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Een woord vooraf
Ook

dit keer, gezien het aantal wachtende artikelen, een bont nummer met

toch weer een woord vooraf. Aanleiding is een minder frequent gebruikte
mogelijkheid onder de aandacht van de schrijvende lezer te brengen: de
Aantekeningenrubriek. Het is de bedoeling ruimte te scheppen voor verslagen of
aankondigingen die getuigen van vervoerswetenschappelijke arbeid of die het
vervoerbeleid betreffen, vooropgesteld dat ze een meer dan tijdelijke waarde
hebben. Het is dus niet de bedoeling om van deze rubriek een soort verkapte
conferentie-agenda of zoiets te maken; daarvoor zijn andere kanalen.
Er wordt gestart met een heel mooi voorbeeld. Het hoofd van het redactiesecretariaat - en zo ziet u wat voor netwerk de leden van de redactie hebben - heeft
de Tweede Paneuropese Conferentie medio maart 1994 in Kreta bijgewoond. Zo'n
belevenis zou ook bijvoorbeeld in de Europarubriek kunnen worden vermeld, doch
dan is het uit de tweede hand; dan beter de Aantekeningenrubriek nieuw leven
ingeblazen! Voor een letterlijk te nemen ooggetuigeverslag gelieve u dan ook
pagina 171 op te slaan.
Een tweede aanleiding: zoals u in de colofon heeft kunnen zien heeft de
redactiesecretaris Sigrid Antheunis afscheid genomen; afscheid omdat zij bij de
nieuwe uitgever een volgende stap in haar zakelijke loopbaan heeft kunnen
maken. Dat de overgang van oude naar nieuwe uitgever zo soepeitjes en
inhoudelijk eigenlijk ongemerkt is kunnen verlopen - zij het dat de andere lay-out
opvallend genoeg was - is voor een groot deel aan haar te danken. De redactie
heeft het volle vertrouwen dat, gezien haar opgewektheid, ze een glanzende
carrière tegemoet gaat. We verwelkomen gaarne i n deze sfeer haar opvolger drs.
Frank van der Lecq, neerlandicus en eindredacteur van het magazine Logistiek
Signaal.
In dit nummer ten slotte zijn naast de traditionele Europa- en Statistische
rubriek opgenomen een artikel, dat de intermodale concurrentie in het Belgische
inlandvervoer analyseert (T. Notteboom en C. Coeck), een andere dat de financiële
scenario's voor stads- en streekvervoer aangeeft (De Moor, Van Vliet en De Groot)
alsmede een artikel over de win-winsituatie bij samenwerking van de luchtvaart
met de hogesnelheidstreinen (Van Hagen).
Het

wegvervoer krijgt met een tweetal artikelen i n de sfeer van kosten en

baten aandacht. De economische baten van milieuzorg in het goederenvervoer
over de weg belichten Van der Vlies en Kuipers terwijl Mayeres de marginale
externe kosten van vrachtwagens onder de loep neemt.
De Redactie
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Strategische positionering binnen
het Belgische goederenvervoer

vervoerswetenschap

Theo N o t t e b o o m

en C h r i s C o e c k

Abstract
This paper examines intermodal competition in Belgian inland transportation. Traffic data,
expressed in ton and tkm, from 1 9 8 0 until 1991 were used as a basis for the positioning of
the main inland transport modes (i.e. rail, road and inland navigation) in the totality of the
Belgian transport sector and for the positioning of various commodities within each
transport mode. Concepts of portfolio analysis, shift-share analysis and diversification
indices were a p p l i e d in order to assess and partially explain changing patterns in
intermodal competition.
Tijdschrift Vervoerswetenschap 2 / 9 4 , page 85-1 10

1. Inleiding
Vanuit bedrijfsperspectief kan gesteld worden dat tussen de verschillende
transportmodaliteiten een sterke concurrentie wordt waargenomen. De
overweging enerzijds en de keuze van de gebruikte transportmodus of combinatie
van

transportmodaliteiten anderzijds zijn i n vele gevallen het gevolg van de

intrinsieke eigenschappen van de transportmodus en van de karakteristieken van
de te transporteren goederen en produkten.
In deze bijdrage zal getracht worden om de concurrentiële structuur binnen
de belangrijkste Belgische vervoersmodaliteiten te schetsen. Dit zal gebeuren aan
de hand van de vaststelling van specialisatie- en diversificatie-indices, zowel intramodaal als inter-modaal. Als basisdata zullen de trafiekcijfers van het wegvervoer,
de binnenvaart en het spoorvervoer voor de periode 1980-1991 worden
gehanteerd. De gebruikte analysetechnieken zijn noch plaats-, noch tijdsgebonden. Bijgevolg kan onderstaande methodologie eenvoudig toegepast worden op
andere landen en andere basisperiodes.
In een eerste deel zal een kadering van de basisproblematiek worden
behandeld, aangevuld met een korte descriptieve analyse van de evolutie van de
vervoerde tonnages. De nadruk zal hierbij voornamelijk gelegd worden op een
analyse van de veranderende concurrentile positie van de drie beschouwde
subsectoren binnen de Belgische vervoersector.
Op

basis van concepten van portfolio-analyse en shift-share-analyse zal

vervolgens een verdere uitdieping en interpretatie van de eerder verkregen
resultaten worden uitgevoerd. De specialisatie- en diversificatie-indices binnen
iedere vervoermodus in België zullen i n het derde deel worden onderzocht.

2. Kwalitatieve analyse van het Belgische goederenvervoer
In wat volgt zal de aandacht uitgaan naar de concurrentie tussen het
wegvervoer, de binnenvaart en het spoorvervoer. Hoewel het vliegtuig en de
pijplijn i n bepaalde situatie sterke voordelen bieden, zullen ze niet van naderbij
worden beschouwd, aangezien ze een te klein percentage van het goederenvervoer
in België innemen om relevante vergelijkingen met de andere vervoerswijzen op te
Assistent Dienst
Transporteconomie

stellen.

