1992' volgens vervoerders (% totaal). 

Verandering Omvang bedrijf Landenrelatie Totaal 
concurrentie aantal werkn. 

30-100 >100 Midden- Zuid-
Europa Europa 

Sterke toename 22 15 18 23 19 
Toename 38 41 40 36 39 
Geen verandering 40 44 42 41 42 

T O T A A L 100 100 100 100 100 

Tabel 6 - Verwachte ve, 'andering concurrentiepositie ten opzicht e van andere vervoerwijzen als gevolg van 
'1992' volgen: ; vervoerders (% totaal). 

Concurrentiepositie t.a.v. Omvang bedrijf Landenrelatie Totaal 
andere vervoerwijzen aantal werkn. 

30-100 > 100 Midden- Zuid-
Europa Europa 

Sterke toename 7 4 - 3 
Toename 11 39 22 24 22 
Geen verandering 89 54 74 76 75 

T O T A A L 100 100 100 100 100 
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Opvallend is dat de middelgrote vervoerders nauwelijks een toename van de 
concurrentie van andere vervoerwijzen verwachten. Bij grotere bedrijven ligt dat 
duidelijk anders. Bijna de helft van de grotere vervoerders ziet een toename van 
de concurrentie, vooral op langere afstanden. 

De mening van de verladers 
De meeste verladers zijn van mening dat Nederlandse vervoerders op de goede 
weg zijn. In het kader van '1992' wordt gepleit voor samenwerking met andere 
vervoerondernemingen om tot een betere benutting van het materieel te komen, 
met name voor wat retourlading betreft. Ook wordt verwacht dat het 'intra 
company'-vervoer, dat wil zeggen: vervoer tussen vestigingen van hetzelfde 
concern, sterk zal toenemen. Dit biedt kansen voor Nederlandse vervoerders. 
Ook wordt samenwerking bepleit om witte vlekken in Europa weg te werken 
(vlakdekkende dienstverlening). Voorts wordt vooral de nadruk gelegd op kwali
teit: verhoging service, 24-uurs garantie, aanbod van logistieke diensten en 
verhoging van de kwaliteit van het materieel. 

Tenslotte nog twee opmerkelijke feiten: er zijn verladers die voor de Neder
landse vervoerders geen enkele bedreiging zien. Bovendien worden goede kan
sen gezien door cabotage. Daarnaast worden kosten nauwelijks als negatieve 
factor voor de Nederlandse wegvervoerder gezien. De nadruk ligt zo sterk op 
andere (kwaliteits)aspecten, dat hogere kosten geaccepteerd worden, mits de 
nodige flexibiliteit kan worden opgebracht. 

De andere vervoerwijzen worden in de toekomst wel degelijk in de beschouwing 
betrokken. Vooral op Italië wordt gecombineerd vervoer vaak genoemd. Zeer 
vaak wordt overigens de kans op beschadiging bij het gecombineerd vervoer als 
negatief punt genoemd. Voorts wordt als eis gesteld dat de zending binnen 2 a 
3 dagen op de eindbestemming is. Ook wordt hier de eerder genoemde kwaliteit
prijsverhouding genoemd. De huidige prijzen van gecombineerd vervoer op 
bijvoorbeeld München zijn niet concurrerend. 
De concurrentiepositie zal door '1992' veranderen. Daar zijn alle vervoerders 
het over eens. De meeste ondernemers verwachten op Midden-Europa vooral 
concurrentie van Nederlandse vervoerders. Ook van buitenlandse vervoerders 
wordt meer concurrentie verwacht. Middelgrote vervoerders zijn nauwelijks 
bezorgd over concurrentie van andere vervoerwijzen en de helft van de grote 
bedrijven ziet concurrentie vooral op de lange afstand. 
Verladers vinden dat Nederlandse vervoerders op de goede weg zijn. Sommige 
zien zelfs geen enkele bedreiging voor Nederlandse vervoerders. De nadruk 
wordt door verladers gelegd op kwaliteit. Ze pleiten ervoor witte vlekken in 
Europa door vlakdekkende dienstverlening weg te werken en zijn voorstander 
van samenwerking met andere vervoerondernemingen vanwege een betere be-
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nutting van het materieel. De verwachting is dat 'intra-company'-vervoer zal 
stijgen en dat er goede mogelijkheden voor cabotage zullen komen. 

De nadruk bli jf t sterk liggen op kwaliteitsaspecten; hogere prijzen kunnen -
gegeven een bepaalde flexibiliteit bij de vervoerder - geaccepteerd worden. 
Andere vervoerwijzen (o.m. gecombineerd vervoer naar Italië) worden in de 
toekomst door de verladers sterker in hun overweging betrokken. 

Eisen die aan vervoerders worden gesteld 
Zowel aan verladers als een vervoerders is gevraagd welke factoren van door
slaggevend belang zijn bij de keuze van de vervoerder. Hierbij is een lijst van 
factoren voorgelegd met de vraag aan te kruisen welke factoren van belang 
worden geacht en welke niet, en eveneens een rangorde van de factoren te geven. 
De factoren die hierbij zijn onderscheiden: betrouwbaarheid, snelheid, stipt
heid, flexibiliteit, kostprijs, grootte bedrijf, meedenken met verladers, logistieke 
diensten en nationaliteit vervoerder. 

De mening van vervoerders 

In tabel 7 zijn de resultaten van beide vragen vermeld. 

Tabel 1 - Rangorde en belang factoren (vervoerders). 
Rangorde Naam Score 

1 Betrouwbaarheid 1,3 
2 Flexibiliteit 3,2 
3 Stiptheid 3,2 
4 Snelheid 4,3 
5 Kostprijs 5,0 
6 Grootte bedrijf 5,8 
7 Meedenken met verlader 6,1 
8 Logistieke diensten 7,0 
9 Nationaliteit 8,5 

Naarmate de score dichter bij één ligt is deze belangrijker. Opvallend is, dat de 
kostprijs pas op de vijfde plaats komt. De vervoerder denkt dat de verlader 
vooral factoren als betrouwbaarheid en in mindere mate flexibiliteit, stiptheid 
en snelheid belangrijk vindt. 

De mening van verladers 
Verladers laten blijkbaar meer factoren meespelen dan vervoerders denken. Uit 
tabel 8 blijkt dat slechts één factor, namelijk de kostprijs, altijd als belangrijk 
wordt gezien. Andere factoren worden alle minder genoemd. Goede tweede is 
betrouwbaarheid met 9 keer. Meedenken met de verlader scoort 7 keer. De 
scores blijken overigens dicht bij elkaar te liggen. 
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Wanneer wordt afgezien van 'overige factoren', die vaak zeer specifiek zijn 
(bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaald merk vrachtwagen) en hoog scoren, 
dan blijkt dat flexibiliteit, snelheid, kostprijs en stiptheid dicht bij elkaar liggen. 

Tabel 8 -Rangorde en belang factoren (verladers). 

Rangorde Naam Score 

1 (2) 
2 ( 4 ) 
3 ( 5 ) 
4 ( 3 ) 
5 ( 1 ) 

6(8 ) 
7(6) 
8 (7) 
9 (9 ) 

Flexibiliteit 
Snelheid 
Kostprijs 
Stiptheid 
Betrouwbaarheid 
Logistieke diensten 
Grootte bedrijf 
Meedenken met verlader 
Nationaliteit 

2,25 
2,50 
2,55 
2,75 
2,78 
3,00 
4,33 
4,43 
5,50 

Verladers gaan ervan uit dat in een preselectie van vervoerders alleen die 
vervoerders overblijven die voldoen aan kwaliteitseisen ten aanzien van bijvoor
beeld stiptheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 

Bij de uiteindelijke selectie worden deze factoren minder belangrijk, doordat ze 
geen onderscheidend vermogen meer hebben. De kostprijs geeft dan de door
slag. Indien de grootte van het bedrijf belangrijk wordt gevonden, was dit veelal 
in negatieve zin bedoeld, met andere woorden, de vervoerder dient niet te groot 
te zijn (geen mammoetbedrijven). 
Bij de eisen die aan vervoerders worden gesteld, waren de vervoerders zelf van 
mening dat voor de verladers de kostprijs pas op de vijfde plaats zou komen, 
na elementen als betrouwbaarheid, flexibiliteit, stiptheid en snelheid. De verla
ders bleken daar toch anders over te denken: kostprijs is altijd de belangrijkste 
factor, gevolgd door betrouwbaarheid en meedenken met de verlader. Flexibili
teit, snelheid, kostprijs en stiptheid liggen voor de verladers overigens wel dicht 
bij elkaar. Verladers gaan ervan uit dat in de voorselectie van vervoerders alleen 
die bedrijven die stipt, betrouwbaar en flexibel zijn, worden meegenomen. Bij 
de eindbeslissing gaat het slechts om de kostprijs. 

DE GEVOLGEN V A N '1992' VOOR HET VERVOER 

Vervoerders zien in '1992' een aantal voordelen. Het meest genoemd (9 maal) 
werd cabotage en het toenemen van het derde- landenvervoer. Hierdoor wordt 
een verbetering van de bezettingsgraad van de afstand verwacht (het aantal 
beladen kilometers gedeeld door het totale aantal kilometers). Ook veel ge
noemd is het toenemen van het totale vervoervolume als gevolg van de toe
genomen handel (5 maal). 
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Het gemakkelijker vestigen in het buitenland en de samenwerking met buiten
landse vervoerders worden beide drie keer genoemd. 
De laatste twee voordelen kunnen als opmerkelijk worden bestempeld. De 
eerste is specialisatie op een deelmarkt. Hierbij is het de vraag in hoeverre dit 
met '1992' samenhangt. Het laatstgenoemde is de vermindering van de wachttijd 
aan de grens. 

Hierbij is het opmerkelijk dat dit voordeel, dat in alle literatuur over '1992' als 
eerste wordt genoemd, slechts door één vervoerder (!) wordt aangegeven. 
Bedreigingen die worden gezien zijn de toename van de concurrentie: van 
lage-loonlanden (7 maal), in het algemeen (6), van de mammoetbedrijven (3) en 
van de Oostbloklanden (2). 
Daarnaast zijn er vele potentiële gevaren die eenmaal worden genoemd, zoals 
kwaliteitsverbetering van de buitenlandse vervoerder, extra (milieu)heffingen, 
het verkleinen van de toegestane laadlengte, nieuwe barrières van buitenlandse 
instanties (zoals extra controles onderweg), cabotage in Nederland, het feit dat 
Nederland binnen de EG niet op kan tegen de politieke zwaargewichten 
Frankrijk en Duitsland, geen grip op vervoerketen door het wegvallen van de 
persoonlijke relatie met de verladers, centralisatie bij verladers en recente 
ontwikkelingen in het Oostblok die kunnen leiden tot andere vervoerstromen. 
Een aantal van de genoemde gevaren zijn de tegenpool van kansen (bijvoorbeeld 
cabotage in Nederland ten opzichte van cabotage in het zeer veel grotere 
buitenland; centralisatie van verladers kan ook leiden tot meer vervoer tussen 
vestigingen van concerns en nieuwe barrières). Andere genoemde gevaren staan 
min of meer los van '1992' (bijvoorbeeld ontwikkelingen in het Oostblok en 
milieuheffingen). 

Het is moeilijk uit te maken of de bedreigingen per saldo groter zijn dan de 
kansen. Verladers hebben de indruk dat Nederlandse vervoerders een goede 
startpositie hebben voor '1992'. Ook buitenlandse vervoerders denken er zo 
over, als de persberichten van de laatste maanden van 1989 juist zijn. Uit de 
interviews met verladers komt vooral cabotage als belangrijke kans naar voren. 
Daarnaast worden de logistieke dienstverlening en het sterke organisatiever
mogen als belangrijke kansen gezien in een grote Europese markt. De bedrei
gingen worden gezien in de kosten (slechts eenmaal genoemd). Speciaal klei
nere, ongespecialiseerde vervoerders krijgen het moeilijk, aldus de verladers. 

De voordelen van '1992'? Volgens de vervoerders cabotage, het toenemen van 
het Derde-landenvervoer, het stijgende vervoervolume, gemakkelijke vestiging 
in het buitenland en samenwerking met buitenlandse vervoerders. Als bedreigin
gen werden gezien: toename van de concurrentie in het algemeen en (specifiek) 
van lage-loonlanden, van mammoetbedrijven en van Oost-Europa. Een groot 
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aantal potentiële gevaren werd door slechts enkele vervoerders genoemd. Het 
is daarom moeilijk uit te maken of de bedreigingen groter zijn dan de kansen. 
Verladers hebben de indruk dat de Nederlandse vervoerders een goede start
positie voor '1992' hebben; een indruk die vaak door het buitenland wordt 
gedeeld. Als belangrijke kansen op de Europese markt werden ook logistieke 
dienstverlening en het sterke organisatievermogen gezien. 

MENINGEN V A N VERLADERS OVER STRATEGIEËN V A N VERVOER
DERS 

De strategieën van de Nederlandse vervoerder zouden gericht moeten zijn op: 

• verhoging van de bezettingsgraad (o.a. door cabotage); 
• specialisatie; 
• meer service, (o.a. logistieke diensten en spoedzendingen); 
• samenwerking (om een compleet pakket te bieden) zowel met binnenlandse 
als met buitenlandse collega's. 

Sommige verladers zien ook samenwerking tussen vervoerders als het middel 
om de bezettingsgraad van de afstand hoog te houden; samenwerking leidt hier 
tot een efficiëntere bedrijfsvoering en dus tot een gunstige prijs. Als instrument 
wordt voorts genoemd technisch bijblijven (bijvoorbeeld efficiency-verbetering 
door toename pallets in wagens). Door samenwerking kunnen ook meer landen-
relaties worden bediend. Verladers kiezen vaak per land een vervoerder (ook al 
om niet van één vervoerder afhankelijk te zijn). 

SPECIFIEKE KOSTPRIJSASPECTEN 

Een aantal maatregelen die in het kader van '1992' worden genomen, heeft 
invloed op de kostprijs. In de interviews is naar de mening van de vervoerders 
gevraagd met betrekking tot twee aspecten: 

a vermindering grensoponthoud door afschaffing fysieke controles; 
b verbetering van de bezettingsgraad van de afstand door cabotage. 

ad a Vermindering van (grens)oponthoud 
Door het verdwijnen van de grenzen zal in de toekomst het huidige grens
oponthoud verdwijnen. Dit houdt niet automatisch in dat het verdwijnen van het 
grensoponthoud in zijn geheel meegenomen kan worden als kostenbesparing. 
Aan de vervoerders is gevraagd wat zij als besparing op de tijdkosten inschatten 
door het verdwijnen van de grenzen. De oponthoudstijden die voor het ver
dwijnen van het grensoponthoud in de plaats komen zijn: 
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• oponthoud door zogenaamde vliegende controles. 
Probleem hierbij is dat deze in tegenstelling tot de huidige grensformaliteiten niet 
ingepland kunnen worden door de chauffeurs/planners. 
• oponthoud in verband met afwikkeling van BTW-formaliteiten. 
Deze oponthoudstijden zijn moeilijk te kwantificeren omdat men nog geen goed 
beeld heeft met betrekking tot de openstellingstijden van de diverse kantoren. 

De meeste vervoerders verwachten een vermindering van het grensoponthoud. 
De meningen over de mate waarin deze vermindering doorgerekend kan wor
den, lopen sterk uiteen. 

In tabel 9 wordt een globaal beeld gegeven van de verwachte oponthoudstijden 
na 1992, uitgedrukt als percentage van de huidige grensoponthoudstijden. Op 
basis van de antwoorden kan worden becijferd dat gemiddeld een halvering van 
de grenstijd wordt bereikt. 

Tabel 9 - Verandering grensoponthoudstijden volgens vervoerders. 

Verwachte oponthoudstijden na 1992 Percentage 

Minder dan 30% huidig grensoponthoud 26 
30-70% huidig grensoponthoud 53 
70-100% huidig grensoponthoud 21 

T O T A A L 100 

ad b Verbetering bezettingsgraad van de afstand door het toestaan van cabotage 
Het toestaan van cabotagevervoer zal een positieve uitwerking hebben op de 
bezettingsgraad van de afstand. Doordat er (in het buitenland) binnenlandse 
ritten gereden kunnen worden, kan het aantal lege kilometers gereduceerd 
worden. Dit geldt uiteraard alleen als er geen retourlading aanwezig is. De 
geïnterviewde vervoerders zijn het met deze redenering eens. De moeilijkheid 
is echter dat het positieve effect van vele, nu nog onbekende, marktomstandig
heden zal afhangen. Daarom is het moeilijk een reële inschatting te maken van 
het positieve effect. Eenderde van de ondernemers heeft een schatting gemaakt 
van de verbetering van de bezettingsgraad van de afstand (tabel 10). 

Tabel 10 - Verandering bezettingsgraad volgens vervoerders. 

Verbetering bezettingsgraad van de 
afstand na 1992 in %-punt % 

1% 13 
2 a 3% 57 
4% en meer 30 

T O T A A L 100 
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Uiteraard zijn er belangrijke variaties bij verschillende relaties. Zo zal de verbe
tering op Italië minder zijn dan die op de BRD. De oorzaak hiervoor is dat de 
bezettingsgraad van de afstand op Italië nu al zo hoog is, dat er slechts weinig 
verbeterd kan worden. 
De strategieën van Nederlandse vervoerders moeten zijn gericht op verhoging 
van de bezettingsgraad (bijvoorbeeld door cabotage), specialisatie, meer service 
(logistieke diensten en spoedzendingen), samenwerking (om een compleet 
pakket te bieden) met buitenlandse en binnenlandse collega's. Voor wat de 
EG-'1992'-maatregelen (grenscontroles en cabotage) betreft, is de invloed op de 
kostprijs niet duidelijk. De vraag is of het verdwijnen van het grensoponthoud 
in de toekomst kan worden gezien als een kostenbesparing. 
Wel vermindert of verdwijnt dit oponthoud, maar de mogelijkheid van vliegende 
controles en de onzekerheid over afhandelingstijden in verband met BTW-for-
maliteiten blijft. Het toestaan van cabotage zal een positieve uitwerking hebben 
op de bezettingsgraad van de afstand. Een reële schatting daarvan maken is 
moeilijk in verband met andere marktomstandigheden. 

CONCLUSIES 

Met betrekking tot de eisen die welke verladers aan vervoerders stellen, onder
steunt het onderzoek conclusies uit andere bronnen. Prijzen zijn voor de ver
lader belangrijk, onder voorbehoud van een minimum kwaliteitsniveau. Dit zal 
enerzijds leiden tot markten met een scherpe prijs met een standaard produkt. 
Op deze markt zal - mede door de 1992-maatregelen - de concurrentie toe
nemen. Anderzijds ontstaan er markten voor logistieke dienstverleners. Deze 
markten vragen inventiviteit en improvisatievermogen, eigenschappen waarop 
de Nederlandse vervoerders goed scoren. 
Verladers zijn iets optimistischer over de kansen van de Nederlandse vervoer
ders dan de vervoerders zelf, maar ook de vervoerders zien wel positieve punten. 
Niet iedereen zal winnaar zijn in het Europa van 1992 en een goede voorberei
ding is noodzakelijk, maar de verwachting is toch wel dat ook in een verenigd 
Europa het Nederlandse beroepsvervoer over de weg een sterke bedrijfstak zal 
zijn. 
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V E R A N D E R I N G E N I N H E T A U T O P A R K E N 
D E K O S T E N VAN A U T O B E Z I T E N A U T O G E B R U I K 

J. K L O O S T E R * 

A. Loos** 

Abstract 
Changes in the Dutch car park and the costs of car ownership and use 
This article is based on a study which deals with two partly related elements, namely the 
changes in the structure of the Dutch car park in the period 1975-1989 and the differences 
between car cost estimates and 'real' car expenditure. With regard to the structure of the car 
park it is concluded that the share of old cars (6 years and more) has been increasing rapidly, 
mainly due to the technological improvement of cars. This can be regarded as benificial, 
especially for buyers of old cars. There has also been a major increase in the share of medium 
size cars, mainly because of a rise in household income. 
In many European countries car cost estimates for various annual kilometrages from e.g. 
Motorists' Associations are available. In The Netherlands there were indications that these 
figures tend to overestimate the real expenditure on car ownership and use. Figures from the 
Dutch Motorists' Association A N W B were confronted with data from the Annual Consumer 
Expenditure Survey of the Dutch Central Bureau of Statistics and from various other 
surveys. In addition, a survey among motorists who had recently traded in their car was 
organized in order to gain more information on the topic of depreciation costs. Other car cost 
items include maintenance, insurance, road tax and fuel. The car park has been stratified by 
the age, weight and fuel type of the car. For each car category the estimated costs are 
confronted with the real expenditure. The main conclusion from the study is that real car 
expenditure is on average 20-30 percent less than the car cost estimates. 

INLEIDING 

Eind 1988 heeft het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het Tweede Struc
tuurschema Verkeer en Vervoer (SVV2) gepubliceerd. In SVV2 worden stra
tegieën voor het personen- en goederenvervoer vertaald in concrete beleids
richtingen, die gegroepeerd zijn volgens een viertal 'luiken'. Eén van deze luiken 
is de geleiding van mobiliteit. Gezien het belang van de personenauto in de totale 
mobiliteit is voor de overheid het autobezit en -gebruik een belangrijk 
aangrijpingspunt voor sturend beleid. 
Wijziging van de omvang en aard van de kosten van autobezit en -gebruik is één 
van de beleidsmaatregelen die de overheid ter beschikking staat. Vele kosten
componenten worden direct of indirect door de overheid beïnvloed (motorrijtui-

* De heer Klooster was tot voor kort werkzaam bij het Nederlands Economisch Instituut (afd. 
transport en logistiek). Sinds 1 juni j l . is hij in dienst van Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde. 

** De heer Loos werkt bij Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde afd. Landelijke Verkeers-
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Tijdschrif t voor Vervoerswetenschap 1990 jrg. 26/2: 207-220 207 



genbelasting, bijzondere verbruiksbelasting, brandstofaccijns, etc.). Om de 
effectiviteit van een dergelijke overheidsmaatregel te kunnen schatten, is het 
noodzakelijk adequaat te zijn geïnformeerd omtrent het niveau en de structuur 
van de autokosten. 
In opdracht van de Dienst Verkeerskunde (DVK) van de Rijkswaterstaat heeft 
het Nederlands Economisch Instituut (NEI) recentelijk onderzoek gedaan naar 
de veranderende automarkt en het uitgavenpatroon van privé-huishoudens voor 
autobezit en -gebruik, met als doel te achterhalen of, en zo ja in welke mate, er 
verschillen bestaan tussen 'toegerekende' en 'werkelijke' autokosten [1]. Onder 
toegerekende autokosten wordt verstaan de financiële kosten die huishoudens 
verondersteld worden te dragen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de kosten-
voorcalculaties van de ANWB [2]; gebaseerd op een mix van feiten en normen 
wordt voorgerekend hoeveel een personenauto van een bepaald type de gebrui
ker zou gaan kosten. De kosten-voorcalculaties worden vaak als referentie 
gebruikt, bijvoorbeeld bij het vaststellen van auto-onkostenvergoedingen. 
Onder werkelijke autokosten wordt verstaan de geregistreerde uitgaven van 
huishoudens voor autobezit en -gebruik. 
Alvorens nader in te gaan op de autokosten wordt eerst aandacht geschonken 
aan de ontwikkelingen van het Nederlandse autopark. 

VERANDERINGEN AUTOPARK 1975-1988 

Het autopark is tussen 1975 en 1988 qua omvang en karakter aanzienlijk 
veranderd. De omvang van het park is fors toegenomen van 3,4 min auto's in 
1975 tot ca. 5,2 min in 1988. Wat echter minder in de belangstelling heeft gestaan 
is, dat ook de samenstelling van het wagenpark ingrijpend is gewijzigd. Dit 
fenomeen wordt vanuit twee invalshoeken geanalyseerd, namelijk op basis van 
het totale autopark voor de criteria leeftijd en gewicht van de auto en aan de hand 
van de nieuwverkopen voor het criterium prijsklasse. Beide analyses zijn 
uitgevoerd m.b.v. de CBS-statistiek van de Motorvoertuigen. 

Verschuiving bouwjaarklassen 
Voor het criterium 'leeftijd' zijn de volgende klassen onderscheiden: < 2 jaar, 
3-5 jaar, 6-8 jaar en < 8 jaar oud. Tussen 1975 en 1988 is sprake van een 
veroudering van het Nederlandse wagenpark (zie figuur 1). Tot 1983 daalt het 
aandeel van de categorie jonge auto's ( < 2 j a a r ) stelselmatig; hierna stijgt dit 
aandeel weer enigszins als gevolg van een toename van de nieuwverkopen en 
wellicht mede door het zogenaamde APK-effect [3 ] 1 . I n 1988 bestaat het park 
voor ca. 50 % uit auto's van 6 jaar en ouder; dezelfde groep besloeg in 1975 nog 
slechts 30 %. Vooral de 'oudste' categorie ( > 8 j a a r ) is sterk toegenomen: van 
minder dan 10% in 1975 tot 25 % van het park in 1988. 
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Figuur 1 - Ontwikkeling autopark naar leeftijdsklasse. 

% aandeel in autopark 
50-fl 

1975 1978 1980 1983 1985 1988 
Jaar 

Leeftijdsklasse 

I H < 3 jaar l • 3-5 jaar EEU 6-8 jaar l HH > 8 jaar 

NEI 1989 

Bron: CBS, Stat. Motorvoertuigen. 

De technische verbetering van de personenauto, resulterend in een verlenging 
van de gemiddelde levensduur in tien jaar t i jd met 30 % (van 8,1 naar 10,5 jaar), 
is één van de oorzaken van bovenstaande ontwikkeling [3]. Zoals uitgebreider 
aan de orde zal komen, heeft de langere gemiddelde levensduur ondermeer 
implicaties voor een belangrijk deel van de kosten voor autobezit: de afschrij
vingen 2 voor de categorie oude auto's zijn absoluut gezien namelijk laag, mede 
waardoor het bezit van een auto voor grotere groepen mensen financieel moge
lijk is geworden. 

Verschuiving gewichtsklassen 
Voor het criterium 'gewicht' is een indeling gemaakt in de volgende klassen: 
<850 kg, 850-1150 kg en > 1150 kg 3 . Bij bestudering van de ontwikkelingen van 
het autopark naar gewichtsklasse valt een zeer markante verschuiving van lichte 
naar middelzware auto's waar te nemen (zie figuur 2). In 1988 overtreft de klasse 
van de middelzware personenauto's reeds de lichte klasse. Het aandeel zware 
auto's stijgt ook in de t i jd , zij het in geringere mate. Eén van de voornaamste 
oorzaken voor deze trend is waarschijnlijk de toename van het reëel beschik
baar huishoudinkomen. Het stijgende inkomen maakt het mogelijk een auto met 
meer kwaliteit, motorvermogen etc. te bekostigen. 
Deze ontwikkelingen, aangenomen dat een zwaardere auto in doorsnee staat 
voor meer comfort, kunnen worden beschouwd als een vorm van upgrading. 
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Figuur 2 - Ontwikkeling autopark naar gewichtsklasse. 

% aandeel in totaal park 

1975 1978 1980 1983 1985 1988 

Jaar 

Gewichtsklasse 

• i < 850 kg HH 850-1150 kg E S > 1150 kg 

NEI 1989 

Bron: CBS, Stat. Motorvoertuigen. 

Onder upgrading wordt dan verstaan: de kwalitatieve verbetering van het auto
park, tot uiting komend in meetbare aspecten als gewicht en reële aanschafprijs. 

Nieuwverkopen 
In het voorafgaande is reeds gewezen op het verschijnsel 'upgrading'. Om te 
achterhalen in hoeverre de relatie 'zwaarder = meer kwaliteit = duurder' consis
tent blijkt, is een analyse uitgevoerd van de verkopen van nieuwe auto's, uit
gedrukt in constante prijsklassen. 
Uitgegaan is van de autoprijzen anno 1988. Zes prijsklassen worden hierbij 
onderscheiden: < ƒ 15.000, 15-20.000, 20-25.000, 25-30.000, 30-35.000 en 
> ƒ 35.000. Om deze klassen vergelijkbaar te maken met voorgaande jaren, is 
gedefleerd met de index van het netto nationaal inkomen 1988 tegen markt
prijzen. Zo komt bv. een auto met een nieuwprijs van < ƒ 15.000 overeen met 
een auto van < ƒ 9.000 in 1975, etc. 
Uit de analyse blijkt een geleidelijke daling van de lagere prijsklassen en een 
overeenkomstig doorschuiven naar het midden en hogere prijssegment (zie 
figuur 3). In 1983 stijgt het aandeel van de goedkoopste klasse eenmalig, wellicht 
t.g.v. de economisch weinig rooskleurige situatie en de daarmee samenhangende 
pessimistische stemming in Nederland op dat moment. 
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Figuur 3 - Ontwikkeling verkoop nieuwe auto's naar prijsklasse. 
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NEI 1989 

Prijspeil 1988. 
Bron: CBS, Stat. Motorvoertuigen. 

Veranderend autopark: resumé 
Het Nederlandse autopark is tussen 1975 en 1988 van gedaante veranderd: 
naast een grote groei van het aantal auto's is het autopark qua samenstelling 
heterogener van aard geworden. Kort gezegd is de gemiddelde personenauto 
zowel ouder als zwaarder geworden. Indien een hogere reële prijs van nieuw 
verkochte auto's als proxy wordt genomen voor meer kwaliteit, kan worden 
geconcludeerd dat door de jaren heen een upgrading heeft plaatsgevonden van 
het Nederlandse autopark. De verruiming van de automarkt heeft geleid tot een 
grotere keuzevrijheid van de automobilist en tot meer mogelijkheden voor 
toetreding voor niet-automobilisten. 

TOEGEREKENDE VERSUS WERKELIJKE AUTOKOSTEN 

De grote mate van heterogeniteit van het autopark heeft zeer waarschijnlijk zijn 
weerslag in het niveau en in de structuur van de kosten van de personenauto. 
Teneinde hiermee rekening te houden, is een typologie gemaakt van zowel auto's 
als autokosten. 
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Typologie personenauto's 
Personenauto's worden geclassificeerd op basis van de volgende eigenschappen: 

• bouwjaar of leeftijd 
• brandstofsoort 
• gewicht 
• eigendom (privé/zakelijk) 

Gezien het feit dat in geval van een auto op bedrijfsnaam privé- huishoudens 
slechts een beperkt deel van de autokosten betalen [4], is gekozen voor het 
uitsluitend in beschouwing nemen van privé-auto's. 

Typologie autokosten 
Autokosten worden, conform de huidige indeling van de kosten- voorcalcula
ties (kvc) van de A N W B , opgesplitst in een drietal hoofdgroepen: 

Vaste kosten 
• motorrijtuigenbelasting (MRB) 
• autoverzekering 
Variabele kosten 
• brandstof 
• banden/olie 
VasteIvariabele kosten 
• reparatie en onderhoud 
• afschrijvingen 

De eerste hoofdgroep van autokosten is tamelijk eenduidig: deze vaste kosten 
dienen door iedere autobezitter betaald te worden. Afgezien van ontduiking van 
de MRB en de (verplichte) WA-verzekering, kunnen verschillen tussen toe
gerekende en werkelijke kosten optreden als gevolg van het veronderstelde soort 
verzekering bij de toegerekende kosten. Vanwege de op handen zijnde koppeling 
tussen de registratie van deel I I I van het kentekenbewijs en de registratie van 
betaalde verzekeringspremies en MRB, zullen discrepanties als gevolg van 
ontduiking in de nabije toekomst nagenoeg niet meer optreden. 
Hoofdgroep 2 beslaat de puur variabele kosten, namelijk brandstof, banden en 
olie. Verschillen tussen gecalculeerde brandstofkosten en brandstofuitgaven per 
kilometer zijn waarschijnlijk terug te voeren op een afwijkend brandstofverbruik 
in de autopraktijk van alle dag ten opzichte van de in de kostencalculatie 
gebruikte cijfers. 
De derde en laatste hoofdcategorie is de interessantste doch tevens lastigste om 
in kaart te brengen. In de eerste plaats omdat deze kostenposten op voorhand 
niet als geheel bij de vaste of variabele groep kunnen worden ingedeeld: zowel 
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afschrijvingen als onderhoud bevatten volgens de kvc een vaste (leeftijd) en een 
variabele (kilometrage) component. Onderhoud en afschrijving zouden de 
grootste afwijkingen te zien kunnen geven tussen kosten en daadwerkelijke 
uitgaven, aangezien het uitmaakt of als uitgangspunt wordt genomen de 
onderhoudskosten die noodzakelijk worden geacht om de auto in goede conditie 
te houden dan wel de gedachte 'als hij maar rijdt'. Met betrekking tot de 
afschrijvingen komt daar nog bij dat deze categorie afwijkt van alle overige 
doordat het hier niet om een concrete uitgavenpost gaat: afschrijvingen 'hopen' 
zich gedurende het bezit en gebruik van een auto 'op' en manifesteren zich pas 
bij inruil of bij aankoop van een volgende auto. Tot het moment daar is, hoeft 
de automobilist geen uitgaven te doen; vanwege het bijzondere karakter van 
deze kostenpost is het de vraag in hoeverre afschrijvingen door de automobilist 
inderdaad als 'kosten' ervaren worden en ook als zodanig in zijn uitgaven-over
wegingen meetellen. Dit zou anders kunnen zijn in het geval de aanschaf van 
een auto gefinancierd wordt; de aflossingsbedragen fungeren dan in feite als 
afschrijving. 

Autokosten-data 
De onderscheiden componenten van de autokosten zijn nader onderzocht met 
behulp van tijdreeks- en cross-sectie-analyses. Hiertoe zijn de in tabel 1 ver
melde databronnen gebruikt. Bij beide analysevormen is zowel gebruik gemaakt 
van kostengegevens voor de 'doorsnee- auto' (totaal gemiddeld) als per onder
scheiden autotype. Hierna zullen per type autokosten de resultaten van de 
analyses besproken worden. 

Tabel 1 - Overzicht analyses 

Type autokosten A N W B / B O V A G Autotelex ANWB C B S CBS BOVAG N E I 
koerslijst koerslijst kvc PAP DBO studie enquête 

1973-1989 1989 1989 1986 1985 1987 1989 

Afschrijvingen T / C C C T / C C 
Onderhoud/reparatie C C T / C C 
Motorrijtuigenbelasting C C 
Verzekering c C 
Brandstof c C C 

Verklaringen: 
T = Tijdreeks analyse. 
C = Cross-sectie analyse. 
kvc = Kosten voorcalculatie. 
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek. 
PAP = Personen Auto Panel. 
D B O = Doorlopend Budget Onderzoek. 

Kosten van afschrijving 
ANWB/BOVAG koerslijsten 1973-1989: het absolute prijsniveau van per
sonenauto's is in de beschouwde periode weliswaar gestegen, het relatieve 
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waardeverlies (inruilprijs versus nieuwprijs) blijkt echter in grote lijnen een 
constant beeld te vertonen. Alleen voor de autotypen in de 'lichte' gewichtsklasse 
li jkt van een heel licht stijgend verloop sprake te zijn. Toch wijst één en ander 
op een min of meer gelijkblijvend depreciatiepatroon van personenauto's. 

Koerslijsten van ANWB/BOVAG en Autotelex 1989 [5]: het blijkt dat het prijs
verloop in beide koerslijsten met elkaar overeenkomt, indien de verschillende 
veronderstellingen t.a.v. het 'norm'jaarkilometrage van beide publikaties op één 
noemer worden gebracht. 

Figuur 4 - Koopprijzen gemiddelde auto 1981-1986. 
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Bron: PAP 1986. 

Personen Auto Panel (PAP) 1986: er blijkt niet te kunnen worden gesproken van 
een structurele afname van de depreciatievoet in de t i jd. Wel komt naar voren 
dat het koersverloop in drie stukken valt op te splitsen, namelijk a) tot drie jaar 
oud, b) van drie tot acht jaar oud en c) ouder dan acht jaar. Met name in het 
laatste traject is de prijsdaling zeer geleidelijk. Na het tiende jaar treedt een 
stabilisering van de prijs op (zie figuur 4). Hieruit kan worden afgeleid dat kopers 
van oude auto's met relatief (en vaak ook absoluut) lage kosten voor afschrijving 
worden geconfronteerd. De verlenging van de levensduur van de auto heeft, 
zoals reeds eerder werd opgemerkt, een drukkend effect op deze kostenpost. Het 
patroon van de in deze figuur afgebeelde 'gemiddelde' auto bli jkt voor de 
afzonderlijke autotypen in grote lijnen identiek te zijn. Met behulp van een 
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regressie-analyse op de gemiddelde aanschafprijs van in 1985 gekochte 
gebruikte auto's is getracht vast te stellen in hoeverre afschrijvingen tot de vaste 
of de variabele autokosten behoren. Deze analyse wijst uit dat voor de prijs
vorming (en dus de afschrijvingen) de leeftijd van de auto doorslaggevender is 
dan het daadwerkelijk gebruik van de auto, hetgeen pleit voor het toeschrijven 
van de afschrijvingen aan de vaste autokosten. 

ANWB kosten-voorcalculaties (kvc) 1989: in de kvc worden de afschrijvingen - als 
percentage van de nieuwprijs van een auto - gesplitst in een 'leeftijds'component 
en een 'kilometrage'component. Het brandstoftype en het bouwjaar (tot en met 
vi j f jaar oud) zijn bepalend voor de leeftijdscomponent. De gewichtsklasse heeft 
hierop geen invloed. De brandstofsoort en het aantal verreden kilometers 
bepalen de 'kilometragecomponent' van de afschrijvingen. In verhouding tot de 
leeftijdscomponent speelt de kilometragecomponent slechts een bescheiden rol 
bij de totale afschrijvingskosten. 

Doorlopend Budget Onderzoek (DBO) 1985: deze databron blijkt voor het be
palen van de afschrijvingskosten niet geschikt. Dit wordt veroorzaakt doordat 
niet de personenauto, maar het huishouden in het DBO centraal staat. Zie als 
voorbeeld figuur 5: hierin zijn voor een negental leeftijdsklassen van de categorie 
'lichte benzinewagen' de uitgaven van huishoudens naast elkaar gezet. Het blijkt 

Figuur 5 - Auto-uitgaven en jaarkilometrage, lichte benzine-auto's naar leeftijd. 
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dat de rubriek 'overig' (waarin o.a. het saldo van auto-aanschaf en autoverkoop 
is opgenomen) aanzienlijk varieert, met name in de eerste drie jaren. Deze 
resultaten zijn grotendeels verklaarbaar doordat in het jongste bouwjaar alle in 
het enquêtejaar aangeschafte nieuwe auto's zijn opgenomen: dit heeft een stu
wend effect op de auto-uitgaven. Tevens is de kans vrij groot dat huishoudens 
met een 2 jaar oude auto deze wagen het jaar vóór de enquête gekocht hebben 
en derhalve nu gemiddeld heel weinig uitgeven aan deze post. Op deze wijze 
wordt geen recht gedaan aan het reële waardeverlies van de auto in het tweede 
jaar. De aflossing van leningen voor de aanschaf van auto's, die - zoals reeds 
eerder is opgemerkt - als afschrijving te beschouwen is, kan als zodanig niet in 
het DBO worden getraceerd. Voor het vaststellen van de overige auto-uitgaven 
is het DBO echter wel geschikt. 

NEI-enquête onder particuliere autobezitters 1989: deze enquête werd speciaal 
gehouden om inzicht te verwerven in zowel aankoop- als verkoopprijzen ge
durende de gehele levensloop van de auto. Geen van de andere hiervoor genoemde 
databronnen levert namelijk integraal alle benodigde informatie omtrent 
afschrijvingen. Daarnaast is de enquête uitgezet als een controle op de infor
matie omtrent de bestedingen voor onderhoud en reparatie, afkomstig uit het 
DBO en de BOVAG-gegevens. Uit de resultaten blijkt, dat bij onderscheid naar 
eigenaar sprake is van een globale halvering van de waarde van de auto, zowel 
in het geval van eerste als van volgende eigenaren. De gemiddelde bezitsduur 
van de auto is circa driejaar. Bij een analyse naar de verklarende factoren van 
de afschrijvingen is vastgesteld dat de leeftijd van de auto van doorslaggevende 
betekenis is. Een ander opmerkelijk enquêteresultaat was dat na invulling van 
het vragenformulier, gericht op de afschrijvingen, nog altijd ruim 30 % van de 
respondenten aangeeft bij de schatting van de autokosten geen rekening te 
houden met het waardeverlies van hun auto. 
In tabel 2 wordt op basis van de informatie die uit de diverse bronnen vergaard 
is, een vergelijking gemaakt van de afschrijvingen voor de categorie 'lichte 
benzine-auto'. In vergelijking met de ANWB-kvc vallen de PAP-cijfers steeds 
lager uit. Dit zou evenwel nog kunnen worden geïnterpreteerd als een verschil 
tussen aankoop- (PAP) en verkoopprijs (ANWB). De cijfers van beide bronnen 
echter komen dichter bij elkaar in de buurt indien bij de kvc alleen de leeftijds
component in beschouwing wordt genomen. Bij een vergelijking tussen PAP en 
de NEI-enquête valt op dat voor de vergelijkbare jaarklassen een nagenoeg 
identieke afschrijving resulteert. De ene bron betreft echter aanschafprijzen en 
de andere verkoopprijzen. Di t zou er op duiden dat de (dealer)marges op 
gebruikte auto's zeer gering of negatief zijn. De analyse per informatiebron, 
alsmede de vergelijking tussen de diverse databestanden, leiden tot de conclusie 
dat voor huishoudens de werkelijke afschrijvingskosten op hun auto lager zijn 
dan de huidige toegerekende kosten. 
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Tabel 2 - Afschrijvingen (%) lichte benzine auto gerelateerd aan de nieuwprijs (diverse bronnen) 

Leeft i jd 1985 1989 1989 1989 
auto koop verkoop verkoop verkoop 
(jaren) PAP ANWB-kvc 1 A N W B / B O V A G 2 NEI-enquête 

0 0 0 0 0 
1 26 30 + 3 (33) ± 2 7 3 -
2 30 40 + 6 (46) 39 -
3 38 46 + 8 (54) 47 40 
4 41 52 + 10 (62) 56 -
5 61 57 + 13 (70) 65 -
6 71 - - 68 
7 78 - - -
8 85 - - -
9 87 - - 83 

10 93 - - -
11 92 - - -
12 95 - - 91 

1 kvc = Kosten-voorcalculaties (g ;ehanteerd jaarkilometrage = 13000 km.). 
2 A N W B / B O V A G = Koerslijst. 
3 A N W B / B O V A G : eerste jaarklasse geschat uit voorgaande jaren. 