Aspirant N a t i o n a a l Fonds
voor Wetenschappelijk
Onderzoek ( N F W O )
Universitair Centrum
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intrinsieke eigenschappen van deze vervoersmodaliteit en van het specifieke

Het

al dan niet aanwenden van een bepaalde modus wordt bepaald door de

vermogen om het aangeboden goederenvolume te verwerken. De kwalitatieve
vervoerwijze-keuzeproblematiek steunt op een aantal criteria, bijvoorbeeld niet
limitatief (1) de grootte van het vervoermiddel, (2) de snelheid van de modus, (3)
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de variabiliteit i n vervoerscapaciteit, (4) de bereikbaarheid of de toegankelijkheid
tot

de modus, (5) de flexibiliteit, (6) de bruikbaarheid voor het voorgenomen

transport, (7) de frequentie van het verschaffen van vervoerdiensten, (8) het
gevaar van beschadiging van de lading en (9) de kosten of de prijs verbonden aan
het gebruik van het vervoermiddel.
Aanvullend dienen tevens elementen zoals bijvoorbeeld het bestaan van
voldoende uitgebouwde infrastructuur, het onderhouden van een degelijke
internationale verbinding en de punctualiteit (eventueel in rechtstreekse relatie tot
de frequentie) te worden geëvalueerd of in rekening worden gebracht. I n
toenemende mate heerst ook de strekking om de door de verschillende
vervoerswijzen veroorzaakte externe kosten (met dan als voornaamste de
milieuvervuiling) als beslissingscriteria op te nemen. Deze evolutie staat immers
ta directe relatie tot het stijgende milieubewustzijn. In de toekomst zal getracht
worden om de veroorzaker van externaliteiten voor dit welvaartsverlies ook
daadwerkelijk te laten betalen. Het principe 'de vervuiler betaalt' zal aangewend
worden om het milieu als beslissingsvariabele bij transportbeslissingen op te
nemen. Op die manier worden m ü i e u a r g u m e n t e n bij een transportbeleidsmaatregel

op gelijke voet behandeld met financiële, economische, socio-politieke en

mobiliteitsoverwegingen. Een vervoerder die een transportmiddel gebruikt dat i n
grote mate externaliteiten creëert zal hiervoor (zeker i n de toekomst) dienen te
betalen, zodat hij zijn directe vervoerskostprijs ziet stijgen.
In België speelt het milieu-hygiënisch aspect vooralsnog geen rol ta het
vervoersbeleid. Enkel op louter technisch vlak (bijvoorbeeld de regulering van de
emissies van motorvoertuigen) wordt reeds ta beperkte mate met milieuoverwegingen rekening gehouden.

TABEL \ : R A N G S C H I K K I N G V A N DE DIVERSE VERVOERSMODALITEITEN V O L G E N S
VERSCHILLENDE BESLISSINGSCRITERIA ( l = g o e d , 3=slecht)

Modus
Criterium

Wegvervoer

B ïnnenvaa

•

• m i;rvoer

grootte

3

1

2

snelheid/transporttijd

1

2

3

bereikbaarheid

1

3

2

variabiliteit

3

2

1

flexibiliteit

1

2

3

bruikbaarheid

3

1

2

frequentie/punctualiteit

1

3

2

beschadiging goederen

2

1

3

transportkosten

3

1

2

capaciteit

3

1

2

betrouwbaarheid

1

2

3

penetratie

1

3

2

externaliteiten

3

1

2

som ranking

26

23

29

Bron: Kuiler (1973), Van G o o r (19*89), Bowersox (1974) en Ballou (1978)
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Tabel 1 geeft een overzicht van de rangschikking van de basiskarakteristieken
van

de diverse goederen-vervoermiddelen en geeft bijgevolg een indicatie van de

performantie van de modaliteiten volgens de inherente kenmerken van deze
transportwijzen. De scores voor de individuele vervoermiddelen zijn gebaseerd op
het samenbrengen van de resultaten uit de geciteerde werken. Een vervoerwijzëkeuze kan echter ook meer specifiek gebeuren aan de hand van de partij te
vervoeren goederen. Van Goor stelt dit voor in een overzichtelijke matrix waarin
een vergelijking van de geldwaarde en het gewicht van de lading met het aard van
het transportmiddel wordt doorgetrokken (Van Goor (1989), blz. 332).
Uit

tabel 1 blijkt dat inzake de intrinsieke capaciteiten van de verschillende

transportmodaliteiten, de binnenvaart als vervoersector de meest voordelige
rangschikking genereert. Nochtans is de spreiding tussen de vervoerswijzen
eerder gering te noemen. Bovendien heeft de som van de individuele scores weinig
praktische betekenis daar aan de criteria subjectieve wegingsfactoren moeten
worden toegekend die afhankelijk zijn van de eisen gesteld door verlader en
goederen.
Een eerste inzicht in het werkelijk prestatieniveau van de onderzochte
vervoersmodaliteiten in de periode 1980-1991 kan worden verkregen door een
descriptieve analyse van de absolute en relatieve vervoersprestaties. De gebruikte
statistieken van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) betreffen het
goederenvervoer over Belgisch grondgebied (inclusief doorvoer) door zowel
binnenlandse als buitenlandse voertuigen .
1

Algemeen kan gesteld worden dat het totale vervoerde volume i n de periode
1980-1991 aan weinig veranderingen onderhevig is geweest. Zoals uit figuur 1
blijkt, fluctueren de jaarlijkse indexcijfers binnen een marge van 20%, wat
nagenoeg een status quo inhoudt. In 1991 vervoert het wegvervoer 15% meer,
FIGUUR 1: EVOLUTIE V A N DE VERVOERDE T O N N A G E S

600
' Wegvervoer =
goederenvervoer over de weg
door Belgische voertuigen met
minstens é é n ton
laadvermogen (som van het
vervoer voor eigen rekening
en voor rekening van derden,
binnenlands en internationaal)
aangevuld met een raming
a a n g a a n d e het vervoer over
Belgisch g r o n d g e b i e d door
vreemde voertuigen.
Spoorvervoer = som van de
binnenlandse, internationale
en doorvoertrafieken (Belgisch
grondgebied).
Binnenvaart = Inclusief
kustvaartuigen, som van het
binnenlands, ingaand,
uitgaand en d o o r g a a n d
vervoer door schepen van
Belgische en vreemde
nationaliteit (Belgisch
grondgebied).

miljoen ton

index (1980=100)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
HH

Spoor

-*~

Index s p o o r

I
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Bron: Eigen opstelling op basis van NIS-stalistlekei

I Binnenvaart
Index binn.

•

Weg
Index weg
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FIGUUR 2 : EVOLUTIE V A N DE GEPRESTEERDE T O N K M

60

index (1980=100)

miljard tkm

175
150

40 h

125

20

100

20

75

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
m i

Spoor

- I n d e x

spoor

Binnenvaart

•

Weg

Index

-s—

Index

binn.

weg

Bron: Eigen opstelling op basis van NIS-statistieken

terwijl het spoor en de binnenvaart een daling van respectievelijk 9% en 6% laten
optekenen. De kleine procentuele verschillen lijken een tijdelijke evolutie weer te
geven en bijgevolg op geen substantiële verandering te wijzen.
Indien de gepresteerde ton-kilometer van naderbij wordt onderzocht, wordt
daarentegen een volledig ander beeld verkregen. Daar waar de evolutie van het
vervoerde tonnage slechts beperkt is te noemen, zijn de verschillen inzake het
gepresteerde aantal tonkm veel substantiëler. Het totaal aantal t k m is i n de
periode 1980-1991 gestegen met nagenoeg 34%. Indien de verschillende
vervoerswijzen afzonderlijk worden beschouwd is het verschil nog groter (zie
figuur 2).
Het

spoorvervoer en de binnenvaart presteerden i n 1991 ten opzichte van

1980 respectievelijk 2% meer en 11%

minder tkm.

Wanneer de volledige periode

wordt beschouwd schommelen beide vervoersmodaliteiten rond de status quo,
weliswaar met een tendens naar een licht verlies toe (in het bijzonder voor de
binnenvaart). Het wegvervoer daarentegen laat een continue en spectaculaire
TABEL 2 : GEMIDDELD A F G E L E G D E A F S T A N D PER T O N (In km)

1980

44.9

112.5

57.8

1983

57.4

108.4

54.5

1986

59.3

117.6

54.6

1991

64.2

126.4

55.1

Bron: eigen opstelling op basis van NIS-statistieken
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stijging optekenen. In 1991 werd 65% meer t k m afgelegd dan i n 1980, wat
neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 4.65%. Dit gegeven staat in schril
contrast met de jaarlijkse stijging van het vervoerde tonnage met 1.31%. Hieruit
kan

enkel geconcludeerd worden dat de lengte van de ritten (mobiliteit) van het

wegvervoer over Belgisch grondgebied ongeveer met de helft is toegenomen i n
vergelijking met het basisjaar 1980. Aldus profileert het wegvervoer zich meer en
meer als lange-afstandsmodus, wat bevestigd wordt i n tabel 2.
De

relatieve aandeelpercentages van de verschillende modaliteiten werden

uitgezet i n tabel 3. Het wegvervoer kent, zowel inzake ton als tkm,
die

zich i n de tijd heeft verstevigd (vooral i n tkm).

een suprematie

Het aandeel van het

spoorvervoer bedroeg over de ganse periode 11a 13%. Inzake t k m werd in 1980
nog

ruim 26% opgetekend, wat geleidelijk afnam tot 20% in 1991.

Wat de

binnenvaart betreft, daalde het aandeel in het totaal vervoerde tonnage met 2,5%.
Het

aandeel i n de gepresteerde tkm daalde fors van 19% i n 1980 tot amper 12,8%

in 1991. De relatieve afstanden van de individuele vervoersprestaties van de
binnenvaart zijn bijgevolg substantieel lager dan bij weg- en spoorvervoer (cf.

tabel

2).

TABEL 3: AANDEELPERCENTAGES V A N DE VERVOERSMODALITEITEN IN BELGIË

Weg
Spoor
Binnenvaart

68,33
13,07
18.60

72,87
10,98
16,15

69,50
12,48
18,02

54,65
26,16
19,19

67,27
19,94
12,79

61,68
22,72
15,60

Bron: eigen opstelling op basis van NIS-statistieken

3. Strategische marktpositionering binnent goederenvervoer in België
Teneinde een inzicht te krijgen i n de positie van een transportmodus ten
opzichte van zijn voornaamste concurrenten i n geselecteerde trafiekgroepen kan
men

overgaan tot een strategische marktpositionering. Vooral een toename van

marktaandeel en hieraan verbonden trafiekgroei en trafiekdiversificatie moeten
hierbij als determinerende parameters worden aangehouden.
Een analyse-instrument dat i n dit verband kan gehanteerd worden, is de
Strategische Marktpositionerings-analyse (SMA)
Positionering (SP). In een SMA

of kortweg Strategische

zal de effectiviteit van Cen bepaalde transportmo-

dus bepaald worden door middel van de toename van het marktaandeel en de
diversificatie van de trafiekstructuur. De SP-techniek en methodologie werd
voorheen reeds succesvol toegepast op de evolutie van de containertrafiek binnen
de Hamburg-Le Havre-range (zie Policy Research Corporation (1992)).
Conventioneel bestaat een SMA

uit drie analyse-technieken die oorspronkelijk

ontwikkeld werden i n het strategisch management, maar die tevens kunnen
worden toegepast op het goederenvervoer, namelijk (a) een portfolio-analyse, (b)
een shift-share analyse en (c) een diversificatie-analyse. Een SMA

is uiterst
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relevant i n het kader van de strategische besluitvorming bij zowel publieke
beleidsvoerders als private vervoerbedrijven. Bovendien laten de resultaten van
een SMA

toe om door middel van trendanalyse (eventueel aangevuld met

scenario's voor het toekomstig beleid) enige gefundeerde uitspraken te doen over
de toekomstige concurrentieverhoudingen bij eenzelfde of een gewijzigd beleid.
3.1 Produkt-portfolio-analyse (PPA)
3.1.1 Betekenis van de produkt-portfolio-analyse
Bij het gebruik van de Boston Consulting-matrix, die ontwikkeld werd op het
einde van de jaren zestig door de Boston Consulting Group, wordt het
produktenpakket of het geheel van de SBU's (Strategie Business Units) van elke
onderneming i n vier groepen ingedeeld op basis van twee dimensies: (procentueel)
marktaandeel en marktgroei (cf. figuur 3).
Naargelang van de positionering binnen deze matrix, spreekt men van 'stars',
'cash cows', 'wild cats' en 'dogs'. De pijlen geven een normaal groeipad van de
activiteit aan. Het gevaar bestaat echter dat een 'wild cat' niet volledig doorgroeit
tot

'star' (vandaar dat ze soms ook wel 'problem children' of 'question marks'

worden genoemd).
De 'stars' zijn SBU's met een
hoog marktaandeel en een sterke
groei. Zij vertegenwoordigen de
toekomst van de onderneming.

FIGUUR 3: PORTFOLIO-ANALYSE:
DE BOSTON CONSULTING MATRIX
hoog

De opgave van de onderneming
is de marktpositie van deze

Wild Cats — — •

'stars' minstens te behouden of

Stiirs

te verstevigen wat meestal door
additionele investeringen bereikt
kan

worden. De 'cash cows'

betekenen een sterke positieve
inbreng voor de onderneming
dankzij h u n hoog marktaandeel.