Kosten van onderhoud en reparatie 
De ANWB-kvc gaan uit van een stijgend verloop van de kosten, zodanig dat de 
verhouding tussen een éénjarige en een vijfjarige auto een factor twee bedraagt. 
Het BOVAG Consumentenonderzoek geeft geen uitsplitsing naar autotype, doch 
uitsluitend een totaal gemiddeld besteed bedrag per auto. Uit het DBO blijkt een 
geleidelijke toename van uitgaven voor onderhoud en reparatie tot de auto circa 
4-5 jaar oud is. Dan volgt een stabilisering, waarna bij oude auto's (vanaf 8 jaar 
oud) een drastische vermindering van de onderhoudsinspanning plaatsvindt. 
Een positief verband tussen leeftijd van de auto en uitgaven voor reparatie en 
onderhoud, zoals gesuggereerd in de kvc, l i jkt derhalve slechts ten dele op te 
gaan. Verder blijkt uit analyse van het DBO dat niet zozeer de leeftijd van de 
auto, maar het daadwerkelijk gebruik bepalend is voor de onderhoudsuitgaven. 
Op basis hiervan luidt de conclusie dan ook dat onderhoud en reparatie tot de 
variabele autokosten dienen te worden gerekend. In de NEI-enquête is gecon
stateerd dat de resultaten goed vergelijkbaar zijn met die van de BOVAG. Het 
blijkt dat de totale gemiddelde uitgaven voor onderhoud en reparatie zoals 
DBO, BOVAG en N E I deze weergeven, vrij aardig op één lijn zitten, indien 
rekening wordt gehouden met de verschillende referentiejaren. Di t betekent dat 
de in de ANWB-kvc gehanteerde richtlijnen neerkomen op twee keer het 
daadwerkelijk bestede bedrag aan onderhoud en reparatie (zie ook tabel 3). 

Kosten van MRB en brandstof 
Ten aanzien van de motorrijtuigenbelasting zijn er weinig of geen verschillen 
tussen toegerekende en werkelijke autokosten geconstateerd. Dit laatste geldt 
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Tabel 3 - Kosten/uitgaven voor onderhoud/reparatie volgens diverse bronnen (centjkm) 

Leeftijd ANWB-kvc B O V A C DBO N E I 
1989* 1987 1985* 1989 

1 jaar 5,6 _ 2,0 _ 
2 jaar 7,7 - 3,8 -
3 jaar 9,7 - 4,8 -
4 jaar 11,2 - 5,5 -
5 jaar 12,2 - 5,7 -
6 jaar - - 5,7 -
7 jaar - - - -
8 jaar - - 4,3 -
> 8 jaar - - 4,6 -
Totaal** - 6,1 5,4 5,9 

* = Jaarklassen voor lichte benzine auto. 
;* = Totaal gemiddelden voor alle bouwjaarklassen. 

eveneens voor de brandstofkosten; bij de meeste auto typen is weliswaar sprake 
van een gemiddeld geregistreerd verbruik dat lager is dan het voorgecalculeerde 
verbruik, maar deze verschillen zijn klein. 

Kosten van autoverzekeringen 
Bij een vergelijking voor de post verzekeringen blijkt sprake te zijn van aanzien
lijke verschillen tussen voorcalculaties en uitgaven. De ANWB-kvc en het 
CBS-DBO zijn in dit geval met elkaar vergeleken. Ondanks de verschillende 
referentiejaren van DBO en kvc is duidelijk sprake van een zeer groot verschil 
in verzekeringskosten en -uitgaven (factor 3 a 5). Dit verschil is grotendeels te 
herleiden op het type verzekering die door de ANWB wordt opgevoerd4 (zie 
tabel 4). 

Tabel 4 - Kosten/uitgaven voor verzekering van lichte (BL) en middelzware (BM) benzinewagens 
(centen/km) 

Leeftijd 1989 1985 1989 1985 
K V C DBO K V C DEO 

B L B L B M B M 

1 jaar 13.7 4.2 17.6 4.6 
2 jaar 13.7 4.2 17.6 5.6 
3 jaar 13.7 5.2 17.6 4.0 
4 jaar 13.7 3.7 17.6 4.9 
5 jaar 13.7 3.7 17.6 3.7 
6 jaar - 3.2 - 3.6 
7 jaar - 2.8 - 3.0 
8 jaar - 2.6 - 3.4 
> 8 jaar - 3.0 - 4.0 
Totaal* - 3.5 - 4.0 

* = Totaal gemiddelden voor alle bouwjaarklassen. 
Bron: A N W B , kosten-voorcalculaties 1989 en CBS, D B O 1985. 
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Totaalbeeld werkelijke autokosten 
Tot dusverre zijn de toegerekende en de werkelijke autokosten steeds per type 
autokosten met elkaar vergeleken. In figuur 6 wordt een overzicht gegeven van 
de totale, werkelijke autokosten met als voorbeeld weer de 'lichte benzine
wagen'. De in de figuur weergegeven kostencijfers dienen te worden gelezen als 
de kosten bij aanschaf van een nieuwe auto en inruil of verkoop na 1,2,3,...,12 
jaar. Hoewel per bouwjaar niet altijd even consistent, geeft het algehele beeld 
toch een goede indicatie van de hoogte van het totale kostenniveau. 

Figuur 6 - Werkelijke autokosten kleine benzinewagen. 
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CONCLUSIES 

Er blijkt sprake te zijn van een grote mate van heterogeniteit van het autopark, 
hetgeen een aanzienlijke keuzevrijheid van de automobilist impliceert. Als 
gevolg hiervan wordt het in toenemende mate mogelijk een auto te vinden die 
binnen het huishoudensbudget past. 
De verschillen die tussen voorgecalculeerde en werkelijke autokosten gecon
stateerd zijn, betreffen met name de afschrijving, onderhoud en reparatie en 
verzekering. In al deze gevallen liggen de waargenomen bestedingen van 
huishoudens (substantieel) lager dan de kosten-voorcalculaties. Hoewel naar 
omstandigheden verschillend (leeftijd auto bij aankoop en gebruiksduur) 
worden de gemiddelde, werkelijke autokosten geschat op circa 70-80 % van de 
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voorgecalculeerde kosten. Gezien dit feit l i jkt de beperking die de wetgever per 
1 januari 1990 stelt aan de belastingvrije autokostenvergoeding niet onterecht. 
Nuancering van de autokosten-voorcalculaties li jkt ons een wenselijke zaak. 
Een stap in de goede richting zou reeds worden gezet door niet meer uitsluitend 
de kosten te baseren op een nieuwe auto en voorts door het opnemen van oudere 
jaarklassen, gezien het grote aandeel dat deze innemen in het autopark. Het 
verdient tenslotte aanbeveling de afschrijvingslasten van auto's voortaan 
uitsluitend tot de vaste autokosten te rekenen. De kosten voor onderhoud en 
reparatie daarentegen horen thuis bij de variabele autokosten. 

Noten 

1. Hiermee wordt bedoeld de tijdelijke extra sloop van personenauto's t.g.v. de invoering van de verplichte 
autokeuring en het schrikeffect daarvan op kopers van gebruikte wagens. 

2. Afschrijvingen worden hier gedefinieerd als het waardeverlies van de auto tussen het tijdstip van aanschaf en 
inruil of verkoop. 

3. Deze indeling komt overeen met die van het FACTS-model van het NEL FACTS (Forecasting Airpollution 
by Car Traffic Simulation) is een simulatiemodel van personenautobezit, -gebruik en emissies. 

4. WA/Casco ( 'All Risks') verzekering, zonder regio-korting en zonder eigen risico. Er wordt wel rekening 
gehouden met 40 % korting (bonus). Bi j een jaargebruik van 20.000 k m of minder is ook een reductie toegepast 
van 10% wegens 'beperkt gebruik'. 
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Abstract 
Freight transport between The Netherlands and Eastern Europe. 
A qualitative assessment. 
The political developments in Eastern Europe and the completion of the Rhine-Main-
Danube link wil l influence the freight-transport relations between The Netherlands and 
Eastern Europe. This article discusses the economic and transport consequences of these 
major political and infrastructural changes in the freight-transport relations between The 
Netherlands en Eastern Europe. 
The article starts with a analysis of the foreign policies in The Netherlands and Eastern 
Europe. The expected abolition of the East European monopolies on foreign trade and 
transfer of payments wil l lead to the liberalization of the East European economies. The 
bilateral trade treaties between The Netherlands and Eastern Europe can probably change 
to multilateral trade treaties. This shift indicates a significant growth in the freight transport 
relations between The Netherlands and Eastern Europe. 
The opening of the Main-Danube channel in 1992 will result in changes in the modal-split 
of freight transport between The Netherlands en Eastern Europe. 
A shift in the overseas cargo, with destination Eastern Europe, from the harbours of Rijeka 
(Yugoslavia) and Hamburg (West Germany) to the harbours of Amsterdam, Antwerp or 
Rotterdam is expected to generate new transport flows for The Netherlands. 
I t is therefore important that the transport infrastructure in Eastern Europe be improved to 
cater for this growth. Without such improvements there is no guarantee for a sustained 
growth in the freight transport relations between The Netherlands and Eastern Europe. 

INLEIDING 

Sinds het najaar van 1989 is de belangstelling voor Oost-Europa sterk toe
genomen. De stormachtige ontwikkelingen in de politieke verhoudingen in de 
Oosteuropese staten hebben geleid tot een vernieuwde belangstelling van het 
Westeuropese bedrijfsleven voor de handel tussen West- en Oost-Europa. 
Ondersteund door de realisatie van een groot infrastructuurproject in Zuid-
Duitsland - het betreft hier de RMD(Rijn-Main-Donau)-verbinding - staan de 
gevolgen voor de Nederlandse vervoermarkt eens te meer volop in de belang-

* De auteur is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij NEA, afdeling 'Binnenlands 
goederenwegvervoer en binnenvaart'. 
Di t artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
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stelling van alle bij het vervoer betrokken partijen, zoals vervoerders, verladers 
en overheid. 

De gevolgen van de politieke veranderingen in Oost-Europa en de totstand
koming van de RMD-verbinding voor de Nederlandse vervoermarkt zijn tot op 
heden in beperkte mate onderzocht. 
In dit artikel wordt een beeld geschetst van het goederenvervoer tussen Neder
land en Oost-Europa en enige toekomstige ontwikkelingen daarin, tengevolge 
van bovengenoemde oorzaken. 
In een periode waarin er nog veel onzekerheden bestaan over de toekomstige 
handels- en vervoerbetrekkingen tussen Nederland en Oost-Europa, is een 
schets van enige toekomstige ontwikkelingen dienaangaande een moeilijke zaak. 
In het navolgende zal eerst worden ingegaan op de economische betrekkingen 
tussen Nederland en Oost-Europa. De uit de handelsbetrekkingen voort
vloeiende regelgeving ten aanzien van de buitenlandse handel tussen Nederland 
en Oost-Europa is van groot belang voor de (randvoorwaarden van de afgeleide) 
vervoeractiviteiten tussen de handelspartners. 
Vervolgens zal de groeiverwachting m.b.t. de handel tussen Nederland en Oost-
Europa besproken worden. 
Aan de hand van de statistische informatie van het CBS (Centraal Bureau voor 
de Statistiek) wordt een overzicht gepresenteerd van de omvang en de verdeling 
over de vervoerwijzen van het vervoer over land tussen Nederland en Oost-
Europa in de periode 1985-1987. De luchtvaart, de zeevaart en het vervoer via 
pijpleidingen, alsmede het personenvervoer blijven buiten beschouwing. 
Een overzicht van de bestaande infrastructuur ten behoeve van het goederen
vervoer over land (weg-, railvervoer en binnenvaart) wordt in kwalitatieve 
beschouwing genomen. 

Op basis van diverse Oosteuropese statistische bronnen en door de auteur 
(NEA) verkregen inzichten in de vervoerrelaties tussen Nederland en Oost-
Europa [1], zal de toekomstige ontwikkeling van het vervoer tussen Nederland 
en Oost-Europa beoordeeld worden. 
Tenslotte zal in een afsluitende paragraaf (Epiloog) een overzicht gegeven wor
den van de belangrijkste factoren die de toekomst van het vervoer tussen 
Nederland en Oost-Europa kunnen bepalen. 

ECONOMISCHE BETREKKINGEN TUSSEN NEDERLAND E N OOST
EUROPA 

Het buitenlandse economische beleid van de Nederlandse overheid is gericht op 
het creëren van een vrije toegang van produkten en diensten tot buitenlandse 
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markten. Daar waar handelsrelaties met het buitenland bestaan, probeert zij de 
toegang tot deze markten te verzekeren. Voor zover de vrije toegang tot buiten
landse markten niet bereikt kan worden, streeft de Nederlandse overheid naar 
gelijke behandeling van het Nederlandse bedrijfsleven met het bedrijfsleven in 
het buitenland. 
Het buitenlandse economische beleid is niet alleen een zaak van Nederland. In 
toenemende mate is er een tendens waarneembaar waarbij diverse inter
nationale organisaties, zoals de GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade), het I M F (International Monetary Fund), de Wereldbank en de EG, de 
randvoorwaarden voor onder meer de Nederlandse overheid opstellen. 
In de buitenlandse handelsbetrekkingen van Nederland met Oost-Europa spe
len tot op heden bilaterale verdragen een overheersende rol. In deze verdragen 
is over het algemeen een beperkte toegang van produkten tot de Nederlandse 
en Oosteuropese markt vastgesteld. Het monopolie op de buitenlandse handel 
en het betalingsverkeer van de Oosteuropese overheden heeft geresulteerd in 
protectionisme tegen Westeuropese produkten op de Oosteuropese markt. 
Bij wijze van tegenmaatregel kregen de Oosteuropese produkten beperkte toe
gang tot de Nederlandse markt. 

Op korte tot middellange termijn wordt verwacht dat de Oosteuropese mono
polies op de buitenlandse handel en het betalingsverkeer zullen worden op
geheven. Een liberalisering van het economische leven in Oost-Europa zal een 
logisch gevolg zijn. Door deze maatregelen zullen de Oosteuropese economieën 
ingrijpende veranderingen ondergaan en zich gaan oriënteren op een efficiënte 
verdeling van produktiefactoren, teneinde economische groei en welvaart te 
creëren. Dit betekent ook dat de buitenlandse handelspolitiek van Oosteuropese 
staten grote veranderingen tegemoet zal gaan. 
Vanuit diverse internationale organisaties wordt deze verwachting onder
schreven en ondersteund. In internationaal verband kan gewezen worden op de 
binnenkort op te richten Bank voor Oost-Europa, welke de internationalisering 
van de Oosteuropese economieën zal gaan ondersteunen door kredietfaciliteiten 
ter beschikking te stellen. 
Door het toekomstig verdwijnen van de staatsmonopolies op de buitenlandse 
handel en het betalingsverkeer in Oost-Europa is de kans zeer wel aanwezig dat 
de bilaterale handelsverdragen zullen worden omgezet in multilaterale ver
dragen zonder restricties op de in- en uitvoer van produkten en diensten. 
In het algemeen betekent dit dat de voorwaarden voor de handel met Oost-
Europa minder protectionistisch zullen worden. Dit zal leiden tot een vergrote 
handelsstroom van produkten en diensten tussen onder meer Nederland en 
Oost-Europa. 
Het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa kan vanwege de veranderende 
handelsbetrekkingen eveneens grote wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen 
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zullen niet alleen beperkt blijven tot een veranderende omvang van de vervoer
stromen. De wijzigingen kunnen zich ook voordoen in de herkomst- en bestem-
mingsgebieden van goederenstromen in Oost-Europa, de verdeling over de 
vervoerwijze en het soort lading dat vervoerd wordt. 

GROEIVERWACHTING IN D E H A N D E L T U S S E N N E D E R L A N D E N 
OOST-EUROPA 

In 1986 bedroeg de Nederlandse handel met Oost-Europa, uitgedrukt in 
handelsvolume, ruim 6,3 miljoen ton. [1] 
De invoer van Oosteuropese goederen in Nederland bedroeg 5,2 miljoen ton, 
terwijl de uitvoer van Nederlandse goederen met bestemming Oost-Europa 1,1 
miljoen ton bedroeg. 

In de periode 1986-1989 is de omvang van de wereldhandel toegenomen, van
wege het aantrekken van de economie op mondiaal niveau. Uitgaande van een 
evenredige groei van het Nederlandse aandeel in het groeipercentage van de 
handel tussen West- en Oost-Europa bedroeg de Nederlandse handel met Oost-
Europa in 1989 circa 6,6 miljoen ton. [2] 
Deze groei kan deels worden toegeschreven aan de toenadering van de EG tot 
de Oosteuropese landen in 1988. Het in beperkte mate openbreken van restric
ties op de buitenlandse handel tussen de EG-Lidstaten en Oost-Europa is ook 
Nederland ten goede gekomen. Zeer recent zijn de gevolgen van de Duitse 
economische eenwording voor de Nederlandse economie becijferd door het CPB 
[3]. Uit deze berekeningen is gebleken, uitgaande van de veronderstelling dat 
de Duitse eenwording snel tot stand zal komen, dat de Nederlandse uitvoer 
(excl. energie) in volume in 1990 en 1991 met respectievelijk 1 en 2,3 procent 
zal toenemen. 
Dit betekent een aanzienlijke groei van de uitvoer van Nederland. Hoewel er 
geen prognoses ten aanzien van de liberalisering van de Oosteuropese econo
mieën beschikbaar zijn, is het vanuit de visie van het buitenlandse economische 
beleid van de Nederlandse overheid mogelijk een kwalitatieve indicatie op te 
stellen. 
De effecten van de politieke heroriëntering van de overige Oosteuropese staten 
zullen naar verwachting een gelijke richting opgaan, zoals het CPB heeft 
opgesteld voor de economische eenwording van Oost- en West-Duitsland. Over 
het algemeen kan worden gesteld dat de verwachte overschakeling van de 
geleide markteconomie naar vrije markteconomie gepaard gaat met negatieve 
korte-termijneffecten in Oost-Europa (excl. DDR). De werkgelegenheid, het 
nationale inkomen, het prijspeil en de economische groei zullen door vergaande 
herstructurering van het produktieapparaat van de Oosteuropese economie 
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wijzigingen ondergaan. Op korte termijn is het niet uit te sluiten dat de werk
gelegenheid zal afnemen, het nationale inkomen zal dalen, het prijspeil sterk zal 
stijgen en tenslotte ook de economische groei sterk zal achterblijven in de 
Oosteuropese landen bij de ontwikkeling van de wereldeconomie. Dit betekent 
dat de groeiverwachting voor de handel tussen Nederland en Oost-Europa (excl. 
DDR) in eerste instantie in omvang gering zal zijn. 
Gunstige effecten voor de handel tussen Nederland en Oost-Europa zullen zich 
op middellange (5 jaar) tot lange (meer dan 5 jaar) termijn voordoen. 

De gevolgen voor de groei in de omvang, de structuur, de herkomst- en bestem-
mingsgebieden en de verdeling over de vervoerwijzen van de Nederlandse 
vervoermarkt zullen dan ook op korte termijn slechts in beperkte mate zichtbaar 
worden. 

HET GOEDERENVERVOER TUSSEN NEDERLAND EN OOST-EUROPA 

Het totale vervoer tussen Nederland en Oost-Europa vormt ongeveer 4 a 5 
procent van de totale internationale aan- en afvoer van Nederland per jaar. 
Het totale goederenvervoer tussen Nederland en Oost-Europa is in de periode 
1985-1987 sterk toegenomen. De omvang van het totale goederenvervoer wordt 
sterk beïnvloed door het vervoer van aardolieprodukten (per zeeschip) uit de 
Sovjet-Unie naar de haven van Rotterdam. De situatie op de termijnmarkt voor 
olieprodukten weerspiegelt zich direct in de aanvoer van de zeevaart (zie 
tabel 1). 

Tabel 1 - Het goederenvervoer lussen Nederland en Oost-Europa in 1985, 1986, 1987 (*I000 ton) 

Naar Nederland, vanuit Oost-Europa 

Jaar Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

1985 782 329 171 3829 5111 
1986 840 263 112 19282 20497 
1987 818 524 75 16881 18298 

Naar Oost-Europa, vanuit Nederland 

Jaar Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

1985 454 127 227 2921 3729 
1986 547 67 151 2194 2959 
1987 604 56 135 1305 2100 

Bron: CBS, 1987, 1988, 1989 

In tabel 1 is de omvang van het goederenvervoer tusen Nederland en Oost-
Europa weergegeven, onderverdeeld naar de richting van het vervoer en de 
vervoertechnieken. Zowel in het vervoer naar, als vanuit Nederland is het 
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aandeel van de zeevaart erg hoog, circa 60 tot 90 procent van het totale vervoer. 
In het vervoer over land overheerst het wegvervoer. De positie van het rail
vervoer en de binnenvaart in het vervoer over land is beduidend minder dan die 
van het wegvervoer. Dit is deels te verklaren door de geringe vervoermogelijk-
heden van deze vervoertechnieken naar een aantal Oosteuropese landen, van
wege een gebrek aan infrastructurele verbindingen. 

In de bijlagen 1 en 2 is een overzicht opgenomen van het goederenvervoer tussen 
Nederland en Oost-Europa. 
Binnen het goederenvervoer over land naar Nederland vanuit Oost-Europa 
vormen de DDR, Tsjechoslowakije en Polen de belangrijkste herkomstlanden. 
Binnen het goederenvervoer over land naar Oost-Europa vanuit Nederland 
vormen de DDR, Tsjechoslowakije, Polen en Hongarije de belangrijkste 
bestemmingslanden. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de DDR, Polen, Tsjecho
slowakije en Hongarije in de periode 1985 tot 1987 de belangrijkste vervoer-
partners van Nederland waren. 

De ontwikkeling van het goederenvervoer tussen Nederland en Oost-Europa in 
de periode 1988-1995 zal enerzijds beïnvloed worden door de effecten van de 
politieke veranderingen in Oost-Europa, en anderzijds door de totstandkoming 
van de RMD-verbinding in 1992. 