Dogs

—

Cash Cows

Zij genereren doorgaans veel
meer middelen dan nodig is voor
herinvestering. De vrijgekomen
en overblijvende fondsen kunnen
bijgevolg gebruikt worden om de

laag
laag

marktaandeel

hoog

Bron: Van der Lee H.J., e.a., Strategisch Management, 1 9 8 7 , pagina 7 6

'wild cats' te financieren.
De 'wild cats' vereisen zeer grote investeringen omwille van h u n hoge groei.
Gezien h u n zwakke concurrentiële positie brengen ze weinig netto-kasstromen
voor de onderneming voort. Hoofdvraag is derhalve hoe het marktaandeel
substantieel kan worden opgedreven. Kwaliteitsverbeteringen en verhoogde
marketingmspanningen zouden hiertoe kunnen bijdragen. De 'dogs' ten slotte
genereren weinig of geen netto-kasstromen. Ze bieden veelal geen toekomstperspectieven meer.
Teneinde de portfolio-analysetechniek op de Belgische goederenvervoersector
te kunnen toepassen, worden de oorspronkelijke concepten van de 'strategie
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business units' omgevormd tot 'strategie commodity units' (SCU). Deze entiteiten
doelen dan op de verschillende goederengroepen zoals voorgesteld door de NVSnomenclatuur . Aldus kan de portfolio-analyse in de aangepaste configuratie
2

worden aangewend i n de goederenvervoersector en wel op vier niveaus.
De NVS is een nomenclatuur
ontworpen voor de uniforme
samenstelling van
goederenvervoerstatistieken.
De code onderscheidt tien
hoofdgroepen : (0)
Landbouwprodukten en
levende dieren, (1)
Voedingsprodukten en
veevoeders, (2) Vaste
brandstoffen, (3) A a r d o l i ë n en
distillatieprodukten daarvan,

Op het eerste niveau kan men het totale goederenvervoer beschouwen als een

2

(4) Ertsen en metaalresiduen,
(5) Produkten van de
metaalindustrie, (6) Ruwe
mineralen en fabrikaten
daarvan, bouwmaterialen, (7)
Meststoffen, (8) Chemische
produkten, (9) Machines,
voertuigen, diverse fabrikaten,
n.e.g.
Zowel in de PPA, de shiftshare-analyse als de
diversificatie-analyse werd
enkel het vervoer over de w e g
door Belgische voertuigen in
de analyse betrokken (dit in
tegenstelling tot de
kwalitatieve analyse). Het
wegvervoer over Belgisch
grondgebied door vreemde
voertuigen w e r d niet
beschouwd omdat de
statistieken hierover ofwel
ramingen z i j n , ofwel
onbestaande zijn (dit laatste is
onder meer het geval voor de
onderverdeling naar NVSgroepen toe).
3

portfolio van vervoerswijzen (i.e. spoor, binnenvaart en weg).

Vervolgens bestaat

de mogelijkheid elke modus te beschouwen als een portfolio van goederencategorieën, in casu de NVS-groepen. Een derde niveau analyseert het totale
goederenvervoer per NVS-groep, als een portfolio van vervoerswijzen. Op een
vierde niveau ten slotte kan elke relevante goederengroep worden bestudeerd ten
opzichte van het aandeel binnen een welbepaalde modus en vergeleken met alle
beschouwde vervoersmodaliteiten. In deze laatste analyse wordt een bijkomende
dimensie toegevoegd, namelijk een cirkel waarvan de oppervlakte evenredig is met
de absolute grootte van de trafiek in elk van de modaliteiten en i n het totale
goederenvervoer (cf. infra zoals gevisualiseerd i n diagrammen 8a en 8b). Deze
voorstelling heeft het voordeel dat onmiddellijk voor alle goederenstromen de
diverse parameters, tezamen met h u n respectievelijke trafiek-omvang, voor alle
vervoerswijzen kan afgeleid worden.
Ten

slotte bestaat de mogelijkheid om naast de gewone analyse, die rekening

houdt met absolute goederengegevens, ook een gewogen analyse door te voeren,
die rekening houdt met de verschillen in toegevoegde waarde die worden gecreëerd
door de diverse goederenstromen. Dit gegeven past volledig in het huidige
denkkader van het 'denken i n toegevoegde waarde' eerder dan het 'denken i n
tonnen'. De toegevoegde waarde is voornamelijk afhankelijk van de aard van de
goederen en van de gerelateerde behandelingswaarde of -wijze. De weging zal met
deze diversiteit dienen rekening te houden.
Gezien het probleem van de correcte bepaling van de wegingsfactoren zal de
onderstaande analyse echter beperkt blijven tot een ongewogen analyse van het
goederenvervoer in België en dit zowel voor het vervoerde tonnage als voor de
gepresteerde tonkilometer.
Op basis van de portfolio-analyse kunnen relevante conclusies getrokken
worden met betrekking tot de toekomstige potentialiteiten van iedere transportmodus voor de onderzochte goederencategorieën en wordt bepaald welke de

De gemiddelde jaarlijkse
groei w e r d als volgt berekend:
4

r=((lJ)+l)»-l indien^)

r=-[(Abs(H)+l)n -l]
1

>0

optimaal te volgen strategie is om de gestelde doelstellingen (stijging of minstens
behoud van marktaandeel en consolidatie of verhoging van trafiekgroei) te
bereiken.
3.1.2. Toepassing van PPA

indient)<0

op het goederenvervoer in België

3

Wanneer we het totale goederenvervoer beschouwen als een portfolio van
vervoerswijzen kunnen de resultaten gevisualiseerd worden zoals i n de

met r = gemiddelde jaarlijkse
groei
t = trafiek in begin van
periode
T = trafiek op einde van
periode
n = aantal jaren in
beschouwde periode

diagrammen 1 tot 4. De vetgedrukte horizontale assen zijn de visuele voorstelling
van

de gemiddelde jaarlijkse groei van het totale goederenvervoer tijdens de
4

gekozen periode (1980-1991); zij laat toe de gemiddeld sterk en minder sterk
groeiende vervoerssectoren te onderscheiden. De vetgedrukte verticale assen
geven een theoretisch marktaandeel weer in de veronderstelling dat alle
modaliteiten in de goederenvervoermarkt even belangrijk zijn. Hoe meer een
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modus naar rechts gelegen is, hoe belangrijker het aandeel i n het totale
goederenvervoer.
Interpretatie van diagrammen 1 en 2 leidt tot een bevestiging van reeds eerder
bekomen conclusies (cf. supra figuren 1 en 2). Diagrammen 3 en 4 laten toe de
bovenstaande totaalcijfers te verklaren aan de hand van de dynamische
positionering van de vervoerswijzen i n drie onderscheiden periodes. Daaruit blijkt
de aanzienlijke versterking van de positie van het wegvervoer zowel i n ton als i n
tkm

en de algehele verbetering van de gemiddelde jaarlijkse groei voor de

beschouwde landmodaliteiten; de binnenvaart stagneerde echter gedurende de
laatste periode. De toestand bij het spoor was aanvankelijk het slechtst, maar
verbeterde i n de periode 1988-1991, wat zelfs finaal resulteerde i n een positieve
groei qua gepresteerde tkm.
De betekenis van dit eerste deel van de portfolio-analyse is uiteraard beperkt,
omdat bij het nagaan van het toekomstig concurrentieel potentieel van de
beschouwde vervoersmodaliteiten, voornamelijk h u n respectieve trafiekstructuren
(in casu de diverse NVS-groepen) belangrijk zijn.
Het

tweede niveau van de portfolio-analyse onderzoekt de trafiekstructuur

binnen iedere modus afzonderlijk, ditmaal uitgedrukt i n het procentueel aandeel
ten overstaan van de totale trafiek van de modus i n kwestie. De relevante cijfers
voor de periode 1980-1991 worden gevisualiseerd i n diagrammen 5 en 6, die
respectievelijk tonnage en tonküometer als basis aanduiden. Bij de interpretatie
van

desbetreffende diagrammen valt meteen op dat de trafiekstructuur van elke

modus grondig verschilt. I n de meeste gevallen wordt wel een specialisatie i n één
of meer goederengroepen vastgesteld.
Zo wordt de trafiek van het wegvervoer i n termen van tonnage gedomineerd
door NVS 6 (ruwe mineralen en fabrikaten daarvan), die echter een negatieve
gemiddelde jaarlijkse groei van 1,80% optekende i n de periode 1980-1991.
Uitgedrukt i n tonküometer halveert het marktaandeel van deze goederencategorie
tot

ongeveer 20% met een op één na laagste (positieve) jaarlijkse groei. NVS 9

(machines, voertuigen, diverse fabrikaten, n.e.g.) daarentegen positioneert zich
het beste i n de matrix van het wegvervoer. Uitgedrukt i n tonküometer kent zij
zelfs de hoogste gemiddelde jaarlijkse groei (8,91%) en het hoogste marktaandeel
(27,57%). Indien de terminologie van de Boston Consulting Group wordt
aangehouden, kan NVS 9 geklasseerd worden onder de 'stars', terwijl NVS 6
eerder een 'cash cow' is.
Wat

betreft het spoorvervoer blijken NVS 2 (vaste brandstoffen), NVS 4 (ertsen

en metaalresiduen) en NVS 5 (produkten van de metaalindustrie) zowel i n ton als
in tonküometer het grootste marktaandeel te bezitten. NVS 5 positioneert zich
echter het gunstigste daar NVS

2 en NVS 4 beiden een negatieve groei kennen.

Daarenboven blijkt uit diagrammen 5d en 6d dat deze goederengroepen zich i n de
matrices van het totale goederenvervoer het meest ongunstig positioneren. In de
toekomst mag het meeste verwacht worden van NVS 9, zij het wel dat de
desbetreffende groeipercentages beduidend lager zullen liggen dan bij

het

wegvervoer.
De situatie i n de binnenvaart

kan als volgt worden geschetst: zowel in ton als

in tonküometer halen niet minder dan zeven goederengroepen een marktaandeel
van

5 a 10%. NVS 3 (aardolin, en distillatieprodukten daarvan) en NVS 6
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vertegenwoordigen daarentegen een aanzienlijker marktaandeel, dat gepaard gaat
met een gemiddelde jaarlijkse groei die rond het nulpunt schommelt. Het aandeel
van

machines, voertuigen en diverse fabrikaten is vrij minimaal te noemen.
De gemiddelde jaarlijkse groeipercentages schommelen qua tonnage tussen -

2,5% en 2,5% en qua tonküometer tussen -4% en 1%. Het groeiende Belgische
goederenvervoer weerspiegelt zich dus geenszins i n de trafiekgegevens van de
binnenvaart. Enkel de gemiddelde jaarlijkse groei van NVS 9 overtreft
ruimschoots het gemiddelde. Gezien de hoge groeipercentages van deze
goederengroep i n het totale goederenvervoer (cf.

diagrammen 5d en 6d) mag

verwacht worden dat de binnenvaartsector zich, wat betreft deze NVS-groep, in de
toekomst eerder als 'star' dan als 'dog' zou moeten kunnen profileren (cf.
vergroting van het marktaandeel in deze NVS-klasse, alsook een verschuiving ten
gunste van de binnenvaart).
In een derde onderdeel van de portfolio-analyse kan elke goederencategorie
qua groei en marktaandeel eveneens vergeleken worden met dezelfde categorie i n
de concurrerende modaliteiten. Terwijl de marktaandelen i n diagrammen 5 en 6
per modus werden uitgedrukt, worden n u de aandeelpercentages verticaal
geanalyseerd i.e. per NVS-groep (cf. tabellen 4 en 5). Deze gegevens worden deels
gevisualiseerd in diagrammen 7, die een dynamische voorstelling geven van de
verschillende vervoerswijzen, voor wat betreft NVS 9, voor de drie onderscheiden
periodes. De keuze van deze specifieke goederencategorie is gedeeltelijk ingegeven
door het 'star'-karakter: gezien de hoge groeipercentages (containers, auto's, ...)
lijkt deze groep heel wat opportuniteiten te bieden (denken we maar aan het
groeiende container- en autovervoer met de binnenvaart). Uit diagram 7a blijkt
dat de binnenvaart zijn marktaandeel binnen deze trafiekcategorie geleidelijk
versterkt heeft ten koste van het spoor en het wegvervoer. Enkel het wegvervoer
tekende een dalend groeipercentage op. Diagram 7b illustreert de volledige groei
van