Politieke veranderingen in Oost-Europa 
Ten aanzien van de politieke veranderingen in Oost-Europa zullen de gevolgen 
voor het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa op middellange en lange 
termijn zichtbaar worden. 
Tot op heden is de bepaling van de vervoerwijzekeuze in Oost-Europa nog 
steeds een overheidsactiviteit. De oorzaak hiervan ligt direct in het staats
monopolie op de buitenlandse handel. 
De Oosteuropese bedrijven, staatsbedrijven, zijn meestal verplicht hun buiten
landse handelsactiviteiten af te laten handelen door staatshandelskantoren. De 
staatshandelskantoren brengen vervoeraktiviteiten onder bij een bevrachtings
kantoor. 

Dit bevrachtingskantoor zal op zoek gaan naar een passende vervoerder. Het 
bevrachtingskantoor zal waar mogelijk, afhankelijk van de afspraken tussen de 
handelspartijen, een Oosteuropese vervoerder inschakelen. 
De vervoerders zijn verplicht om materieel ter beschikking te stellen. Indien zij 
niet kunnen beschikken over vervoercapaciteit, zal het bevrachtingskantoor 
proberen de zendingen onder te brengen bij andere vervoerders met andere 
vervoertechnieken. 
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Vanuit logistieke beheersingsaspecten spelen vooral kwaliteit en prijs van de 
vervoerdiensten een rol in de keuze van een vervoermiddel. De logistieke eisen 
verschillen van produkt tot produkt. Over het algemeen kunnen laagwaardige 
goederen niet al te veel vervoerkosten dragen, hetgeen in veel gevallen leidt tot 
een vervoerwijzekeuze ten gunste van goedkope vervoertechnieken. 
In de Oosteuropese vervoermarkt is gebleken dat bovenstaande vervoerwijze
keuze niet evident is. 
De verdeling van de vervoerwijze wordt in grote mate van bovenaf opgelegd 
door de overheid. Deze vervoerwijzekeuze is niet primair gericht op een opti
malisering van de fysieke distributie of een rationele afwikkeling van het vervoer 
in het algemeen. 
Een belangrijke oorzaak wordt gevormd door het feit dat veel Oosteuropese 
staten hun vervoermaterieel nodig hebben voor het binnenlands en intra-
Oosteuropees vervoer, waardoor het restant aan vervoermaterieel inzetbaar is 
voor het vervoer met West-Europa. 
Gezien de huidige politieke heroriëntatie van de Oosteuropese staten is het niet 
ondenkbaar dat er in de toekomst meer vrijheid voor het private bedrijfsleven 
zal ontstaan in de vervoerwijzekeuze, daar de beslissingen in de vervoerwijze
keuze niet langer een overheidsaangelegenheid zullen zijn. 
De toekomstige verdeling over de vervoertechnieken in het vervoer tussen 
Nederland en Oost-Europa zal in de komende jaren vooral in het teken van 
heroverweging van de Oosteuropese verladende bedrijven komen te staan. Het 
is onmogelijk om met de huidige kennis op dit terrein aan te geven hoe de 
modal-split beïnvloed zal worden. Voor de wetgeving m.b.t. het vervoer tussen 
Nederland en Oost-Europa geldt dat deze nog weinig rekening houdt met 
veranderende vervoerwijzekeuzen. Zowel in het wegvervoer als bij het rail
vervoer en de binnenvaart loopt de wetgeving achter de feiten aan. Dit kan 
kwalijke gevolgen hebben voor een nieuwe groei in het vervoer tussen Nederland 
en Oost-Europa. 

Rijn -Main-Donauverbinding 
Naar verwachting zal in 1992 het Main-Donaukanaal klaar zijn. Middels dit 
kanaal worden de Rijn, de Main en de Donau met elkaar verbonden en ontstaat 
er een vaarweg tussen de Noordzee (Rotterdam) en de Zwarte Zee (Constanta). 
In figuur 1 is een grafische weergave van de vaarweg afgebeeld. 

Tengevolge van de totstandkoming van de RMD-verbinding zullen de gevolgen 
voor de verdeling over de vervoerwijzen na 1992 zichtbaar worden. In het in 
januari 1990 door NEA [1] aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
uitgebrachte rapport blijkt dat de binnenvaart aan terrein zal winnen, ten koste 
van het rail- en wegvervoer op de vervoerrelaties tussen Nederland en met name 
de Donau-oeverstaten in Oost-Europa. De omvang van het totale ladingpakket 
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Figuur 1 - De Rijn-Main-Donauverbinding na voltooiing van het Main-Donaukanaal 

Bron: Ministerie voor Transport Tsjechoslowakije, Praag, 1989. 

van overwegend laagwaardige goederen dat voor het wegvervoer en het rail
vervoer verloren zal gaan, bedraagt enkele honderdduizenden tonnen. 
De binnenvaart op de vervoerrelaties tussen Nederland en Oost-Europa zal 
ontstaan door het integreren van het binnenschip in bestaande en nieuwe ver
voerketens. Na het gereedkomen van de RMD-verbinding zullen er enkele jaren 
kunnen verstrijken voordat de verdeling over de vervoerwijzen zich heeft aan
gepast. 
In het rapport [1] is aangetoond dat de kosten van het transport over land tussen 
de overzeese handelspartners van Oost-Europa (m.n. Tsjechoslowakije en 
Hongarije) in enkele gevallen (steenkool, ertsen, metalen en chemische produk
ten) 70 tot 80 % van de totale vervoerkosten kunnen uitmaken. Door gebruik
making van de RMD-verbinding middels binnenvaart, kunnen de vervoerkosten 
gereduceerd worden door gebruik te maken van de ARA-havens (de havens van: 
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen) en de RMD-verbinding. 

In tabel 2 is een samenvattend overzicht weergegeven van de verwachte vracht
prijzen per ton vervoerd gewicht voor 2 soorten goederen en 2 belangrijke 
vervoerrelaties. 
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Tabel 2 - Samenvattend overzicht van vrachtprijzen per ton vervoerd gewicht 

A. Zware bulkgoederen 

Relatie Prijs (in OH.) per ton vervoerd gewicht 

• Rotterdam - Bratislava 
1. Schip, 1600 ton 31 ,— 
2. Duwvaart, 2 bakken, 2700 ton 26,— 
3. Trein, gesloten treinlading 180,— 
4. Trein, concurrerend (netto) 1 72,— 

• Rotterdam - Budapest 
1. Schip, 1600 ton 33,— 
2. Duwvaart, 2 bakken, 2700 ton 27,— 
3. Trein, gesloten treinlading 241,— 
4. Trein, concurrerend (netto) 1 96,— 

B. Stukgoed (1 ons palletten) 

• Rotterdam - Bratislava 
1. Ongespecialiseerd wegvervoer 182,— 
2. Binnenvaart en 2 x 50 k m 2 wegvervoer 93,50 

• Rotterdam - Budapest 
1. Ongespecialiseerd wegvervoer 222,— 
2. Binnenvaart en 2 x 50 k m 2 wegvervoer 96,50 

1 De prijzen voor het treinvervoer zi jn gebaseerd op de tarieven voor gespreid wagenladingvervoer. Bij concur
rerende prijzen is ervan uitgegaan dat de intensiteit van het vervoer kan oplopen tot circa 50.000 ton. De 
kortingspercentages kunnen dan hoog oplopen, maar zullen niet concurrerend genoeg zi jn ten opzichte van de 
binnenvaart. 

2 De prijzen voor het binnenvaartvervoer met twee keer 50 k m voor- en natransport over de weg bevatten ook 
2 keer overslag van vrachtauto naar binnenschip in de binnenhavens. 
Voor de overslag en het natransport in Oost-Europa is uitgegaan van circa 75% van de kosten, zoals die in 
Nederland berekend worden. 

Veel van de overzeese aan- en afvoerstromen van goederen met herkomst of 
bestemming Oost-Europa liepen in 1986 over de zeehavens van Rijeka 
(Joegoslavië) en Hamburg (West-Duitsland). 
Veel van deze stromen zullen na de gereedkoming van de RMD-verbinding over 
de ARA-havens gaan lopen, vanwege de betere achterlandverbindingen die de 
ARA-havens hebben ten opzichte van Hamburg en Rijeka. 
Dit extra vervoerpotentieel kan enige honderdduizenden tonnen nieuw vervoer 
voor de Nederlandse vervoermarkt opleveren. 
Indien de jaarlijkse groei in het bestaande vervoer hierbij wordt opgeteld, zal 
het totale vervoerpotentieel tussen Nederland en de Donau-oeverstaten circa 3 
a 3,5 miljoen ton bedragen. 

B E R E I K B A A R H E I D T U S S E N NEDERLAND E N OOST-EUROPA 

Een belangrijk aspect in het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa wordt 
gevormd door de bereikbaarheid tussen Nederland en Oost-Europa. De kwali
teit van de infrastructuur is bepalend voor de transporttijden en -afstanden op 
de landenrelaties. 
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In het algemeen worden vervoerkosten in grote mate bepaald door de afgelegde 
afstand (km-kosten) en de reisduur (kosten per uur). De kwaliteit van de 
infrastructuur en de toegankelijkheid tot Oost-Europa beïnvloeden de transport
tijden en -afstanden en zodoende ook de transportprijzen. 
Tot op heden bestaat er nog veel onzekerheid over de kwaliteit van de Oost
europese infrastructuur. De informatievoorziening uit Oost-Europa is zeer 
beperkt en alleen via de overheid toegankelijk. Niet alleen de staat van de 
infrastructuur maar ook de verschillen in verkeerswetgeving en de afwikkeling 
van het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa zijn relevant om kennis van 
te nemen. 

Wegvervoer 
De weginfrastructuur tussen Nederland en Oost-Europa op de hoofdwegen 
(E-Wegen) is doorgaans van redelijke kwaliteit. Nagenoeg alle grootstedelijke 
gebieden in Oost-Europa sluiten aan op het E-wegennet. De toegang tot de 
aansluitende autowegen is over het algemeen goed te noemen. De staat van de 
secundaire en tertiaire wegen is in de meeste gevallen zonder meer matig tot 
slecht. 
In het wegvervoer worden verkeersovertredingen (maximum snelheid) in ver
gelijking tot Nederland zeer zwaar bestraft. Een 'kleine' overtreding kan in 
enkele gevallen leiden tot forse geldboetes, welke overwegend in Westerse valuta 
betaald dienen te worden. In enkele landen (o.a. Tsjechoslowakije) kan een 
verkeersovertreding zelfs leiden tot het in beslag nemen van het voertuig. 
Heffingen op het transitoverkeer in Oost-Europa zijn geen uitzondering. Boven
dien komt het voor (o.a. Sovjet-Unie) dat chauffeurs gedwongen zijn zich aan 
voorgeschreven routes te houden. 
De afwikkeling van de transportdocumenten leidt incidenteel tot vertraging. Op 
de laad- of losplek in Oost-Europa komt het voor dat de transportdocumenten 
ontbreken. Via het staatshandelskantoor worden de ontbrekende formulieren 
dan doorgestuurd naar de grensposten, welke door de wegvervoerders worden 
aangedaan. 

Railvervoer 
Het spoorwegennet tussen Nederland en Oost-Europa is op de hoofd
verbindingen van goede kwaliteit. Op het Oosteuropese grondgebied zijn de 
hoofdverbindingen meestal geëlektrificeerd, zodat snelheidsgaranties kunnen 
worden geboden. 
Op vrijwel alle hoofdroutes kan uitgegaan worden van een ladingcapaciteit van 
circa 50 ton per spoorwagon. Alleen in de Sovjet Unie dient rekening gehouden 
te worden met afwijkende ladingcapaciteit per spoorwagon, in verband met de 
afwijkende spoorwegbreedte. Het spoorwegennet in Oost-Europa is uitgestrekt 
en zeer dicht. Bijna alle voor het vervoer van belang zijnde gebieden worden 
direct door spoorwegverbindingen ontsloten. 
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De nevenverbindingen zijn niet geëlektrificeerd, waardoor uitwisseling van elek
trische trekkracht met diesellocomotieven noodzakelijk is. 
Door de internationale samenwerking tussen de Europese spoorwegmaatschap
pijen bestaan er geen afwijkende verkeersregelingen of grote verschillen in de 
vervoerafwikkeling. 
Di t betekent dat er geen extra oponthoud tengevolge van grenscontrole voor
komt. De technische staat van de voertuigen wordt meestal in het land van 
vertrek gecontroleerd en gecertificeerd. 
In het uitgestrekte en dichte netwerk van de spoorwegen in Oost-Europa zijn 
knelpunten bekend: 
In Oost-Europa wordt het spoorwegennet zeer intensief benut. 
Door de hoge bezettingsgraad (van het spoorwegennet) ontstaat er congestie 
met oplopende transporttijden als gevolg. Vooral bij het overladen ten behoeve 
van natransport over de weg leidt dit tot serieuze vertragingen. Deze problemen 
doen zich voor in het havengebied van Rostock in de DDR en in de regio 
Moravie in Tsjechoslowakije. Een ander knelpunt doet zich voor in het rail
vervoer naar het zuiden van Roemenië en Bulgarije. 
Bij de Roemeense stad Turnu-Severin (de ijzeren poort) dient het railvervoer 
de Donau te passeren. Wegens het ontbreken van een brugverbinding, worden 
de wagens stuk voor stuk met een pont de rivier over gezet. 

Binnenvaart 
Het vaarwegennet tussen Nederland en Oost-Europa is globaal te verdelen in 
twee routes, namelijk een noordelijke vaarroute, via het Mittellandkanaal in 
West-Duitsland, en een zuidelijke vaarroute, over het in 1992 te openen Main-
Donaukanaal in het zuiden van West-Duitsland. 

Uit een recente verkenning van de vaarwegen in Oost-Europa [4] bli jkt dat de 
noordelijke vaarroutes, via het Mittellandkanaal, en naar de DDR, Polen en 
Tsjechoslowakije naar Nederlandse maatstaven gerekend matig tot slecht 
bevaarbaar zijn. Niet alleen de geringe diepgang van de toegestane aflaaddiepte, 
maar ook de slechte informatievoorziening en communicatiemogelijkheden 
naar Nederland spelen een rol. Afhankelijk van de vaarweg die gekozen wordt 
zijn de Nederlandse binnenschepen over het algemeen te diepgaand (gemiddeld 
3 a 4 m) terwijl de toegestane diepgang soms wel tot 1,1 m daalt (met name op 
de gekanaliseerde Oder in Polen). 
De belangrijkste oorzaak van de lage waterstanden is het achterstallig onder
houd aan de vaarwegen, wat tot dichtslibben heeft geleid. Opvallend is dat de 
staat van de kunstwerken (bruggen en sluizen) redelijk is te noemen. 
De zuidelijke vaarroute naar de Oosteuropese Donau-oeverstaten* over de 

* Tsjechoslowakije, Hongarije, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenië en Sovjet-Unie. 
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RMD-verbinding garandeert, in tegenstelling tot de noordelijke vaarroutes 
betere vaarmogelij kheden. 
Uitgaande van de realisatie van de RMD-verbinding en de geplande uitbouw 
van de Main en de Donau tot aan de Passau, kan de vaarroute vanuit of naar 
Nederland tot aan Tsjechoslowakije van redelijke tot goede kwaliteit genoemd 
worden. 
De toegestane diepgang van de binnenschepen op de voltooide RMD-verbin
ding (in 2010) zal 2,7 m bedragen, hetgeen de vaart van grote motor
vrachtschepen tot 2000 ton of 2-baksduwvaart tot 3500 ton mogelijk maakt. 
Na Oostenrijk schommelt de waterstand van de Donau tot soms slechts 1,8 a 
2,0 m toegestane vaardiepte. Nu Hongarije heeft besloten de geplande dam bij 
Nagymaros niet af te bouwen, zal de waterstand van de Donau niet opgestuwd 
worden tot 3 a 3,5 m. 
Zowel voor de noordelijke als voor de zuidelijke vaarroute geldt dat de groot
stedelijke gebieden in Oost-Europa redelijk bereikbaar zijn. De transporttijden 
voor de binnenvaart op de zuidelijke vaarroute naar of van Oost-Europa zijn 
erg lang. Een scheepsomloop tussen Rotterdam en Budapest bedraagt ruim 32 
dagen, inclusief oponthoud voor grenscontroles en kunstwerken, laden en 
lossen. 
De laad- en losinstallaties in Oost-Europa, met uitzondering van de haven van 
Bratislava, zijn verouderd en van matige kwaliteit. Hierdoor lopen de wacht
tijden voor laden en lossen hoog op. 
Hoewel de vervoerkosten per ton vervoerd gewicht beduidend lager zijn dan die 
van de overige inland transporttechnieken, zal duidelijk zijn dat niet elke ver
voerketen dergelijke lange transporttijden kan tolereren. 

EPILOOG 

Het goederenvervoer tussen Nederland en Oost-Europa wordt gekenmerkt door 
een sterke invloed van overheidswege. 
Het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa is onlosmakelijk verbonden met 
bovengenoemde van overheidswege gereguleerde handels- en vervoermogelijk-
heden. 
De Nederlandse vervoermarkt heeft groot belang bij een goede toegang van 
Nederlandse en Oosteuropese produkten tot beide markten. De politieke ver
anderingen in Oost-Europa kunnen hier verandering in aanbrengen. De termijn 
waarop dit zal geschieden, is afhankelijk van de periode die de Oosteuropese 
landen nodig hebben om herstructureringen in het economisch leven door te 
voeren. 
Het vervoer tussen Nederland en Oost-Europa zal op middellange tot lange 
termijn de consequenties van de politieke veranderingen in Oost-Europa 
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ervaren. Er zal, mede gezien de becijferde effecten van de Duitse eenwording, 
een aanzienlijke groei in de handel tussen Nederland en Oost-Europa kunnen 
optreden. Op kortere termijn, na de openstelling van de RMD-verbnding, zal de 
verdeling over de vervoerwijzen in het vervoer tussen Nederland en Oost-
Europa een wijziging ondergaan. Naar verwachting van NEA zullen het weg- en 
railvervoer enige tien- tot honderdduizenden tonnen lading verliezen aan de 
binnenvaart. 
De bereikbaarheid tussen Nederland en Oost-Europa dient verbeterd te wor
den. De staat van de Oosteuropese infrastructuur is niet toereikend om toe
komstige groei in het vervoer op te kunnen vangen. Het is in het belang van alle 
bij het vervoer betrokken partijen er zorg voor te dragen dat de bereikbaarheid 
snel wordt verbeterd. Zonder een goede bereikbaarheid voor het weg-, rail
vervoer en de binnenvaart kan de verwachte groei in het vervoer tussen 
Nederland en Oost-Europa op middellange termijn uitblijven. 
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Bijlage 1 - Het goederenvervoer naar Nederland vanuit Oost-Europa, in de periode 1985-1987, in duizen
den tonnen 

1985 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van herkomst: 
Sovjet Unie 43 106 0 2185 2334 
D D R 211 89 32 474 806 
Polen 95 54 19 619 787 
Tsjechoslowakije 200 34 48 93 375 
Hongarije 83 0 53 101 237 
Bulgarije 0 46 0 106 152 
Roemenie 60 0 11 69 140 
Joegoslavië 90 0 8 182 280 

Totaal 782 329 171 3829 5111 

Bron: CBS 1987. 

1986 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van herkomst: 
Sovjet Unie 53 93 0 15179 15325 
D D R 213 97 24 652 986 
Polen 87 41 0 1558 1686 
Tsjechoslowakije 205 32 39 280 556 
Hongarije 94 0 41 140 275 
Bulgarije 42 0 0 384 426 
Roemenie 60 0 0 880 940 
Joegoslavië 86 0 8 209 303 

Totaal 840 263 112 19282 20497 

Bron: CBS 1988. 

1987 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van herkomst: 
Sovjet Unie 35 365 0 13928 14328 
D D R 201 64 17 256 538 
Polen 106 53 0 1849 2008 
Tsjechoslowakije 210 0 29 0 239 
Hongarije 98 0 29 0 127 
Bulgarije 24 42 0 161 227 
Roemenie 65 0 0 581 646 
Joegoslavië 79 0 0 106 185 

Totaal 818 524 75 16881 18298 

Bron: CBS 1989. 
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Bijlage 2 - Het vervoernaar Oost-Europa vanuit Nederland, in deperiode 1985-1987, in duizenden tonnen 

1985 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van bestemming: 
Sovjet Unie 68 37 0 2066 2171 
D D R 135 85 89 165 474 
Polen 50 4 29 537 620 
Tsjechoslowakije 56 0 31 0 87 
Hongarije 53 0 48 0 101 
Bulgarije 0 1 0 74 75 
Roemenie 13 0 26 29 68 
Joegoslavië 79 0 4 50 133 

Totaal 454 127 227 2921 3729 

Bron: CBS 1987. 

1986 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van bestemming: 
Sovjet Unie 52 20 0 971 1043 
D D R 150 43 32 260 485 
Polen 65 4 0 403 472 
Tsjechoslowakije 61 0 34 106 201 
Hongarije 80 0 49 140 269 
Bulgarije 21 0 0 88 109 
Roemenie 20 0 0 60 80 
Joegoslavië 98 0 36 166 300 

Totaal 547 67 151 2194 2959 

Bron: CBS 1988. 