deze NVS-groep.
Uit

de cijfergegevens van tabel 4 blijkt dat in de periode 1980-1991 het

wegvervoer qua marktaandeel ruim domineerde in NVS-groepen 0, 1, 6 en 9 en i n
mindere mate in goederengroepen NVS 7 en NVS 8. Vooral binnen NVS 0
(landbouwprodukten en levende dieren) werd het marktaandeel in de onderzoeksperiode versterkt ten koste van spoor en binnenvaart (cf. de respectievelijke
groeipercentages). Het spoor daarentegen profileerde zich het sterkst in NVS 2, 4
en 5, terwijl de binnenvaart enkel in NVS 3 het grootste aandeel voor zijn rekening
nam. De gemiddelde jaarlijkse groei was het grootst voor NVS 9 bij de binnenvaart
(14,48%) en het spoor en voor NVS 5 bij het wegvervoer. Goederencategorieën 2, 3
en 6 werden gekenmerkt door een negatieve groei en dit voor vrijwel alle
modaliteiten. Nochtans dienen bovenstaande conclusies genuanceerd te worden,
daar het in vele gevallen gaat om kleine groeipercentages die eerder wijzen op een
status quo dan op substantiële en blijvende veranderingen.
Uit

tabel 5 blijkt dat, uitgedrukt i n gepresteerde tonküometer, het wegvervoer

qua marktaandeel ruim domineerde i n groepen 0, 1, 6, 8 en 9 en in mindere mate
in 5 en 7. Het spoor kon enkel i n goederengroepen 2 en 4 het grootste aandeel
naar zich toetrekken. De binnenvaart profileerde zich enkel in NVS 3 het sterkste,
zij het nipt boven het wegvervoer. Het aandeel van de binnenvaart in NVS 9 was
vrijwel nihil (0,73%).
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Bij het aanschouwen van de groeipercentages treedt duidelijk de algehele
positieve groei van het wegvervoer naar voren, wat i n vele gevallen uitsluitend te
verklaren is door de alsmaar grotere gemiddeld afgelegde afstand per ton (vergelijk
groeipercentages i n tabel 5 met deze i n tabel 4). De binnenvaart en het spoor
slagen er daarentegen enkel i n om voor NVS 9, waarin ze slechts een beperkt

Tabel 4: Portfolio-analyse: gemiddelde jaarlijkse groei en gemiddeld marktaandeel per modus
ten overstaan van het totaal per NVS-groep; periode 1 980-1991; basis=ton.

MODUS

NVSO

NVS 1

NVS 2

NVS 3

NVS 4

NVS 5

NVS 6

NVS 7

NVS 8

NVS 9

Totaal

74,87

83,59

28,19

37,24

15,28

35,57

82,22

58,99

57,76

80,96

66,25

5,07

0,49

Wegvervoer
Aandeel

3,78

1,68

2,70

-1,65

1,54

5,19

-1,80

0,78

3,76

6,42

3,75

50,25

8,24

60,57

42,81

2,08

9,96

11,72

13,77

13,82

-1,30

2,22

-2,60

-2,50

-1,73

1,37

-2,14

3,23

0,91

2,68

-0,79

Aandeel

18,70

12,66

21,56

54,51

24,16

21,62

15,70

31,05

30,52

5,27

19,93

Gem. j . groei

-2,19

-0,59

-1,23

-1,02

0,84

-2,26

-0,71

1,13

-0,55

14,48

-0,53

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2,29

1,40

-0,97

-0,79

1,84

-1,67

0,34

2,07

5,19

0,11

Gem. j . groei
Spoor
Aandeel
Gem. j . groei
Binnenvaart

Totaal
Aandeel
Gem. j . groei

-1,41

Tabel 5: Portfolio-analyse: gemiddelde jaarlijkse groei en gemiddeld marktaandeel per modus
ten overstaan van het totaal per NVS-groep; periode 1980-1991; basis-tkm.

MODUS

NVSO

NVS 1

NVS 2

NVS 3

NVS 4

NVS 5

NVS 6

NVS 7

NVS 8

NVS 9

Totaal

78,60

86,14

16,90

35,00

6,85

48,00

70,84

49,37

74,14

85,56

64,86

7,50

4,87

6,76

0,93

4,86

8,34

2,51

7,12

5,69

8,36

5,82

7,10

5,59

62,17

27,52

74,57

41,64

5,08

20,29

14,48

13,72

20,80

-1,81

2,44

-1,39

0,44

-1,52

1,69

-1,69

-2,15

1,10

4,51

0,19

Wegvervoer
Aandeel
Gem. j . groei
Spoor
Aandeel
Gem. j . groei
Binnenvaart
Aandeel

14,30

8,27

20,93

37,48

18,58

10,36

24,09

30,34

11,38

0,73

14,35

Gem. j . groei

-3,69

-1,20

-0,23

-0,37

0,66

-3,24

-0,20

-0,34

-0,29

7,70

-0,93

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4,85

4,17

0,27

0,28

-0,89

4,18

1,69

3,14

4,19

7,79

3,61

Totaal
Aandeel
Gem. j . groei
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marktaandeel hebben, een redelijk grote gemiddelde jaarlijkse groei te behalen.
Ten

slotte kan i n een vierde portfolio-analyse elke relevant geachte

goederengroep bestudeerd worden i n termen van marktaandeel in de totale trafiek
van

een bepaalde modus doch gevisualiseerd tegenover de situatie i n de andere

modaliteiten. Diagrammen 8 visualiseren de positionering voor de eerder
geselecteerde NVS 9.
Ook

hier geeft de vetgedrukte horizontale as de gemiddelde jaarlijkse groei van

de betrokken goederengroep i n het totale goederenvervoer weer. De vetgedrukte
verticale as stelt het gemiddeld marktaandeel voor van de desbetreffende NVSgroep in het totale goederenvervoer. Bovendien werd als derde dimensie een
cirkel-oppervlakte ingevoerd, waarvan de diameter recht evenredig is met de
absolute grootte van die welbepaalde trafiek voor elk van de modaliteiten. Het
relatief belang van elke goederengroep weerspiegelt aldus duidelijk het relatief
concurrentieel voordeel van iedere vervoerswijze op dit vlak.
Voor NVS 9 bijvoorbeeld blijkt in de eerste plaats de gunstige positie van het
wegvervoer vooral inzake gepresteerde tonkilometer. De binnenvaart profileert zich
qua vervoerde tonnage duidelijk als 'question mark'. In tonkilometer daarentegen
ligt de jaarlijkse groei van deze modus rond het gemiddelde. Uit diagram 7b bleek
hieromtrent echter dat, wanneer de beschouwde periode (1980-1991) verdeeld
wordt in sub-periodes, er de laatste jaren een sterke positieve evolutie is vast te
stellen.
Bovenstaande analyse kan tevens worden doorgevoerd op de overige
goederencategorieën door de marktaandelen van elke individuele NVS-groep
binnen een modus, niet per modus visueel voor te stellen (zoals i n diagrammen 5
en 6), maar wel per NVS-groep en er bovendien respectievelijk de absolute
vervoerde tonnages en de gepresteerde tonkilometer als cirkel-dimensie bij te
betrekken.
3.2 Shift-share-analyse (SSA)
Deze techniek is oorspronkelijk ontwikkeld i n de regionale economie en stelt
de onderzoeker i n staat een inzicht te verwerven in de evolutie van een bepaalde
variabele (in dit geval de trafiekgroei van het goederenvervoer i n de verschillende
modaliteiten), op basis van het onderzoek van historische gegevens. De methode
zorgt ervoor dat nadat i n een landvervoermodus een zekere groei of vermindering
van

de trafiek is opgemerkt, deze i n verschillende verklarende onderdelen wordt

gesplitst. De SSA is bijgevolg een belangrijk analysehulpmiddel om veranderingen
in de concurrentiepositie te verklaren. De groei of de achteruitgang van een
(bepaalde) goederentrafiek wordt gesplitst over (a) het share-effect, (b) het
commodity-effect en (c) het competitiveness-effect.
Het

share-effect wordt hierbij gelijkgesteld aan de verwachte groei van de

trafiek in een bepaalde vervoermodus, indien deze een gelijkaardige ontwikkeling
kent als de totale goederenvervoersector. Het commodity-effect

daarentegen geeft

de onderlinge verschillen in de trafiekstructuur tussen de verschillende
vervoersmodaliteiten aan: een positief effect duidt op een specialisatie i n de snelst
groeiende goederenklassen. Hier wordt dus verondersteld dat de modus zijn
marktaandeel in elke goederengroep behoudt, maar ten gevolge van divergerende
groeivoeten voor elke categorie, een wijziging zou kennen in het totaal
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marktaandeel binnen de Belgische goederenvervoersector. Ten slotte wijst het
competitiveness-effect

op een verbetering of verslechtering van het totale

marktaandeel van een modus, als gevolg van een verhoging of verlaging van het
marktaandeel i n de verschillende goederencategorieën.
De voornaamste resultaten van de shift-share-analyse toegepast op het
goederenvervoer i n België werden opgenomen i n tabellen 6 tot 8. I n termen van
vervoerde tonnages is het share-effect enkel i n de periode 1988-1991 positief: de
trendmatige terugloop van het totale vervoerde tonnage gedurende de periode
1980-1987 heeft dus plaatsgemaakt voor een lichte stijging. De impact van deze
gunstige evolutie varieert echter naar gelang de beschouwde individuele modus
(cf.

de absolute groei-cijfers). Het share-effect i n termen van gepresteerde

tonkilometer is enkel voor de periode 1980-1983 negatief. Vergelijking van de
bereikte absolute groei per modus met de potentile groei levert uiteenlopende
conclusies op aangaande de totale shift.
Het

wegvervoer behaalde, in termen van vervoerde tonnages, enkel i n de

periode 1980-1983 een negatieve totale shift. Dit blijkt een rechtstreeks gevolg te
zijn van de oriëntatie naar minder snel groeiende trafiekcategoriëen. Dankzij de

Tabel 6: Shift-share analyse wegvervoer
Beginwaarde
trafiek
ton

Absolute
groei

Commodity
effect

Competitiveness effect

Total
shift

1000 ton

1000 ton

1000 ton

ton

1000 ton

-34 476

-34 476

776

-0.24

-733

-7 611

1988-1991

335 063

6.02

Basis = tkm

mln

%

1980-1983

336 699

1984-1987

301

tkm

%

1000

Share
effect

-10.31

Basis = ton

1000

Percentage
groei

20 168
mln

tkm

tkm

1 508

-277

906

14.81

3 245

28 806

18.39

5 298

18310

1984-1987

21

1988-1991

180

2 430
1 260

9 826
mln

8.24

1980-1983

-1

mln

tkm

931

-248

4 452

6 878

9 086
mln

tkm

10 342
mln

tkm

880

905

1 785

1 554

751

940

1 691

3 810

235

1 253

1 488

Tabel 7: Shift-share analyse spoorvervoer
Beginwaarde
trafiek

Percentage
groei

Absolute
groei

Share
effect

Commodity
effect

%

Competitiveness effect

Total
shift

1000 ton

1000 ton

1000 ton

ton

1000 ton

1980-1983

70 950

-10.78

-7 645

-7 265

1 420

-1 799

-380

1984-1987

70 832

-9.66

-6 844

-1 786

-2 420

-2 635

-5 057

65 695

-1.82

Basis = ton

1000 ton

1988-1991
Basis = tkm

mln

tkm

%

1980-1983

7 982

-13.93

1984-1987

7 905

1988-1991

7 694

-1
mln

197
tkm

1 927
mln

tkm

907
mln

tkm

1000

-4 031
mln

tkm

-3 124
mln

tkm

112

-121

-552

-469

-991

-8.10

-640

561

-492

-709

-1 201

5.95

458

1 018

-36

-524

-560

-1
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hoge concurrentie-effecten en de positieve commodity-effecten in de overige
periodes, was het wegvervoer in staat zijn positie te versterken ten koste van de
andere vervoerswijzen. Wanneer de gepresteerde tonkilometer als basis wordt
weerhouden, blijkt dat het wegvervoer sterker groeit dan de volledige vervoersector.