1987 Wegvervoer Binnenvaart Railvervoer Zeevaart Totaal 

Land van bestemming: 
Sovjet Unie 72 0 0 981 1053 
D D R 179 53 79 51 362 
Polen 63 3 0 169 235 
Tsjechoslowakije 82 0 23 0 105 
Hongarije 77 0 33 0 110 
Bulgarije 26 0 0 14 40 
Roemenie 15 0 0 18 33 
Joegoslavië 90 0 0 72 162 

Totaal 604 56 135 1305 2100 

Bron: CBS 1989. 
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E U R O P A R U B R I E K 

De Europese vervoerintegratie, in het bijzonder: de Luchtvaart 

Prof . D r . M r . J . G . W . S I M O N S 

TEN GELEIDE 

Belangrijke actualiteiten hebben voorrang. Ze komen in deze rubriek als eerste 
aan bod. Nu heeft de Raad van Vervoerministers van 29 en 30 maart 1990 
weliswaar veel politiek georiënteerde discussies gehouden, maar slechts op één 
punt kwam het tot concrete besluitvorming, namelijk de verhoging voor 1990 
voor het wegvervoer van de communautaire contingenten met 40 %. Na deze 
vermelding kunnen we dan weer eens overgaan tot de voortzetting van de 
behandeling van de Europese ontwikkeling in de afzonderlijke vervoertakken. 
In het recente verleden zijn de binnenvaart en zeevaart al in deze rubriek 
beschreven. Deze keer zal bij de beschouwing de luchtvaart aan bod komen. 

Toch mag als algemene actualiteit ook niet onvermeld blijven, dat de Europese 
Commissie een overzicht over de voltooiing van de Interne Markt (onder de 
reclameslogan 'nog 1000 dagen voor vervaldatum') het licht heeft doen zien 
(vijfde verslag van de Commissie aan de Raad en het Europese Parlement COM 
(90)/90, Brussel, 28 maart 1990). De Commissie is in ieder geval haar verplich
tingen nagekomen. Zo stelt z i j : alle voorstellen zijn ingediend, de deelbesluiten 
echter die door de Raad voor bepaalde gebieden zoals vervoer zijn genomen en 
die gevallen waarin de Raad een andere benadering heeft gekozen dan die welke 
door de Commissie was bepleit, maken de indiening van aanvullende voorstellen 
noodzakelijk. Het oorspronkelijke programma van 279 voorstellen in het 
Witboek over de Interne Markt is onder meer daardoor gestegen tot 282. 
Daarenboven is het bemoedigend - juist in het kader van het scheppen van één 
interne ruimte - dat de nationale controles die voortvloeien uit nationale maat
regelen van handelspolitieke aard nu al steeds minder worden. Zo is de toe
passing van het 'ontsnappingsartikel' 115 dat toestaat toch in het intra-commu-
nautaire verkeer controlemaatregelen op te leggen, tussen 1987 en 1990 van 1300 
tot 335 gevallen gedaald, terwijl de beschermende maatregelen zelf, met name 
door de strengere controle van de Europese Commissie inzake de economische 
en industriële motieven die aan verzoeken van de Lidstaten ten grondslag lagen, 
in dezelfde periode zijn teruggelopen van 157 tot 119. 
Er zij op gewezen dat dit overzicht alleen betrekking heeft op die voorstellen die 
bij de voltooiing van de Interne Markt, althans de opheffing van de controles 
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aan de binnengrenzen, horen. Zo behoeft er bijvoorbeeld in de paragraaf over 
'scheepvaart over de binnenwateren' dan ook niet gerept te worden over de 
saneringsmaatregelen; wel, hetgeen dan ook gebeurt, over het desbetreffende 
cabotagevoorstel. Daarbij hoopt de Europese Commissie op een Raadsbesluit 
zoals dat voor het wegvervoer is genomen. 

Voor wat het wegvervoer verder betreft, zal de technische controle van de 
vervoermiddelen aan de grens worden opgeheven: vanaf 1 ju l i a.s. zal de controle 
van de tachograaf en andere technische elementen van het voertuig uitsluitend 
in het binnenland dienen te geschieden. Daarentegen is nog geen overeen
stemming bereikt over de afschaffing (in Duitsland en Frankrijk) van de inhouds-
controle van brandstoftanks van vrachtwagens, waarvoor in 1984 al een voorstel 
was ingediend. De Europese Commissie hoopt nu maar dat de verhoging van 
de accijnzen op de dieselbrandstof in Nederland en België de beraadslagingen 
zullen vergemakkelijken. Ook moet nog een besluit vallen over het voorstel 
waarmee wordt beoogd het vervoerverslag als zodanig af te schaffen, nu de 
vervoercontingenten gaan vervallen. 

Voor wat betreft de opheffing van de technische grenzen, wordt gemeld dat de 
Raadswerkzaamheden ten aanzien van de technische eisen van motorvoer
tuigen en trekkers is beëindigd en dat een communautaire goedkeuring in 
werking is getreden. De toepassing ervan wordt echter gehinderd, omdat de 
nationale wetgeving in 7 Lidstaten nog niet is aangepast. Desondanks is de 
Europese Commissie in dezen van plan voortvarend door te gaan en ook 
communautaire goedkeuringsregels te ontwerpen voor nieuwe categorieën voer
tuigen. Zo is zi j , nu er in februari al overeenstemming werd bereikt over het 
voorstel van de richtlijn inzake overheidsopdrachten op het gebied van de 
openbare dienstverlening, waaronder vervoer, vol goede hoop dat er eind van 
dit jaar tot besluitvormming wordt gekomen. 

Bij de marktorganisatiepunten in het vervoer, wordt allereerst gememoreerd dat 
de openstelling van het binnenlands goederenvervoer over de weg (cabotage), 
ofschoon vooralsnog met een beperkt karakter, een beslissende stap is geweest 
voor de werking van de interne markt. Uitbreiding tot andere vervoertakken zal 
moeten volgen. Ook wordt er op gewezen, dat de vooruitgang op het gebied van 
het goederenvervoer nog niet is doorgewerkt op het gebied van het personenver
voer; daarvoor blijven regels gelden die zowel de vervoerder als de burgers 
hinderen. De sinds 1987 ingediende voorstellen liggen nog steeds bij de Raad 
te wachten op besluitvorming. 
Ten aanzien van de opheffing van fiscale grenzen herhaalt de Europese 
Commissie dat dit ook een essentieel onderwerp is voor de opheffing van de 
grenscontrole. Er zij aan toegevoegd dat deze zaken in de Raad nog steeds met 
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unanimiteit moeten worden besloten, wat de verklaring is van de langzame 
vooruitgang. Bij het onderdeel BTW-heffing komt voor het eerst duidelijk naar 
voren dat '1992' een proces - en geen datum - is. De letterlijke woorden van de 
Europese Commissie zijn: 'De Raad heeft weliswaar de aanpak inzake de 
afschaffing van het belasten bij uitvoer aanvaard. Toch heeft men zich tevens 
uitgesproken voor een vaststelling van een overgangsregel waarbij de afschaffing 
van de fiscale controles aan de grenzen vanaf 1 januari 1993 voor de bedrijven 
wordt verzekerd, doch waarbij de belastingheffing uitsluitend in het land van 
bestemming wordt gehandhaafd. De Raad zal zich vóór 31 december 1996 
uitspreken over de overgang naar het definitieve BTW-stelsel'. 'Dit standpunt 
van de Raad leidt tot de vaststelling van een overgangsregeling tot na 1992 
waarbij een verschillende behandeling van het intracommunautaire handelsver
keer en het nationale handelsverkeer zal worden gehandhaafd.' Ergo, zo voegen 
wij eraan toe, de volmaakte voltooiing van de interne markt zal er niet vóór 1996 
zijn. In ieder geval zal het vervoer - tenzij het grensoverschrijdend intracommu
nautaire vervoer alsnog wordt uitgezonderd - administratief extra lasten krijgen 
doordat ze zal moeten gaan werken met 12 verschillende BTW-tarieven in plaats 
van geen zoals nu. 

In het verslag bericht de Europese Commissie ook over de werking van EG-
maatregelen in de diverse Lidstaten, voorzover ze niet direct van toepassing 
zijn, zoals verordeningen. Richtlijnen bijvoorbeeld dienen in nationaal recht te 
worden omgezet. Bij de vervoermaatregelen blijkt België bij het zeevervoer 
(verordening 4056) nog niet in het nationale recht te hebben opgenomen de 
verplichting om de Diensten van de Europese Commissie bij te staan. Neder
land, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn overigens de enige Lidstaten 
die dit al hebben gedaan. Bij het luchtvervoer zijn Nederland en België, althans 
volgens de Commissie, nogal slordig. Er zijn dan ook ten aanzien van de tarieven 
voor geregelde luchtdiensten en de verdeling van de passagierscapaciteiten en 
de toegang tot de markt, zowel tegen Nederland als België, inbreukprocedures 
ingeleid. Ook de toepassingsmaatregelen van mededingingsvoorschriften (richt
l i jn 3975/87) zijn niet in het nationale recht omgezet, voor zover het de ver
plichting om de Diensten van de Europese Commissie bij te staan betreft. Het 
is evenwel nog maar de vraag of omzetting van zo'n plicht in nationaal recht nu 
wel nodig is. Een mooie academische rechtsvraag voor het Hof van Justitie in 
Luxemburg. 
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BESCHOUWING: DE LUCHTVAART 

Inleiding 
De eerste concrete bemoeienis van een Europese instelling met de luchtvaart 
was het memorandum van de Europese Commissie van 1979. Dat het sinds de 
oprichting van de EG eind vijftiger jaren zo lang heeft moeten duren, is niet zo 
verwonderlijk. Het geregelde luchtvervoer (lijndiensten) maar ook, zij het in veel 
mindere mate, het ongeregelde (charters) is - op basis van de conventie van 
Chicago van 1944 - in de greep van een vergaande nationale (luchtruim is 
exclusieve soevereiniteit) en internationale (bilateraal) wetgeving. Enerzijds be
staan wereldwijd duizenden (voor de EG-Lidstaten ruim 600!) bilaterale over
eenkomsten over capaciteit, markttoegang in de vorm van al dan niet verleende 
luchtvrijheidsrechten en tarieven, anderzijds zijn er vele afspraken tussen re
geringen en luchtvaartmaatschappijen. 
Diverse uitspraken van het Hof van Justitie in Luxemburg in de jaren zeventig 
maakten duidelijk dat ook de luchtvaart niet kon ontkomen aan de algemene 
beginselen, zoals bijvoorbeeld de mededingingsregels, van het EG-verdrag. 
Het intracommunautair geregeld luchtverkeer lag dan ook duidelijk in de front
linie, ook al is het aandeel van het chartervervoer vele malen hoger (65 % van 
de passagiers/kilometers). Dit laatste is onderhevig aan een concessieregime dat 
vanuit een andere optiek (bevordering toeristenverkeer) nauwelijks moeilijk
heden oplevert. Ook de luchtvracht (in 1988 slechts 0,08 % d.w.z. 396.000 ton 
van het vrachtvervoer in de EG) ondervond en ondervindt nauwelijks belemme
ringen op dit vlak, voor zover het in speciale vrachtvliegtuigen of onder een 
vluchtnummer over de weg plaatsvindt (20 % van het totaal). In het combiver-
keer met passagiers is het uiteraard wel onderhevig aan bovengenoemde markt
organisatie-obstakels. 

De eerste - qua markt - inhoudelijke luchtvaartrechtsregel, zij het met zeer 
beperkte draagwijdte, kwam dan ook voor interregionale lijndiensten met passa
giers, vracht en post tot stand (naast een beschikking inzake overlegprocedures 
en richtlijnen over geluidshinder van subsone vliegtuigen en hulp bij ongevallen). 
Een tweede memorandum van de Europese Commissie (maart 1984) en de 
Europese Raad (juni 1986), die zich uitsprak voor één interne markt in 1992 ook 
voor de luchtvaart, leidde tot een pakket Raadsbesluiten, dat als eerste fase van 
de liberalisatie van de burgerluchtvaart bekend staat (Publikatieblad C 374 van 
31 december 1987). Tot stand kwamen: 

a richtlijn 87/601 betreffende de tarieven voor geregelde luchtdiensten tussen de 
Lidstaten; 

b beschikking 87/602 betreffende de verdeling van de passagierscapaciteit 
tussen luchtvaartmaatschappijen in geregelde luchtdiensten tussen Lidstaten 
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en de toegang van luchtvaartmaatschappijen tot geregelde luchtdiensten 
tussen Lidstaten; 

c verordening 3975/87 tot vaststelling van de wijze van toepassing van de 
mededingingsregels op ondernemingen in de sector luchtvervoer; 

d verordening 3976/87 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het 
Verdrag op bepaalde groepen overeenkomsten en onderling afgestemde feite
lijke gedragingen in de sector van het luchtvervoer. 

Knappe en vooral korte beschrijvingen ervan staan vermeld in een op moment 
van schrijven nog uit te brengen SER-advies over de tweede liberaliseringsfase: 
'De tarievenrichtlijn (a) gaat uit van goedkeuring van tarieven door beide be
trokken Lidstaten. Uitgaande van een goedgekeurd referentietarief, kunnen 
maatschappijen kortingen verlenen binnen twee tariefzones, afhankelijk van de 
aan het gebruik van het ticket te stellen voorwaarden. De richtlijn voorziet 
voorts in een arbitrageprocedure. 
De beschikking (b) schrijft flexibiliteit van capaciteitsverdeling voor binnen de 
grenzen 40%-60%, waarbij passagiers die worden vervoerd tussen een 
'hub'-luchthaven en een regionale luchthaven met een toestel met niet meer dan 
70 stoelen, niet worden meegerekend en waarbij geen rekening wordt gehouden 
met unilaterale capaciteitsverlagingen. Als een Lidstaat meent dat de verdeling 
zijn luchtvaartmaatschappij (en) ernstig financieel nadeel toebrengt, wordt 
onderzoek verricht dat tot herziening van de verdeling kan leiden. 
De beschikking regelt ook meer algemene aspecten van markttoegang door: 

• de aanvaarding van meervoudige aanwijzing op landenpaarbasis en (onder 
voorwaarden) op stedenpaarbasis voor te schrijven; 
• derde en vierde luchtvrijheidsrechten te verlenen aan communautaire lucht
vaartmaatschappijen (met veel voorbehoudens); 
• combinatie van landingsplaatsen toe te staan (onder voorbehoud); 
• vijfde luchtvrijheidsrechten te verlenen (als derde en vierde luchtvrijheids
rechten bestaan en als aan andere voorwaarden is voldaan) tot 30 % van de 
jaarlijkse capaciteit tussen twee luchthavens waarvan er tenminste één geen 
hub-luchthaven is (met een ontheffing voor Ierland en Portugal). 

Verordening 3975/87 (c) geeft algemene regels voor de toepassing van de 
artikelen 85 en 86 van het EG-Verdrag. Op basis van deze verordening (artikel 
5) kan de Europese Commissie een individuele vrijstelling van de toepassing van 
de mededingingsregels verlenen. Daarbij moet het woord individueel ruim 
worden opgevat: zo heeft de I A T A verzocht om een negatieve verklaring ter 
zake c.q. vrijstelling voor de I A T A Cargo Tariff Coordination. 
Verordening 3976/87 (d) machtigt de Europese Commissie om bij verordening 
groepsvrijstellingen te verlenen. Op basis van deze verordening heeft de 
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Commissie in ju l i 1988 drie nadere verordeningen vastgesteld met betrekking 
tot: 

• de gezamenlijke planning en coördinatie van de capaciteit, het delen van 
opbrengsten, het tariefoverleg met betrekking tot geregelde luchtdiensten en het 
toekennen van landings- en starttijden (slots) op luchthavens (2671/88); 
• geautomatiseerde boekingssystemen voor luchtvervoerdiensten (2672/88) 
waaraan weer is gekoppeld een verordening van de Raad betreffende gedrags
regels voor geautomatiseerde boekingssystemen (2299/89).' 

Het tijdelijke karakter van de eerste fase van de liberalisering is in de richtlijn 
en beschikking tot uitdrukking gebracht door vast te leggen dat de Raad vóór 
30 juni 1990 zou dienen te beslissen over de herziening ervan. De Europese 
Commissie heeft daartoe op 8 september 1989 wat zij noemt voorstellen voor 
de tweede fase van de liberalisering bij de Raad ingediend, vergezeld van een 
viertal ontwerp-verordeningen voor de toepassing van de mededingingsregels op 
het luchtvervoer. 

Ook hier weer de samenvatting zoals verwoord in bovengenoemd SER-advies: 
'De eerste voorgestelde verordening betreft de tarieven voor geregelde lucht
diensten (ter vervanging van richtlijn 87/601). Voorgesteld wordt de invoering 
van een systeem van 'double disapproval'. Lidstaten keuren tarieven goed, 
'indien deze in redelijke verhouding staan tot de volledig aangerekende kosten 
op lange termijn van de verzoekende luchtvaartmaatschappij'. Daardoor is het 
systeem van tariefzones achterhaald. Lidstaten zullen een voorgesteld tarief dat 
20 % hoger of lager is dan het dienovereenkomstige tarief in het voorgaande, 
daarmee overeenkomende, seizoen aan een grondig onderzoek onderwerpen. 
Alleen communautaire maatschappijen mogen 'prijsleider' zijn. Een betrokken 
Lidstaat of een luchtvaartmaatschappij op dezelfde route kan de Commissie 
verzoeken om advies over de vraag of het tarief in redelijke verhouding staat tot 
de volledig toegerekende kosten, enz. De ontwerpverordening is zowel van 
toepassing op tarieven voor geregeld luchtvervoer binnen Lidstaten als tussen 
de EG en derde landen. Als in een overeenkomst van een Lidstaat met een derde 
land bepalingen voorkomen die onverenigbaar zijn met de verordening, dient de 
Lidstaat bij de eerste gelegenheid alle passende maatregelen te treffen om deze 
onverenigbaarheid op te heffen. 

De tweede voorgestelde verordening regelt de toegang van luchtvaartmaat
schappijen tot geregelde intracommunautaire luchtdiensten en de verdeling van 
de passagierscapaciteit tussen luchtvaartmaatschappijen op geregelde lucht
diensten tussen Lidstaten (ter vervanging van beschikking 87/602 en richtlijn 
83/416). Voorgesteld wordt de marges voor de capaciteitsverdeling verder te 
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verruimen via 67,5 % - 32,5 % per 1 oktober 1990 tot 75 % - 25 % per 1 april 
1992. De grens voor het niet meetellen van diensten tussen hub- en regionale 
luchthavens wordt verhoogd van 70 tot 100 stoelen, terwijl diensten tussen 
regionale luchthavens bij de capaciteitsverdeling geheel buiten beschouwing 
blijven. Verder gaat de ontwerp-verordening in op de betrekkingen tussen Lid
staten en luchtvaartmaatschappijen. De Lidstaten verlenen op niet-discrimine-
rende wijze een exploitatievergunning aan op hun grondgebied gevestigde maat
schappijen, indien deze voldoen aan bepaalde technische, economische en 
andere normen. De staat van registratie machtigt communautaire luchtvaart
maatschappijen op niet-discriminatoire wijze tot exploitatie van luchtdiensten 
binnen de EG. Deze staat kan de economische levensvatbaarheid van een 
aangevraagde dienst toetsen; iedere weigering moet worden gemotiveerd. Com
munautaire maatschappijen met vergunning worden - met inachtneming van het 
bepaalde over meervoudige aanwijzing en van een beschermingsclausule voor 
nieuwe interregionale luchtdiensten - door de staat van bestemming gemachtigd 
tot het onderhouden van luchtdiensten van derde en vierde vrijheid en tot het 
combineren van deze luchtdiensten. De afwijkingen van artikel 6 van be
schikking 87/602 vervallen; daarvoor in de plaats komt een vrijwaringsclausule 
(artikel 11) die de Commissie in staat stelt te beslissen of congestie o.i.d. een 
gegronde reden is om vervoersrechten te weigeren of te beperken. 
De benedengrens voor meervoudige aanwijzing op stedenpaarbasis wordt staps
gewijs verlaagd tot 100.000 passagiers of 600 retourvluchten vanaf begin 1992 
(nu: 180.000 passagiers of 1.000 retourvluchten). Dat houdt in dat meervoudige 
aanwijzing mogelijk wordt bij twee (in plaats van drie) round-trips per dag. 
De beperkingen op de vrijheid om landingsplaatsen te combineren, worden 
opgeheven. Het plafond voor uitoefening van de vijfde luchtvrijheidsrechten -
toegestaan tussen alle luchthavens - wordt verhoogd tot 50% (100% voor 
vliegtuigen met minder dan 100 stoelen). Voor het 'vijfde-vrijheidsdeel' mag een 
ander, maar geen groter vliegtuig worden ingezet. Cabotage - mits als verlenging 
van een dienst van of naar het land van registratie - wordt toegestaan tot 30 % 
van de capaciteit. 
Tenslotte wordt voorgesteld dat een communautaire luchtvaartmaatschappij 
een dienst van vijfde vrijheid mag onderhouden tussen een andere Lidstaat dan 
de staat van registratie en een derde land, als dat derde land machtiging tot de 
dienst verleent.' 
Op het moment van het verschijnen van deze rubriek, zal de Raad waarschijnlijk 
al een aantal principebesluiten van 4 en 5 december j l . in rechtsregels hebben 
omgezet. Zo ziet het er naar uit dat per onderwerp het volgende tot stand komt: 

• tarieven: per 1 januari 1993 gaat het 'double disapproval' - systeem gelden, 
waardoor de communautaire luchtvaartmaatschappijen een grote vrijheid van 
tariefstelling krijgen. Van 1-1-1990 tot eind 1992 geldt een zonesysteem dat 
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flexibeler en transparanter zal zijn en bredere zones zal kennen dan het huidige, 
nl. een systeem met een basistarief en drie zones; 
• capaciteitsverdeling: vanaf 1 januari 1993 gelden in de EG geen bilaterale 
capaciteitsrestricties meer. Vanaf 1 november 1990 mag in de bilaterale relaties 
het capaciteitsaandeel 7,5 % punt omhoog, met als bodem de nu bestaande 
limitering van 60 % -40 %. De interregionale diensten worden daarbij tot aan een 
zekere toestelgrootte niet meegeteld. Wel heeft Spanje de invloed van het 
chartervervoer ter sprake gebracht, zodat het uiteindelijke resultaat nog geens
zins vaststaat; 
• toegang tot de markt: de voorstellen van de Europese Commissie over meer
voudige aanwijzing, vijfde vrijheidsrechten en combinatie van luchtdiensten; 
• vergunningverlening: per 1 ju l i 1992 zal een nationale overheid aan elke maat
schappij die in die Lidstaat is gevestigd en die aan de - nog te harmoniseren -
criteria voldoet, een vergunning verlenen. 

Mededingingsvoorstellen 
Voor wat het mededingingspakket betreft, wil de Europese Commissie via een 
ontwerpverordening de bestaande verordening (3976/87) wijzigen waarin de 
machtiging van de Europese Commissie om bij verordening groepsvrijstellingen 
te verlenen wordt geregeld. Immers, de algemene ervaring van de Commissie 
met deze groepsvrijstellingen is, dat zij voorzien in een werkelijke behoefte aan 
rechtszekerheid van de luchtvaartmaatschappijen en andere op de markt werk
zame ondernemingen, terwijl zij een aansporing vormen om eerdere meer 
restrictieve overeenkomsten in te trekken. 
Gezien de thans voorgestelde verdere liberalisering, is de Commissie van oor
deel dat dezelfde doelstellingen kunnen worden nagestreefd na 31 januari 1991. 
Verder komt de Europese Commissie met: 

• een voorstel tot wijziging van verordening 3975/87, waardoor deze ook van 
toepassing wordt op cabotage en op vervoer tussen een luchthaven in de EG en 
een in een niet-EG-land (89/C 248/05). De wijziging houdt in: het schrappen van 
art. 1, lid 2 van Vo. 3975/87 en het toevoegen van een nieuw artikel 18 bis over 
conflicten van internationaal recht. Dit artikel voorziet in procedures voor de 
oplossing van conflicten ingeval de toepassing van de verordening in strijd kan 
komen met de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van een derde land; 
• een voorstel om verordening 3976/87 - die de Europese Commissie machtigt 
tot het verlenen van groepsvrijstellingen - ook van toepassing te doen zijn op 
nationaal vervoer (89/C 248/06). Dit wordt gerealiseerd door in art. 1 van Vo. 
3976/87 het woord 'internationale' te schrappen; 
• een ontwerp-verordening, als pendant van verordening 3976/87, voor het 
internationale luchtvervoer tussen luchthavens in de EG en derde landen. Deze 
verordening machtigt de Europese Commissie dus tot het verlenen van vr i j -
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stellingen voor bepaalde groepen overeenkomsten, enz. in het verkeer met derde 
landen. De tekst komt, mutatis mutandis, grotendeels overeen met Vo. 3976/87. 

De ontwerp-verordeningen leiden ertoe dat de algemene procedures voor toe
passing van de mededingingsregels op de burgerluchtvaart, neergelegd in ver
ordening 3975/87, niet meer alleen op het internationale vervoer binnen de EG 
betrekking hebben, maar ook op het binnenlandse vervoer in de EG en op het 
internationale luchtvervoer met derde landen. De machtiging aan de Europese 
Commissie om groepsvrijstellingen te verlenen, wordt vervolgens in twee ver
schillende verordeningen geregeld: één voor het luchtvervoer binnen de EG en 
één - met wat ruimere vrijstellingsbepalingen - voor het luchtvervoer tussen de 
EG en derde landen. Gezien de hoeveelheid werk die al samenhangt met de 
marktorganisatievoorstellen van de Europese Commissie, is de Raad nog niet 
toegekomen aan de bespreking van de andere voorstellen op mededingingsvlak. 

Diversen 
En nog is de Europese Commissie niet uitgeput; zo heeft zij in februari 1990 een 
voorstel voor een Raadsbesluit over de betrekkingen met derde landen en over 
de onderhandelingen met de EVA-landen ingediend. De Commissie wil inzage 
in alle, ruim 600 bilaterale overeenkomsten van de Lidstaten met derde landen 
om prioritaire actievelden te identificeren en om de overeenkomsten te toetsen 
aan bestaand en zich ontwikkelend EG-beleid. Momenteel zijn de Lidstaten 
slechts verplicht tot consultatie van de Europese Commissie achteraf. 
Uiteindelijk wil de Europese Commissie zelf de bilaterale overeenkomsten met 
derde landen gaan afsluiten. Z i j claimt een exclusieve competentie op basis van 
artikel 113 van het EG-Verdrag en voert daarbij een advies 1/78 van het Hof 
van Justitie aan, dat stelt dat het begrip handelspolitiek in ontwikkeling is en 
alles omvat wat in internationaal kader als zodanig wordt opgevat. Die exclu
sieve bevoegdheid heeft dan betrekking op de commerciële aspecten van bilate
rale overeenkomsten (de bepalingen ten aanzien van tarieven, markttoegang en 
capaciteit). De overige aspecten - waaronder de sociale, de technische, de 
veiligheids- en milieuaspecten - behoren te worden geregeld op basis van artikel 
84 lid 2. De Commissie roept de EG uit tot één cabotagegebied en verbindt 
daaraan de conclusie dat de verlening van vijfde-vrijheidsrechten aan derde 
landen ter beoordeling aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd, 
omdat het gaat om een vermogenspost van de hele EG. De Europese Commissie 
staat met het oog op de administratieve en technische complicaties een geleide
lijke overname van de bilaterale akkoorden voor. Het ontwerp-Raadsbesluit 
voorziet dan ook in overgangsbepalingen die Lidstaten bij wijze van uitzonde
ring voorlopig (tot uiterlijk eind 1992) machtigen om over bilaterale overeen
komsten te onderhandelen binnen een gemeenschappelijk kader. Met be
trekking tot de luchtvaartbetrekkingen met de EVA-landen doet de Europese 
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Commissie nu al een aanbeveling voor een Raadsbesluit over een aan de Euro
pese Commissie te verlenen onderhandelingsmandaat. De zes EVA-landen 
(Zweden, Noorwegen, Finland, IJsland, Oostenrijk en Zwitserland) hebben 
verzocht om onderhandelingen te openen over een overeenkomst voor geregelde 
passagiersdiensten met als basis het EG-pakket van december 1987. 

Ook da luchtvracht (voorstel voor een verordening van de Raad inzake het 
onderhouden van luchtvrachtdiensten (COM(90) 63 def., Publikatieblad C 88 
van 6 april 1990), de onderlinge erkenning van bewijzen van bevoegdheid 
(voorstel voor een Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge erkenning van 
bewijzen van bevoegdheid voor burgerluchtvaartpersoneel, (COM (89) 472 def., 
1 december 1989, Publikatieblad C 10 van 16 januari 1990), alsmede de vergoe
dingen bij overboekingen (COM- (90) 99) zijn onderwerp van Commissievoor
stellen. Verder heeft zij nog plannen - zoals aangekondigd in haar mededeling 
'Ontwikkeling van de burgerluchtvaart in de Gemeenschap' (COM (89) 373 def.) 
- om op het vlak van de bewijzen van bevoegdheid in de luchtvaart, ten aanzien 
van luchtwaardigheidsvoorschriften inzake dienst- en rusttijden van vliegtuig
bemanningen, over automatische boekingssystemen, betreffende een gedrags
code van toewijzing van 'slots' op luchthavens, alsmede over een bijdrage aan 
de overbelasting van het luchtruim voorstellen te doen en op het gebied van 
overheidssteun acties te ondernemen. 
Kortheidshalve hier slechts een enkele kanttekening bij het luchtvrachtvoorstel. 
Het is bekend dat om diverse redenen veel luchtvracht in Europa over de weg 
wordt vervoerd, zij het wel op een luchtvrachtbrief met desbetreffend vlucht
nummer en uiteraard louter als vervoer van luchthaven naar luchthaven. Deze 
manier van handelen is niet zo zeer het gevolg van moeilijkheden die op het 
gebied van luchtvaartrechten zouden bestaan, doch vloeien meer voort uit de 
problemen die zich, ook in de EG, voordoen bij de afhandeling op de grond. 
Douane-afhandeling met verschil in wetgeving t.a.v. het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, de verschillende maten van vrachtauto's, etc, dat alles draagt ertoe bij 
dat het luchtvrachtvervoer zich eerder op de grond afspeelt dan daadwerkelijk 
in de lucht. Het Commissievoorstel gaat hieraan nog voorbij. 

Slot 
Op de vraag in hoeverre deze lawine van beoogde regelgeving ook daadwerkelijk 
van de Lidstaten van kracht mag gaan worden, is het nog te vroeg om te 
antwoorden; daarover kan zelfs geen indicatie worden gegeven. 
Wel is duidelijk dat de Europese Commissie alles op alles zet om - niet alleen 
zonder schade voor, maar ook ten voordele van de luchtvaartondernemingen -
het toch ingewikkelde complex (denk alleen al aan de mededingingsregels) wat 
de luchtvaart is in het Europese 'huis' onder te brengen. Z i j is in die opzet al 
zover geslaagd, dat het proces onomkeerbaar is geworden. Maar de grootste 
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krachttoer zal liggen in het opstellen van een extern beleid, het kweken van 
deskundigheid en onderhandelaarschap op mondiaal luchtvaartvlak om de dan 
gecreëerde Europese eenheid ook als blok om te zetten in meer mondiale 
vrijheidsrechten en gezonde concurrentieverhoudingen. Daarvan behoeven 
kleine landen met grote luchtvaartmaatschappijen en belangen, zoals Nederland 
en België, niet bij voorbaat negatieve gevolgen te ondervinden,... integendeel! 
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S T A T I S T I S C H E R U B R I E K 

De vervoerrelatie tussen Nederland en de Oostbloklanden 

Drs. J. S C H A L E N 

Het toenemend aantal bij het CBS binnenkomende vragen over het vervoer 
tussen Nederland en Oost-Europa, die in de eerste plaats betrekking hadden op 
statistische gegevens over de omvang van dit vervoer en in de tweede plaats op 
de penetratiegraad van Oosteuropese vervoerondernemingen betroffen, was 
aanleiding om in de Maandstatistiek Verkeer en Vervoer 80/6 een artikel te 
publiceren waarin het beschikbare statistische materiaal werd weergegeven. 
Onderstaande bijdrage bevat het vervolg op dat artikel, waarvoor de gegevens 
ontleend zijn aan de Statistiek van de Aan- en Afvoer en de Statistiek van de 
Zeevaart, aangezien het vervoer tussen Nederland en het Oostblok voor het 
overgrote deel over zee geschiedt. 
In 1960 bedroeg de aanvoer uit de Oostbloklanden naar Nederland 3,4 min ton 
(ruim 3 % van de totale aanvoer), in 1978 was de aanvoer toegenomen tot 11,4 
min ton (4 % van de totale aanvoer): in de daarop volgende jaren steeg de 
aanvoer geleidelijk tot 24,7 min ton in 1984, waarna een daling inzette naar 
18,2 min ton in 1987 (ruim 5 % van de totale aanvoer). Onder de Oostbloklanden 
neemt de Sovjet-Unie de belangrijkste plaats in bij de landen van herkomst: de 
laatste jaren was rond de 80 % van de aanvoer afkomstig uit de Sovjet-Unie. 

Tabel 1 - In Nederland vanuit hel Oostblok afkomstig aangevoerde goederen. 

Land 1960 1970 1978 1984 1987 

min ton 
Totaal 3,4 7,6 11,4 24,7 18,2 
Sovjet-Unie 2,1 5,0 7,6 19,5 14,4 
Polen 0,3 1,0 1,7 3,1 2,0 
Roemenië 0,5 0,9 1,3 0,7 0,7 
D D R 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 
Tsjecho-Slowakije 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 
Overige landen 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 

De afvoer uit Nederland naar de Oostbloklanden is van geringere betekenis: in 
1960 bedroeg de afvoer 0,6 min ton (0,8 % van de totale afvoer). 
In 1982 bereikte de afvoer naar Oostbloklanden een top met 4,9 min ton, waarna 
de afvoer schoksgewijs daalde naar 2,0 min ton in 1987 (0,75% van de totale 
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afvoer): bij de landen van bestemming schommelt het aandeel van de Sovjet-
Unie ronde de 50 %. 

Tabel 2 - Uit Nederland naar het Oostblok afgevoerde goederen. 

Land 1960 1970 1978 1982 1987 

min ton 
Totaal 0,6 2,2 2,9 4,9 2,0 
Sovjet-Unie 0,2 0,7 1,1 3,15 1,1 
Polen 0,1 0,2 0,6 0,4 0,2 
Roemenië 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 
D D R 0,1 1,0 0,7 1,0 0,3 
Tsjecho-Slowakije 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Overige landen 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 

Aanvoer bestaat naast invoer uit twee componenten: 

• entrepötopslag 
• inkomende doorvoer met overlading 

De opslag in entrepot betreft goederen waarvan op het moment van lossing de 
uiteindelijke bestemming (binnenland of buitenland) nog niet aan de douane kan 
worden doorgegeven; voor het overgrote deel gaan deze goederen na verloop 
van t i jd weer naar het buitenland (de entrepot-uitvoer): slechts een gering deel 
van de entrepot-opslag wordt alsnog in Nederland ingevoerd. 
De inkomende doorvoer met overlading betreft voornamelijk goederen die over 
zee worden aangevoerd en per binnenschip Nederland weer verlaten. 
Afvoer bestaat naast de uitvoer eveneens uit twee componenten: 

• entrepótuitvoer; 
• uitgaande doorvoer na overlading 

De uitgaande doorvoer betreft voornamelijk goederen die per binnenschip uit 
het buitenland worden aangevoerd en die over zee worden afgevoerd. 
Voor de transportketen zijn het entrepot-verkeer en de doorvoer met overlading 
van minstens zo grote betekenis als de in- en uitvoer voor handelsverkeer. 

Tabel 3 - Invoer, entrepot-opslag en doorvoer met overlading uit het Oostblok. 

1960 1970 1978 1983 1987 

min ton 
Invoer 1,1 2,4 5,2 12,2 5,7 
Entrepöt-opslag 0,9 2,1 5,0 9,5 10,6 
Inkomende doorvoer 1,4 3,1 1,2 1,5 1,9 
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Uit tabel 3 blijkt dat de invoer vanuit de Oostbloklanden naar Nederland zich 
vrij regelmatig heeft ontwikkeld van 1,1 min ton in 1960 tot ruim 12 min ton in 
1983, waarna de invoer daalde naar 5,7 min ton in 1987. 
De entrepöt-opslag en de inkomende doorvoer verliepen minder regelmatig: 
gedurende de laatste jaren bedraagt de entrepöt-opslag 10 min ton en de 
inkomende doorvoer ca. 2 min ton. 
Voor wat betreft de uitvoer uit entrepot en de uitgaande doorvoer vertonen de 
uitkomsten vrijwel voortdurend niet-systematische schommelingen. 

Tabel 4 - Uitvoer, entrepot-uitvoer en uitgaande doorvoer naar het Oostblok. 

1960 1970 1978 1982 1987 

min ton 
Uitvoer 0,2 0,5 0,9 1,4 1,2 
Entrepot-uitvoer 0,1 0,2 0,6 1,0 0,1 
Uitgaande doorvoer 0,3 0,5 1,4 2,4 0,7 

In de tabellen 5 en 6 wordt de aan- en afvoer van goederen uit de Oostbloklanden 
onderverdeeld naar de tien goederenhoofdstukken uit de NSTR. 

Tabel 5 - Aanvoer van goederen uit het Oostblok naar NSTR. 

Goederenhoofdstuk 1967 1973 1978 1984 1987 

min ton 
Landbouwprodukten 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 
Andere voedingsprodukten 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 
Vaste brandstoffen 0,4 2,0 0,9 2,3 1,4 
Aardolie en aardolieprodukten 1,6 5,4 7,7 19,5 13,9 
Ertsen en metaalafval 0,3 0,3 0,7 0,1 0,0 
Metalen 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 
Ruwe mineralen e.d. 0,4 0,8 0,4 0,4 0,2 
Meststoffen 0,7 1,1 0,3 0,5 0,2 
Chemische produkten 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 
Overige goederen 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 

Tabel 6 - Afvoer van goederen naar het Oostblok naar NSTR. 

Goederenhoofdstuk 1967 1973 1978 1982 1987 

min ton 
Landbouwprodukten 0,1 0,3 0,2 1,5 0,1 
Andere voedingsprodukten 0,1 0,3 0,2 1,1 0,7 
Vaste brandstoffen 0,0 0.0 0,1 0,0 0,0 
Aardolie en aardolieprodukten 0,0 2,0 0,5 1,0 0,1 
Ertsen en metaalafval 0,0 0,3 0,7 0,1 0,0 
Metalen 0,2 0,7 0,8 0,6 0,4 
Ruwe mineralen e.d. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
Meststoffen 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Chemische produkten 0,3 0,4 0,6 0,5 0,4 
Overige goederen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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De aanvoer van vloeibare brandstoffen (aardolie en aardolieprodukten) is de 
afgelopen 20 jaar vrijwel vertienvoudigd en maakt jaarlijks ca. 75 % van de 
totale aanvoer uit; fluctuaties in de aanvoer worden dan ook veroorzaakt door 
de mate van toe- of afname ervan. 

Bij de afvoer is vooral de terugval van de vloeibare brandstoffen opmerkelijk. 
De afvoer van landbouwprodukten en andere voedingsprodukten wordt geken
merkt door een aantal uitschieters. 
Binnen de Statistiek van de Aan- en Afvoer wordt onderscheid gemaakt naar 
de wijze van vervoer (vervoertak), waarmee goederen Nederland binnenkomen 
of verlaten: de vervoertak wordt geregistreerd op het moment van grensover
schrijding, hetgeen tot gevolg kan hebben dat goederen die afkomstig zijn uit 
Tsjecho-Slowakije over zee worden aangevoerd. 

Tabel 7 - Aanvoer uit het Oostblok naar vervoerwijze in procenten. 

1960 1970 1978 1984 1987 

Over zee 
% 

90,5 91,0 92,0 92,7 92,3 
Per binnenschip 3,4 2,7 1,6 1,7 3,0 
Per spoor 6,0 4,4 2,6 0,7 0,6 
Over de weg 0,1 1,9 3,8 2,9 4,1 

Bij de aanvoer van goederen uit de Oostbloklanden domineert het vervoer over 
zee: vrijwel gedurende de gehele periode 1960-1987 werd meer dan 90 % van het 
totaal over zee aangevoerd. Het aandeel van de vervoertakken binnenvaart en 
spoorvervoer werd relatief van minder betekenis, hetgeen veroorzaakt werd 
door de groei van de aanvoer over de weg. In het begin van de zestiger jaren 
kwam wegvervoer vanuit de Oostbloklanden nauwelijks voor, maar aan het eind 
van de zeventigerjaren zette een groei in die na een aantal jaren van stabilisatie 
de laatste jaren weer is toegenomen. 

Tabel 8 - Afvoer naar het Oostblok naar vervoerwijze in procenten. 

1960 1970 1978 1984 1987 

Over zee 
% 

76,3 81,2 77,0 68,0 61,9 
Per binnenschip 5,7 2,7 3,8 7,1 2,9 
Per spoor 17,3 12,1 11,8 9,2 9,6 
Over de weg 0,7 4,0 7,4 15,6 25,6 

Bij de afvoer van goederen naar de Oostbloklanden is de plaats van de zeevaart 
minder dominant en is het aandeel van de afvoer over zee, dat zich jarenlang 
tussen de 75 en 80 % bevond in 1987 zelfs afgenomen tot nog geen 62 %. Het 
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aandeel van het spoorvervoer bedroeg in de zestiger jaren ca. 20%: na een 
sterke terugval in het begin van de zeventigerjaren trad aan het eind van dat 
decennium herstel in, waarna het aandeel de laatste jaren rond de 9 % bedraagt. 
De afvoer over de weg vertoont in absolute zin een vrijwel constante geleidelijke 
groei: vanaf 1986 bedraagt het aandeel van het wegvervoer door de afname van 
de zeevaart ca. 25 % van de totale afvoer van goederen naar de Oostbloklanden. 
Aangezien de zeevaart toch nog de belangrijkste wijze van vervoer is waarmee 
goederen tussen Nederland en de Oostbloklanden worden vervoerd, wordt 
m.b.v. cijfers uit de Statistiek van de Zeevaart het vervoer over zee tussen 
Nederland en de Oostbloklanden nader in beschouwing genomen. Aan deze 
statistiek liggen geen douanedocumenten, maar door cargadoors opgemaakte 
verklaringen (generale verklaring, akte van uitklaring) ten grondslag, waardoor 
er verschillen optreden met op douanedocumenten gebaseerde statistieken: 

• land van lading/lossing vs. land van herkomst/bestemming; 
• op cargadoorsverklaringen wordt de goederensoort minder gedetailleerd om
schreven dan op douanedocumenten; 
• bruto-gewichten vs. netto-gewichten. 

In de tabellen 9 en 10 worden voor de twee belangrijkste landen van het 
Oostblok waarmee vervoer over zee plaatsvindt, de ontwikkelingen van 1967 tot 
1988 samengevat. 

Tabel 9 - Goederenvervoer over zee tussen Nederland en Sovjet-Unie. 

In Sovjet-Unie geladen in Nederland gelost In Nederland geladen in Sovjet-Unie gelost 

Totaal Door schepen onder Totaal Door schepen onder 
Russische vlag Nederlandse vlag Russische vlag Nederlandse vlag 

min ton % min ton % 
1967 3,0 54 4 0,4 72 8 
1972 7,1 64 1 0,9 88 2 
1978 7,6 78 1 1,2 76 4 
1982 18,2 85 1 3,2 74 2 
1988 13,9 81 1 0,8 88 8 

In 1967 werden ruim 3 min ton goederen die in de Sovjet-Unie waren geladen, 
in Nederland gelost; t/m 1981 steeg de hoeveelheid geloste goederen geleidelijk 
tot bijna 10 min ton. In 1982 werd de tot nu toe hoogste waarde bereikt van ruim 
18 min ton; in 1988 werden bijna 14 min ton in de Sovjet-Unie geladen goederen 
in Nederland gelost, waarin het aandeel van door schepen onder Russische vlag 
vervoerde goederen ruim 80 % bedroeg; het aandeel van de schepen onder 
Nederlandse vlag schommelt de laatste jaren rond de 1 %. 
Het vervoer van Nederland naar de Sovjet-Unie is van een geringere omvang 
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waarin vrijwel geen tendens waarneembaar is; in 1988 werden 0,8 min ton in 
Nederland geladen goederen in de Sovjet-Unie gelost waarvan 88 % door sche
pen onder Russische vlag en 8 % door schepen onder Nederlandse vlag werden 
vervoerd. 
De laatste jaren neemt het aandeel van 'Nederlandse' schepen aanzienlijk toe, 
hetgeen vooral wordt veroorzaakt door het teruglopen van het aandeel van de 
overige nationaliteiten. 
Het vervoer over zee van Polen naar Nederland is met uitzondering van 1984, 
toen er 4,4 min ton uit Polen afkomstige goederen werden gelost, vanaf de 
zeventigerjaren stabiel (ca. 2 min ton) gebleven. Het aandeel van de schepen 
onder Poolse vlag is daarentegen van 33 % eind jaren zestig via 75 % aan het 
begin van de jaren tachtig op 52 % in 1988 terecht gekomen. 
Het aandeel van de schepen onder Nederlandse vlag, dat lange ti jd van geen 
betekenis was, bedraagt in 1988 4 %. 

Tabel 10 - Goederenvervoer over zee tussen Nederland en Polen. 

In Polen geladen in Nederland gelost In Nederland geladen in Polen gelost 

Totaal 
Poolse vlag 

Door schepen onder 
Nederlandse vlag 

Totaal 
Poolse vlag 

Door schepen onder 
Nederlandse vlag 

min ton % min ton % 
1967 0,6 26 8 0,1 34 8 
1972 1,8 41 1 0,4 30 3 
1978 1,7 61 1 0,6 48 4 
1982 1,6 89 0 0,3 69 2 
1988 0,8 52 4 0,6 47 2 

De hoeveelheid in Nederland geladen en in Polen geloste goederen heeft de 
jaargrens van 1 min ton slechts een aantal malen overschreden: meestal werd 
een waarde bereikt tussen de 0,3 en 0,8 min ton. 
Het aandeel van de schepen onder Poolse vlag in het vervoer over zee van 
Nederland naar Polen is na een aantal topjaren (1980, 1981) van rond de 90 % 
weer teruggevallen naar ca. 50 %; het aandeel van de schepen onder Neder
landse vlag bedraagt de laatste jaren ca. 3 %. 

TOT SLOT 

De recente gebeurtenissen in Oost-Europa geven er aanleiding toe te veronder
stellen dat de in het bovenstaande geschetste ontwikkelingen m.b.t. het vervoer 
van en naar de Oostbloklanden ingrijpend zullen veranderen; de op stapel 
staande hereniging van de beide Duitslanden en het openstellen van de Oost
europese markt voor Westeuropese bedrijven zullen een verregaande invloed 
hebben op de vervoerrelatie tussen West- en Oost-Europa. 
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Ook de eenwording van (West-)Europa na 1992 zal effect hebben op de vervoer
stromen. Bovendien zal de statistische waarneming wijzigen, wanneer de gren
zen binnen de EG-landen gaan verdwijnen (zie voor een nadere uiteenzetting 
van deze problematiek: TVW 88/03, Statistische Rubriek). 
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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 

Regional Flughafen, Funktionen und Wirkungen. door Jürgen Sorgenfrei, Ver-
kehrswissenschaftliche Studiën nr. 40, Institut für Verkehrswissenschaft der 
Univsrsrcat Komburg, 3ötting5a 1989. 

De sterke groei van de mondiale luchtvaart manifesteert zich de laatste jaren, 
mede dankzij wijzigende omstandigheden, zoals de Europese liberalisatie, de 
opkomst van nieuwe, kleine vliegtuigtypen en de congestie op de centrale lucht
havens, ook in toenemende mate aan de onderkant van de markt: de regionale 
luchtvaart in Europa wint aan betekenis. 
Tegen die achtergrond onderneemt Sorgenfrei in bovengenoemde publikatie een 
poging de economische betekenis van regionale luchthavens voor het hun omrin
gende verzorgingsgebied in kaart te brengen en de aangrijpingspunten te formu
leren, die regionale luchthavens voor een regionaal-economisch ontwikkelings
beleid kunnen bieden. 
Het betoog van Sorgenfrei is opgebouwd uit drie onderdelen. 
In het eerste deel wordt binnen de context van het Westduitse luchthavensys
teem het verschijnsel regionale luchthaven getypeerd als een infrastructuurfacili
teit van het tweede niveau (niet te verwarren met 'categorie twee'-luchthavens 
volgens de EG-terminologie). Het gaat hier in de optiek van Sorgenfrei namelijk 
om dié luchthavencategorie, die nóch tot het eerste niveau van 10 internationale 
luchthavens in de BRD behoort, nóch tot het derde niveau van de talrijke 
Westduitse luchtvaartterreinen, waaraan nauwelijks enige regionaal-economi
sche uitstraling valt te ontlenen. Sorgenfrei is er dus op uit om die luchthavens 
van het tweede niveau te selecteren die qua verkeers- en vervoeromvang (de 
'Funktionen') die uitstraling wel hebben. Zo resulteert een vijftal luchtvaartter
reinen, waarvan er twee alsnog afvallen door het ontbreken van gedetailleerde 
regionale data. Uiteindelijk blijven de luchthavens Münster-Osnabrück, Pader-
born-Lippstadt en Dortmund-Wickede over voor nader onderzoek. 
In het tweede deel wordt op basis van de regionale ontwikkelingspotentieel-
theorie van Biehl nagegaan of aan de geselecteerde luchthavens potentiaal
factor-eigenschappen zijn toe te kennen aan de hand van regionale produktie-
functies. Vervolgens worden de regionale inkomens- en werkgelegenheidseffec
ten, alsmede de groei- en structuureffecten van de betrokken luchthavens geana
lyseerd. 
In het derde deel worden de ontwikkelingsperspectieven voor de regionale 
luchtvaart en regionale luchthavens in Europa nader bezien, uitmondend in 
verkeers- en vervoerprognoses voor de betrokken drie luchthavens. 
Nadat vervolgens de aangrijpingspunten zijn verkend, die luchthavenver-
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beteringen kunnen bieden voor een regionaal ontwikkelingsbeleid, formuleert 
Sorgenfrei concrete actiepunten voor het toekomstige regionale luchthaven-
beleid, waarbij met name de luchtverkeersleidingsvoorzieningen en hun finan
ciering een rol spelen. De rode draad door dit beleid vormt de groeiende 
betekenis van de regionale luchthavens in een naar de mening van Sorgenfrei 
steeds decentraler georiënteerd luchthavensysteem. 
Wat moet de beoordeling zijn van deze Duitstalige en op het eerste gezicht ook 
zeer Duitse publikatie? Immers, niet alleen het bronnenmateriaal is overwegend 
Duitstalig, maar ook de inhoud betreft tot in soms vergaande details een aantal 
kleinere Westduitse luchthavens. 
Zoals bij elke goed opgebouwde triptiek bepaalt ongetwijfeld het middelste deel 
de indruk die het totale werk bij de toeschouwer uiteindelijk achterlaat. Dat in 
dit tweede deel van de publikatie van Sorgenfrei een uiterst weerbarstige materie 
in kaart wordt gebracht, is op zichzelf al een verdienste. De systematische en 
veelzijdige wijze waarop de economische betekenis van de drie Westduitse 
luchthavens wordt geanalyseerd, geeft dit boek een algemenere betekenis, die 
ook relevant is voor de Nederlandse regionale luchthavens. Een ruimere verant
woording van met name ook Angelsaksisch bronnenmateriaal zou overigens de 
reikwijdte van dit deel nog ten goede zijn gekomen. Zie in dit verband bijvoor
beeld de door de FAA gehanteerde benaderingwijze: Buttler, S.E. and Kiernan 
L.J., (1986) Measuring the regional economie significance of airports, US-DOT 
FAA, Washington D.C. 
Voor een evenwichtige afweging van positieve én negatieve externe effecten van 
regionale luchthavens zou het zeker in de Nederlandse verhoudingen ook nog 
aanbeveling verdienen om naast de regionaal-economische effecten ook aan
dacht te besteden aan de milieu-effecten van regionale luchthavens. 
Het eerste deel van deze publikatie concentreert zich sterk op de karakteristieke 
verhoudingen binnen het Westduitse luchthavensysteem. Toch maakt de door 
Sorgenfrei toepaste functionele selectie op de Duitse luchtvaartterreinen het 
mogelijk om ook de regionaal-economische betekenis van de Nederlandse 
regionale luchthavens binnen de juiste verhoudingen te plaatsen. 
De visie die Sorgenfrei in het derde deel ontwikkelt op het Europese luchthaven
systeem, als basis voor het door hem geformuleerde regionale luchthavenbeleid 
van de BRD, roept vraagtekens op. Sorgenfrei stelt eenvoudig, zonder adequate 
analyse, dat een 'hub and spoke'systeem in Europa niet levensvatbaar zal zijn, 
ook niet na de liberalisering. 
Er zullen zich, aldus Sorgenfrei, door de congestie op de centrale luchthavens, 
in plaats van sternetten steeds meer 'point to point'-verbindingen tussen 
regionale luchthavens ontwikkelen, resulterend in een veel decentraler georiën
teerd luchthavensysteem. 
Daarbij gaat Sorgenfrei niet alleen voorbij aan de al jaren bestaande 'zesde-vrij-
heid'-hubs in Europa, maar overschat hij bovendien de levensvatbaarheid van 
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luchtlijnen tussen regionale luchthavens en onderschat hij de economische 
krachten achter de vorming van sternetten. Dat de ontwikkelingen op dit laatste 
punt snel gaan, blijkt uit de na de verschijning van dit boek opgedoken plannen 
voor een zogenaamde 'Euro-hub' op de luchthaven van Brussel. Hiermee l i jkt 
voor het eerst een hub naar Amerikaans model voor het 'domestic'verkeer 
binnen de interne markt gestalte te krijgen. De kans is zelfs groot, dat één of 
meer van de door Sorgenfrei bestudeerde regionale luchthavens een lijndienst 
op deze Euro-hub krijgt. 
In het derde deel van deze publikatie wreekt zich dan ook te enge nationale 
beschouwing op het snel veranderende krachtenveld binnen de in aantocht 
zijnde interne markt. 
Resumerend mag gesteld worden, dat het boek van Sorgenfrei, ondanks de 
geplaatste kanttekeningen, interessante aanknopingspunten biedt voor de 
verdere gedachtenvorming over regionale luchthavens. Voor eenieder die zich 
daarbij betrokken voelt, is dit boek dan ook warm aanbevolen lectuur. 

J.G. D E W I T 

Perspektiven des Weltverkehrs, H . St. Seidenfus, red., Beitrage aus dem Institut 
für Verkehrswissenschaft an der Universitat Münster, Heft 118, Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen, 1989, 185 pp. 

Di t boek vormt de neerslag van een in 1988 gehouden studiedag, die gewijd was 
aan de invloed van ontwikkelingen in de wereldeconomie op de vervoerstromen 
van en naar de Bondsrepubliek Duitsland. In de bijdragen - van de hand van 
een viertal auteurs - die tezamen het boek vormen is de optiek verruimd tot het 
geheel van de geïndustrialiseerde landen. 
In een eerste artikel worden te verwachten ontwikkelingen in de wereldecono
mie - als factoren die bepalend zijn voor de vervoerstromen - uiteengezet. De 
overige bijdragen hebben de vervoerstromen zelf, resp. de noodzakelijke aan
passing van de vervoersystemen, tot onderwerp. Achtereenvolgens komen aan 
de orde: de stromen tussen geïndustrialiseerde landen, tussen geïndustrialiseer
de landen en ontwikkelingslanden en die tussen West- en Oost-Europa (1). In 
het navolgende zal een meer gedetailleerd overzicht van de inhoud van ieder van 
de bijdragen worden gegeven. 
Seidenfus begint met een zeer beknopt overzicht van schommelingen, zowel over 
lange termijn als van conjuncturele aard, die zich hebben voltrokken in de 
wereldeconomie. Overgaand tot de factoren die in de toekomst de arbeidsverde
ling - en impliciet dus ook de handelsstromen - in de wereld zullen bepalen, 
bespreekt de auteur veranderingen in: 

• de produktiestructuur in de wereld (geïndustrialiseerde landen: toenemende 
accentverlegging naar de tertiaire sector); 
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• de relaties tussen de westerse economieën (als voorbeeld fungeert de EG: 
liberaliserend naar binnen, gevaar van protectionisme naar buiten - de 
'vesting Europa'); 

• de relaties tussen geïndustrialiseerde landen en ontwikkelingslanden (deze 
acht Seidenfus bepaald door de bereidheid van de ontwikkelde landen mee 
te werken aan de integratie van de ontwikkelingslanden in de wereldecono
mie) resp. de centraal-geleide economieën (schrijver durfde daarover nog geen 
uitspraak te doen; de 'perestrojka' was al wel aan de gang, maar de politieke 
aardverschuiving van eind 1989 viel uiteraard niet te voorspellen). 

De vervoersystemen tussen geïndustrialiseerde landen worden door Keuchel 
eerst in algemene zin bezien. Hierbij passeren zaken als subsystemen van het 
vervoer, karakteristieken van systemen voor internationaal vervoer, de 
betekenis van de vraagstructuur en criteria voor de toetsing van de efficiëntie 
van vervoersystemen de revue. 
De eigenlijke analyse wordt vervolgens toegespitst op het verkeer op de Noord-
atlantische route, met een onderverdeling naar luchtvaart, zeescheepvaart en de 
overbrenging van informatie. De auteur benadrukt sterk, dat de te verwachten 
verscherping van de concurrentie kan leiden tot verdergaande concentratie van 
ondernemingen, hetgeen op zijn beurt een gevaar voor verstarring - en daarmee 
inefficiënties - inhoudt. Het artikel mondt uit in twijfel of de vervoersystemen 
die ontwikkelde landen met elkaar verbinden, zich zonder bijsturing door de 
overheid op de been zullen kunnen houden. 
Het opstel over de vervoerrelaties tussen ontwikkelde landen en ontwikkelings
landen {Meyer-Schwickerath) toont qua structuur veel overeenkomst met de 
voorgaande bijdrage. Een probleembeschrijvend deel, gevolgd door het onder 
de loupe nemen van de voorwaarden waaraan in komende jaren de vervoersys
temen dienen te voldoen. Een afzonderlijke paragraaf wordt hier nog gewijd aan 
het politieke kader, factor waarvan inderdaad de relaties tussen westerse landen 
en ontwikkelingslanden nauwelijks los kunnen worden gezien. In het eerste, 
probleembeschrijvende, onderdeel komen achtereenvolgens aan de orde: de 
geografische ongelijkheid van de vervoerstromen, knelpunten in de infrastruc
tuur voor het landinwaartse vervoer, de beperkte capaciteit en kwaliteit van de 
zeehavens, alsmede de omstandigheid dat niet alleen eng-economische factoren 
van invloed zijn, maar ook aspecten als scholingsgraad en mentaliteit, de laatste 
vaak niet ingesteld op strakke planning. 
Bij het bezien van de eisen, te stellen aan de vervoerinfrastructuur, wordt een 
classificatie van landen gehanteerd, gebaseerd op hun toegankelijkheid voor 
vervoerstromen (landen zonder toegang tot de zee, landen gelegen ver van de 
internationale vervoerroutes, eilandstaten en landen met zeer gunstige mari
tieme ligging). Iedere groep van landen wordt geanalyseerd aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Eindconclusie van de schrijver is, dat de vervoerbehoeften 
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van ontwikkelingslanden zodanig verschillen, dat alleen enkele zeer algemene 
conclusies over de vormgeving van hun verbindingen met de ontwikkelde landen 
mogelijk zijn. 
Een beschouwing over het Oost-Westverkeer (Ehmer) sluit, zoals vermeld, dit 
boek af. Auteur schetst eerst de economische ontwikkeling van de (ex-)Oost-
bloklanden, alsmede de structuur van hun vervoerstelsel. Daarna vat hij het 
eigenlijke object van zijn analyse aan, de vervoerrelaties tussen oost en west (het 
'Westen' is overigens in deze bijdrage veel meer synoniem met de Bondsrepu
bliek Duitsland dan bij de drie overige auteurs). Het onderzoek van de toekom
stige vervoerrelaties richt zich eerst op de concurrentieverhoudingen tussen oost 
en west in het algemeen. Daarna wordt ieder van de vervoertakken afzonderlijk 
bekeken. 
Schrijver kon ten tijde van de publikatie niet verder gaan dan het vaststellen van 
'eine deutliche Tendenz hin zu mehr Kooperation'. Inmiddels is het spannings
veld, zoals Ehmer het formuleert, tussen de in Oost-Europa door de politiek 
ingeperkte economische ontwikkeling en de te verwachten hervormingen ingrij
pend verschoven ten gunste van de laatstgenoemde. Wat hiervan het gewicht zal 
zijn binnen het geheel van vervoerstromen en -stelsels van de economisch 
ontwikkelde landen, zal niet alleen de t i jd leren, maar zullen ook, eerder al, 
wetenschappers moeten analyseren. 
Wat nu is de waarde van deze bundel? In het perpetuum mobile van onze wereld 
is bezinning op de eisen waaraan het vervoersysteem dient te voldoen een 'must'. 
Aan de opzet van het boek - een driedeling van de vervoerrelaties van de 
ontwikkelde landen - valt niet zozeer de verdienste van originaliteit, als wel die 
van een 'bird's eye view' toe te schrijven. Wat de individuele bijdragen betreft: 
Seidenfus, in zijn inleidende artikel, is kort maar krachtig. Keuchel ('geïndustria
liseerde landen') doet wat schools aan. Het essay van Meyer-Schwickerath 
('ontwikkelingslanden') is een oorspronkelijke stuk werk. Ehmer "Oost-West') 
is informatief, maar nogal breedvoerig. Voor de lezer is het plezierig, dat aan alle 
bijdragen een puntsgewijze samenvatting voorafgaat. Jammer is het ontbreken 
van elke informatie over de auteurs (n'en déplaise de bekendheid van Seidenfus). 
Afsluitend: 'Perspektiven des Weltverkehrs' is niet gericht op theoretische ver
dieping. De sterkte ervan ligt in de empirische analyse. Ieder die geïnteresseerd 
is in wat het vervoersysteem, in zijn verschillende vertakkingen over de wereld, 
in de praktijk te wachten staat, kan dit boek zonder meer ter lezing worden 
aanbevolen. 

J . B . P O L A K 

Noot 

1. Hellmuth Seidenfus, 'Determinanten der künftigen weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung'; Stephan Keuchel, 
'Anforderungen an die Ausgestaltung internationaler Transportsysteme zwischen Industrielandern'; Mart ina 
Meyer-Schwickerath, 'Anforderungen an die Ausgestaltung internationaler Transportsysteme zwischen Indu
strie- und Entwicklungslandern'; Hansjochen Ehmer, 'Ost-west-Verkehre im Spannungsfeld zwischen ökonomi-
scher Entwicklung und politischer Restriktion'. 
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'Resourcesfor tomorrow's transport', 11th International ECMT Symposium on the 
theory and practice in transport economics; 12-14 September 1988; 524 pp. 

Behalve de gebruikelijke Ronde-Tafelconferenties worden door de CEMT regel
matig symposia georganiseerd. Het 1988 symposium is gericht op de éénwording 
van de transportmarkt in de EG vanaf 1992; daarbij wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan grote internationale infrastructurele projecten en de financie
ring dezer projecten, alsmede aan de onderlinge samenhang en concurrentie 
tussen de verschillende vervoerwijzen en het daarmee samenhangende prijs- en 
reguleringsbeleid, e.e.a. in het licht van liberalisering, harmonisering, deregule
ring, standarisering en ontwikkelingen in de informatie- en communicatietech
nologie. 
De conferentiestof is in 5 (hoofd)onderwerpen samengebracht, te weten: 

1 De voornaamste Europese verbindingen; auteurs: J.P. Baumgartner, M . 
Massoni en F. Boels 

2 Onderhoud en reconstructie van infrastructurele projecten; auteurs: 
J.T. Caff, C. Kaspar en W. Winkelmans 

3 Financiering van de exploitatie van de verschillende transportsystemen; 
auteurs: L. Hansson, J.M. Lengrand en F. Fernandez Lafuente 

4 Welzijn en sociale kosten; auteurs: P. Dubus, W. Rothengatter en 
F. Ouwerkerk 

5 Logistiek en informatie-technologie, voor zover van belang voor de trans
portsector; auteurs: H . Stabenau, P.J. Hills en F. Sabria. 

Het symposiumverslag eindigt met samenvattende conclusies, alsmede met een 
samenvatting van de naar aanleiding van de opgeleverde inleidingen gevoerde 
discussies. 
De omvang van de publikatie laat niet toe dat de behandelde onderwerpen in 
detail worden besproken, weshalve slechts enige saillante punten naar voren 
zullen worden gebracht. 
Opgemerkt moge nog worden dat enige overlapping plaatsvindt met de publika
tie van 'The European Round Table of Industrialists (ERT): The need for 
renewing transportinffastructure in Europe '1989' (zie boekbespreking door C.J. 
Ruijgrok in 4/89 van dit tijdschrift: p. 455). 
In (hoofd)thema 1 komen, behalve belangrijke infrastructurele werken, zoals de 
TGV-verbinding Parijs-Amsterdam, ook de financiering en het prijs
mechanisme, in het bijzonder in de bijdrage van F. Boels, aan de orde; deze 
laatste onderwerpen vinden een nadere uitwerking in de (hoofd)thema's 2 en 3. 
Wat de eerder genoemde TGV-verbinding betreft valt, op de zeer lage interne 
rentevoet van het Nederlandse stuk van deze verbinding: 1,5%(NS). Het netto
saldo van externe sociale voordelen en kosten moeten wel zeer hoog zijn, danwel 
de politieke motivering wel zeer belangrijk, wil een dermate lage interne rente-
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voet maatschappelijk verantwoord zijn: hoge exploitatietekorten, te betalen 
door de belastingbetaler, zijn dan lang niet denkbeeldig. 
Uit (hoofd)thema 2 valt af te leiden, dat onderhoud en reconstructie van de 
weginfrastructuur in veel Europese landen veel te wensen overlaat en dat de 
situatie doet denken aan die in ontwikkelingslanden! W. Winkelmans geeft in 
zijn bijdrage aan dat z.i. in de toekomst het binnenwateren-transport goede 
kansen heeft. 
Uit de bijdrage van Fernandez Lafuente, betreffende het stedelijk vervoer valt 
af te leiden dat Nederland aan de top staat voor wat betreft de subsidie aan dit 
vervoer: bijna 80%! (Ook in België, Italië en Frankrijk is dit percentage hoog). 
In (hoofd)thema 4 komen de sociale bezwaren, verbonden aan de infrastructuur 
en aan het verkeer en vervoer aan de orde; in dit kader behandelt Ouwerkerk 
de veiligheids- en 'overige' sociale bezwaren verbonden aan de huidige praktijk 
van het internationale goederenvervoer over de weg: o.a. het in slaap vallen 
tijdens het rijden bij zeer lange ritten. 
In (hoofd)thema 5 wordt de nauwe samenhang tussen de complete logistieke 
keten en het transport- en communicatiesysteem behandeld; er wordt een plei
dooi gehouden voor standaardisering van de uitwisseling en verwerking van 
gecomputeriseerde gegevens. Er wordt op gewezen dat een nieuw management 
systeem informatie-georiënteerd en niet langer activiteit-georiënteerd zal dienen 
te zijn. 
Zoals reeds eerder is opgemerkt, wordt in de verschillende bijdragen veel aan
dacht gewijd aan de wijze waarop infrastructurele projecten dienen te worden 
gefinancierd, opdat geen concurrentievervalsing optreedt tussen weg- en railver
voer en tussen openbaar en overig vervoer; interessant is daarbij het pleidooi 
voor het oprichten van een raihnfrastructuurfonds voor de spoorwegen (op min 
of meer gelijke wijze als het Rijks Wegenfonds), welk fonds los dient te staan 
van de spoorweg-autoriteit, welke de rail-infrastructuur exploiteert. 
De 'prijzen' in de transportsector dienen te worden gebaseerd op marginale 
sociale kosten d.w.z. dat in de 'prijs' niet alleen de normale economische kosten 
dienen te worden verwerkt, maar ook de 'overige' sociale kosten, zoals de kosten 
voor de gemeenschap van veiligheid, geluidshinder, luchtverontreiniging, waar
deverlies van eigendommen, visuele en andere aantasting van de omgeving. 
Uiteraard dienen niet alleen de 'overige' sociale kosten, maar ook de 'overige' 
sociale voordelen in aanmerking te worden genomen. Het 'intern' maken van 
voornoemde externe effecten, hetgeen inhoudt het 'op geld' waarderen van deze 
effecten is geen eenvoudige opgave; W. Rothengatter geeft in zijn bijdrage 5 
verschillende benaderingswijzen op dit probleem op te lossen: 

• de hulpbronnenbenadering (resource approach) 
• de utiliteitsbenadering 
• de welzijns-maximalisatiebenadering 
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• de 'voorkomen'-benadering (prevention approach) 
• de risicobenadering 

Rothengatter komt tot de conclusie dat alle benaderingswijzen hun aantrekke
lijke en (theoretisch) zwakke punten hebben; de 'voorkomen'-benadering ver
dient, in het kader van de kosten-batenanalyse en de 'standaardkosten bereke
ningen', in het algemeen de voorkeur, omdat het de meest bruikbare benadering 
is. 
Hoewel, uit puur theoretisch oogpunt, er voor economen weinig nieuws in de 
bijdragen naar voren komt, zijn een aantal van de praktische uitwerkingen voor 
hen wel degelijk interessant; ook wordt een goed overzich verkregen betreffende 
de 'state of the art'. Voor verladers, vervoerders en overig bedrijfsleven belang
wekkende zaken worden, met zicht op 1992, aan de orde gesteld. 
Zeer nuttige informatie wordt verstrekt voor beleidmakende instanties: de ver
schillende bijdragen geven een goede aanzet om tot een consistente en integrale 
(en theoretisch goed onderbouwde) transportpolitiek en -planning te komen; dit 
geldt zowel voor de nationale en lagere overheden als voor de EG. 
Mocht slechts een klein gedeelte van de door de deskundigen voorgestelde 
maatregelen/aanpakken in de praktijk worden gerealiseerd, dan kan het sympo
sium als geslaagd worden beschouwd. 
Het verslag van dit symposium kan als aanbevelingswaardige literatuur worden 
gekarakteriseerd voor éénieder die direct of indirect met het fenomeen trans
port, verkeer en vervoer te maken heeft; het zou verplichte literatuur moeten zijn 
voor sudenten, die zich uit hoofde van hun studie met deze materie bezighouden. 

Drs. J.A. B O U R D R E Z 

International Air Transport in a changing world door Jacques Naveau, Uitgave van 
Martinus Nijhoff (Dordrecht) en Bruylant, Brussel. 250 pp., Prijs B.Fr. 2359,-
excl. 

1 Opnieuw heeft de bekende Brusselse advocaat en hoogleraar luchtrecht 
N A V E A U een publikatie geschreven op het gebied van het internationale lucht
recht. In TVW 1989, 25/2, pp. 230-232 werd zijn co-produktie Précis de Droit 
Aérien besproken. Het onderhavige boekwerk vormt een onderdeel van de 
Utrecht Studies in Air and Space Law. 
2 Het valt niet mee telkens weer iets nieuws te brengen bij het schrijven van dit 
soort publikaties. Immers, in elk boek vindt men (uiteraard) een overzicht van 
de groei van de internationale burgerluchtvaart, te beginnen met het Verdrag van 
Chicago, Bermuda Agreement, juridische compositie van tariefstructuren, capa
citeitsvraagstukken, de aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen in bilaterals, 
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routes, etc. Vervolgens worden de klassiekers ICAO en I A T A ten tonele ge
voerd, het verschil tussen lijndiensten en charters, de wijze van verkrijgen van 
landingsrechten, etc., etc. 
3 Welnu, ook Naveaus boek voegt niet echt veel nieuws toe aan al datgene dat 
reeds lang bekend is. Wel geeft het een keurig overzicht van de structuur van 
de luchtvaartwereld met de volgende hoofdstukindeling: 
Part I : The international Conventions; Part I I : The Institutions; Part I I I : The 
acquisition of commercial rights; Part IV: The evolution of the regulatory sys
tem; Part V: The developing world; Part V I : The state of Europe; Part V I I : 
Perspectives en Part V I I I : Conclusions. 
Een overigens in nummering niet correct notenapparaat, een lijst van verdragen 
en een geselecteerde bibliografie zijn toegevoegd. 
4 De betrekkelijke kracht van het boek ligt in de van de dagelijkse (harde) 
luchtvaartpraktijk geabstraheerde academische opvattingen met als toege
voegde waarde het gedeelte (Part V I I en V I I I , pp. 209 cv.) aangaande de 
vooruitzichten voor de luchtvaartindustrie. Het is bijna grappig en in elk geval 
illustrerend voor de divergentie in het wegen van de intrinsieke inhoud van dit 
soort boekwerken door recensenten, dat George Petsikas - die de publikatie 
tegen het licht hield voor de Annals of Air and Space Law, vol. X I V , 1989, 
pp. 554-555, de bekende uitgave van de McGil l University te Montreal - van 
oordeel is dat juist dit element onnodig veel nadruk krijgt. 
M i j n opvatting is een andere. Naveau geeft wederom blijk van een grote ervaring 
die zijn geschriften een extra dimensie geeft. Men kan genieten van zijn benade
ring, die, hoewel soms niet erg diepgaand, mijns inziens langer en indringender 
zal naklinken dan de momentopnamen die gedetailleerder zijn en die van ver
gankelijke aard zijn: zie in dat verband mijn recensie van Toward a Community 
Air Transport Policy - The legal dimension van Slot en Dagotoglu in TVW 1989, 
25/3, pp. 347-348. 
5 Nu het boek werd afgerond vóórdat het Hof van Justitie EG te Luxemburg 
het SaeedFlugreisen-arrest wees op 11 april 1989 dient men het als lezer te doen 
met de nasleep van het Asjes-arrest van 30 april 1986 en het daaraan inherente 
luchtvaartpakket van 14 december 1987 ca. Aangezien ook andere ontwikkelin
gen in de schokschouderende communautaire regelgeving en casuïstiek de aan
dacht vragen (bijvoorbeeld de uitspraak in Luxemburg van 30 mei 1989 in zaak 
355/87 van de ladingreservering in de scheepvaart tussen Italië en Algerije; 
beweerdelijk oneerlijke tariefpraktijken van de Koreaanse staatsrederij 
H Y U N D A I met de beschikking van de EG-Commissie van 4 januari 1989; de 
cabotage-uitspraak van het Berlijnse Bundesverwaltungsgericht van 9 novem
ber 1989 terzake van inland-transport in West-Duitsland en de nog lopende 
zaak 352/88 tussen de EG-Commissie en Italië over de weigering van de 
Italianen aan Aer Lingus landingsrechten te verstrekken), is de verwachting 
gerechtvaardigd dat auteur over enkele jaren zijn publikatie zal bijwerken. 
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Het boek leest erg gemakkelijk en geeft een summiere inleiding in de componen
ten van de luchtvaart. Geen (quasi-) wetenschappelijke pretenties, maar vrijuit 
geschreven, gedragen door een nauwelijks te evenaren, zich reeds jarenlang 
manifesterende, eruditie. 

M R D R S F . A . V A N B A K E L E N 

Liber Amicorum Honouring Nicolas Mateesco Matte Beyond Boundaries, edited by 
De Daro Publishing, Montreal, 1989. X L V I I I + 367 pp. Prijs: $ 5 0 -
1 Eind 1989 verscheen het lang verwachte Liber Beyond Boundaries ter gelegen
heid van het afscheid van de internationaal bekendste publicist op het gebied 
van het Lucht- en Ruimterecht, Dr. Nicolas Mateesco M A T T E , Roemeen van 
geboorte. In 1950 emigreerde Matte naar Canada; van 1975-1989 gaf hij mede 
gestalte aan de op- en uitbouw van het Institute of Air and Space Law, onderdeel 
van de bekende McGill University in Montreal. Tot op de dag van vandaag 
maakt het prestigieuze Instituut de wetenschappelijke pretenties waar. In 
Montreal worden de 'echte' luchtvaartjuristen en idem-economen opgeleid. Het 
onderwijs en onderzoek staat er op een hoog peil. Als Instituutsdirecteur werd 
Matte in december 1989 opgevolgd door Dr. Michael M I L D E , huidig directeur 
van het Juridisch Bureau van de ICAO in Montreal. 
Matte blijft - na zijn pensionering - nog directeur van het McGill Centre for 
Research in Air and Space Law. Reeds meer dan vier decennia staat Matte te 
boek als één van de meest vooraanstaande juristen op voormeld terrein. 
Het is wonderlijk en tegelijk typerend voor het parochiaal niveau van de Neder
landse onderwijsinstituten dat (een aantal van) de publikaties van Matte niet 
staan geregistreerd als verplichte literatuur. Het is ondoenlijk alle boekwerken 
en publikaties van deze unieke man in kort bestek op te sommen, maar in elk 
geval worden hier gememoreerd zijn Traité de Droit Aérien-Aéronautique, waar
van al in 1980 een derde druk is verschenen en natuurlijk het periodieke over
zicht van de state of affairs in de luchtvaart, de onder Mattes redactie staande 
Annals of Air and Space Law, waarvan in 1990 het 15e Volume zal verschijnen. 
2 Het belang van Mattes invloedrijke, wetenschappelijke loopbaan moge bli j
ken uit de indrukwekkende lijst publikaties in het Liber op pp. X I - X V I . De 
redactie van het Liber is erin geslaagd een aantal zwaargewichten te contracte
ren voor het leveren van een bijdrage aan Mattes fare-well, welke qualificatie 
overigens niet voor alle hierna te noemen auteurs opgeld doet. 
De volgende 32 auteurs produceerden een artikel waarvan de intrinsieke waarde 
variabel is. 
Priyatna Abdurrasyid State's Sovereignty in Airspace; Karl-Henz Böckstiegel 
Practice of International Dispute Settlement - Thoughts after Resigning as President 
of the Iran-US Claims Tribunal; Aldo Armando Cocca El derecho del espacio, las 
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dendas y las humanidades. Hada un renacimiento por el derecho; I.H.Ph. 
Diederiks-Verschoor Safety in Aviation: the legal Safeguard; J. Dutheil de la 
Rochère Les tarifs de transport aérien en Europe; René-Jean Dupuy Mythologie de 
l'espace; D J . Fleming & E.D. Ducharme Technical and legal Compromise in 
International radiocommunication regulation; Mario Folchi^4/r Connections and Air 
Commercial Rights; Pierre M . Gallois Au sujet d'une discipline rajeunie: La géopoli-
tique; Stephen Gorove The UN Principles on Remote Sensing: Focus on possible 
controversial Issues; Gilbert Guillaume Terrorisme aérien et responsabilité civile; 
Werner Guldimann The market regulation of international air transport; Peter 
P.C. Haanappel Tariff setting and airline revenues: the effects of currency fluctua
tions and taxes; Qizhi HE Main issues of space law in the UN; Arnold Kean 
Disagreement at the diplomatic conference; Assad Kotaite La Convention de 
Varsovie, une sexagénaire qui se porte Men; Huguette Larose Modernization of the 
Warsaw-Hague system of airline liability in international air transportation; Enrique 
Mapelli El derecho de huelga en los transposes aéreos y el derecho al libre 
desplazamiento de los ciudadanos, segün la legislación espanola; Peter Martin 
Aviation security in international and UK law; Michael Milde Legal aspects of the 
global airground communications; Jacques Naveau Le droit aérien en devenir:pour 
une définition unificatrice; Gabriele Pescatore Responsabilité pour le lancement 
d'objets spatiaux; Emmanuel du Pontavice Une introduction au droit aérien; Guido 
Rinaldi Baccelli Le futur des accords bilateraux de navigabilité des aéronefs; 
Gustavo Romanelli Problèmes de légitimité constitutionelle dans la législation 
italienne sur les limites des dommages-intérêts dans la système de Varsovie; Elda 
Turco Bulgherini The European Directive for the approximation of the legislation 
concerning liability for defective products and uniformity of the responsibility with 
regard to civil aviation; V.S. Vereshchetin On the access of developing countries to 
space 'Benefits' (Tax on space states or cooperation with them ?); H.A. Wassenbergh 
The 'Protectionist Imperative' in international civil aviation; Ludwig Weber EEC Air 
transport and international airline cooperation; Robert Wijffels Le régime juridique 
du transport 'roll on-roll off 'route-mer' et 'route-air'; Sylvia Maureen Williams 
Recent trends on the commercialization of space activities; en G.P. Zhoukov Defini
tion and classification of the space object: an important issue in international space 
law. 
3 Het inhoudelijke peil van dit soort publikaties verschilt nogal eens, zo ook 
hier. Een van de redenen daarvan is dat sommige contribuanten zich zelden als 
auteur manifesteren, terwijl anderen (deels door hun gevorderde leeftijd) niet 
echt meer 'bij de t i jd ' zijn. 
Voorts komt men een veelkleurige hoeveelheid artikelen tegen waarin de lezer 
- aangezien er geen echte coherentie tussen de verschillende bijdragen bestaat 
- soms in het geheel niet is geïnteresseerd, waardoor men zich gaat beperken 
tot een selectieve lezing van het boek. 
Desalniettemin geeft deze publikatie veel informatie en zal ze een hoge bewaar -
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functie hebben. Voor de Europeesrechtelijk georiënteerde lezer zullen de artike
len van o.a. De la Rochère, Haanappel, Naveau, Bulgherini en Weber de aan
dacht trekken. 

M R . D R S . F .A . V A N B A K E L E N 
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N E A - M E D E D E L I N G E N 

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

Van de opleidingen Vervoermanagement en Management & Logistiek is in
schrijving voor het cursusjaar 1990-1991 inmiddels opengesteld. De nieuwe 
studiegids, met een uitgebreide toelichting op de cursussen, is opvraagbaar bij 
de afdeling schriftelijk onderwijs van NEA, Postbus 1969, 2280 D Z Rijswijk 
(tel. 070 - 3988388). 

In het najaar zal bij NEA een training worden gehouden voor Hongaarse 
transportmanagers. De training heeft een duur van 5 weken, waarin naast het 
theoretische deel ook een aantal bedrijfsbezoeken zullen plaatsvinden. 
Het project wordt gefinancierd in het kader van de Nederlandse hulp aan 
Oost-Europa. 
Het ligt in de bedoeling een dergelijke training eveneens voor transportmanagers 
uit Polen te organiseren. 

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

Geautomatiseerde ritregistratiesystemen 
NEA heeft onlangs een uitgebreid onderzoek afgerond naar geautomatiseerde 
ritregistratiesystemen. 
In het onderzoek wordt naast een inventarisatie en evaluatie van het markt-
aanbod, ingegaan op de energiebesparingsmogelijkheden van de systemen. Ten 
aanzien van dit laatste bleek dat besparing o.a. kan worden gerealiseerd door 
een verbeterde vervoerplanning. 
Op termijn wordt het besparingspotentieel ingeschat op 15-30% (in liter/km) 
wanneer het management goed inspeelt op de informatie die door de systemen 
wordt gegeven. 
De studie is uitgevoerd in opdracht van N O V E M (Nederlandse maatschappij 
voor energie en milieu bv) en de wegvervoerorganisaties NOB, PCB, KVO en 
Nederlands Vervoer. 
Het rapport is bij NEA te bestellen. 

De verladersenquête 
Recentelijk is een samenvatting uitgebracht van de in opdracht van het Ministe
rie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerde schriftelijke enquête onder 1200 
Nederlands verladers. In deze samenvatting wordt onder meer ingegaan op de 
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criteria dieverladers aan de keuze van de vervoerwijze en de vervoerders stellen. 
Een soortgelijke enquête, eveneens door/namens NEA uitgevoerd, is gehouden 
onder Belgische en Duitse verladers en door het Franse bureau INRETS onder 
Franse verladers. 
Eind juni zal een publikatie worden uitgebracht waarin de vier enquêtes met 
elkaar worden vergeleken. 

Bereikbaarheid Nederland-Oost-Europa 
Tijdens het 141e Jaarcongres van de Rotterdamse Schippersvereniging 
'Schuttevaer' op 10 mei j l . is aan de Minister van Verkeer en Waterstaat de 
notitie 'Bereikbaarheid Nederland-Oost-Europa' aangeboden. De notitie bevat 
de resultaten van een verkennend onderzoek naar de toestand van de Oost
europese vaar- en spoorwegen, de knelpunten en hun verbindingen met het 
westen. 
De notitie is opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers 
van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, de Koninklijke Schippers
vereniging 'Schuttevaer', de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat en 
NEA. 

De gevolgen van de voltooiing van de interne Europese markt voor het 
Nederlandse internationale busvervoer 
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en Nederlands 
Vervoer is een onderzoek gestart naar de effecten van de Europese markt
integratie op de tourwagensector. 
Teneinde een beeld te krijgen van de te verwachten ontwikkelingen in deze 
sector, zullen Nederlandse en Duitse tourwagenondernemingen en tour
operators worden geïnterviewd. 
Het onderzoek zal eind 1990 worden afgerond. 

Rapportages conjunctuurenquêtes en korte-termijnontwikkelingen in het goe
derenvervoer 
In mei/juni zijn de navolgende rapporten uitgebracht: 

• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector binnenlands goederen
vervoer over de weg voor het le kwartaal 1990 en verwachtingen voor het 2e 
kwartaal 1990. 
• Resultaten van de conjunctuurenquête in de sector internationaal goederen
vervoer over de weg voor het le kwartaal 1990. 
• Korte-termijnontwikkelingen in het binnenlandse beroepsgoederenvervoer 
over de weg: 4e kwartaal 1989. 
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POSTACADEMISCH ONDERWIJS 

Direct na de zomermaanden staan de volgende cursussen op het programma: 

• 'Niet-traditionele materialen in de wegenbouw' op 5, 6, 12 en 13 september 
o.l.v. prof. Ir. A.A.A. Molenaar 
• 'Expertsystemen in verkeer en vervoer' op 20 en 21 september o.l.v. Ir. M.J.M. 
van der Vlist en Ir. E.J. Verroen. 
• 'Het bestek gereedmaken van een constructief wegontwerp' op 23, 24 en 25 
oktober o.l.v. Prof. Ir. HJ.Th. Span en Ir. J.H.J. Jager 
• 'Geïntegreerd personenvervoerbeleid' op 23, 24 en 25 oktober o.l.v. Prof. Ir. 
M . van Witsen 
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