Nochtans daalt de totale shift geleidelijk, onder meer onder impuls van een

lichte verbetering van de situatie bij het spoorvervoer tijdens de periode 19881991.
Uit

tabel 7 blijkt dat het spoor, zowel in ton als i n tonkilometer enkel

gedurende de periode 1988-1991, een beduidende verbetering van de absolute
groei kende. Gezien het positieve share-effect lag dit echter in de lijn van de
verwachtingen. Het feit dat deze modus i n die periode een positief commodityeffect voortbracht, impliceert dat het spoor structureel een verschuiving kent van
minder snel groeiende goederentrafieken naar sterker groeiende trafiekcategorieën. Het negatieve competitiveness-effect is in die zin wellicht als normaal te
beschouwen omdat deze verschuiving nog niet direct kon vertaald worden i n een
substantieel concurrentieel voordeel. Nochtans blijkt het commodity-effect, zowel
in ton als in tkm, niet op te wegen tegen het negatieve competitiveness-effect.
Dankzij het positieve concurrentie-effect realiseert de binnenvaart

in de

periode 1980-1983 een bescheiden positieve totale shift, ondanks de negatieve
absolute groei van 10 miljoen ton. Onder impuls van de dalende concurrentiekracht van de binnenvaart worden de daaropvolgende perioden gekenmerkt door
een algemene positieverslechtering. Het overwicht van het wegvervoer is daar niet
vreemd aan. In termen van tonkilometer blijkt dat deze modus aan concurrentievermogen ingeboet heeft, bij stijging van de gepresteerde tonkilometer binnen het
totale goederenvervoer in België. De negatieve commodity- en concurrentieeffecten bevestigen deze veronderstelling.
De hogergenoemde conclusies aangaande de shift-share analyse worden
grotendeels verklaard door de gewijzigde marktomstandigheden en -vereisten
binnen de transportwereld. De trafieken evolueren naar minder volumineuze
goederen (cf. de negatieve of bescheiden groei van NVS

3 en NVS 4) met meer

toegevoegde waarde of met andere woorden een markt waarin het wegvervoer nog
steeds een leidende positie inneemt. Daarenboven zijn de laatste decennia

Tabel 8: Shift-share analyse binnenvaart

Basis = ton

Beginwaarde
trafiek

Percentage
groei

Absolute
groei

Share
effect

Commodity
effect

Competitiveness effect

Total
shift

1000 ton

%

1000 ton

1000 ton

1000 ton

1000 ton

1000 ton

-9.62

-9 706

-10 334

-241

867

628

1980-1983

100 929

1984-1987

98 687

-4.37

-4 310

-2 489

0

-1 820

-1 820

1988-1991

99 160

-4.35

-4 310

2 908

-2 162

-5 056

-7218

Basis = tkm

mln

tkm

%

1980-1983

5 853

-15.07

1984-1987

5 241

-2.25

1988-1991

5 436

-3.84

mln

tkm
-882

mln

tkm

mln

tkm

mln

tkm

mln

tkm

-88

-357

-436

-793

-118

372

-259

-231

-490

-209

719

-200

-728

-928
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gekenmerkt door de sterke opkomst van het concept 'unit load' (bijvoorbeeld de
container). Deze evolutie weerspiegelde zich vanzelfsprekend i n de commodity effecten van spoor en binnenvaart, de klassieke

bulkgoederenvervoerders.

Immers, alhoewel beide modaliteiten op de 'relatief nieuwe' marktsegmenten
trachten in te spelen (vergelijk bijvoorbeeld de groeipercentages binnen NVS 9), is
h u n marktaandeel hierin te marginaal om het verlies op de bulkmarkt te kunnen
compenseren. Inderdaad, de kleine of zelfs negatieve groeipercentages binnen de
traditionele bulkgroepen zoals NVS 2, 3 en 4 (cf. tabellen 4 en 5) drukken de
commodity-effecten van spoor en vooral binnenvaart, omdat zij vooral i n deze
NVS-groepen het grootste marktaandeel naar zich toe halen.
Aangezien het wegvervoer ingevolge zijn intrinsieke moduskarakteristieken
momenteel het best kan inspelen op nieuwe marktsegmenten, verliezen de
alternatieve vervoerswijzen ook terrein op het gebied van de
Dit

concurrentie-effecten.

laatste begint vooral de binnenvaart hevig parten te spelen. Gezien de evolutie

in de concurrentie-effecten betreffende de gepresteerde tonkilometer, blijkt het
wegvervoer zijn positie ook op langere afstanden nog verder te versterken.
3.3 Trafiekdiversificatie-analyse
Het derde deel van de SMA

is de trafiekdiversificatie-analyse. De evolutie van

de diversificatie binnen de goederengroepen, die samen met het marktaandeel een
determinerende factor van concurrentiekracht is, kan worden benaderd door de
Hirschman-Herfindahl-index . Deze geeft een indicatie van de graad van
5

concentratie tussen de verschillende goederencategorieën binnen de vervoerswijzen aan. Indien de trafiekstructuur wordt bepaald door één goederengroep,
bereikt de index de maximale waarde één. Wanneer de totale modusspecifieke
trafiek evenredig is verdeeld over alle trafiekcategorieën en er bijgevolg geen
dominantie van één bepaalde goederencategorie bestaat, bedraagt de index de
minimumwaarde van 1 / n , met n gelijk aan het aantal onderzochte goederengroepen. De trafiekdiversificatie-analyse kan bijgevolg ook beschouwd worden als de
mate van (on)gelijkheid tussen de verschillende samenstellende delen van de
trafiek voor de specifieke vervoermodus.
Hoewel over de uiteindelijke keuze (sterk gediversifieerd zijn of juist eerder als
De aangepaste HirschmanHerfindahlindex:

5

Tabel 9: Diversificatie-indices voor de vervoersmodaliteiten (basis=ton)
Wegvervoer

Spoorvervoer

Binnenvaart

Totaal

1980

0.323

0.166

0.168

0.218

1983

0.258

0.160

0.159

0.181

1985

0.237

0.167

0.149

0.166

1986

0.209

0.164

0.159

0.157

1987

0.212

0.165

0.159

0.158

1988

0.224

0.169

0.163

0.170

1989

0.238

0.169

0.161

0.178

1990

0.209

0.165

0.152

0.160

1991

0.221

0.172

0.157

0.169

Jaar
i=0

(Ei=0
0.1

<

D,

T

i)

<

2

1

metDj = trafiekdiversificatieindex voor modus j
Tjj = vervoersprestatie van
modus j voor NVS-groep i
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Tabel 10: Diversificatie-indices voor de vervoersmodaliteiten (basis=tkm)
Jaar

Wegvervoer

Spoorvervoer

Binnenvaart

Totaal

1980

0.175

0.161

0.157

0.126

1983

0.173

0.139

0.153

0.127

1985

0.170

0.151

0.153

0.125

1986

0.171

0.150

0.158

0.128

1987

0.170

0.148

0.161

0.130

1988

0.173

0.152

0.175

0.135

1989

0.176

0.154

0.182

0.138

1990

0.179

0.151

0.171

0.140

1991

0.177

0.156

0.170

0.141

niche-producent van bepaalde diensten optreden) valt te redetwisten, is het toch
voor de vervoersector van groot belang om een relatief hoge mate van diversificatie
te bezitten, aangezien dit een grote stabiliteit in gecreëerde toegevoegde waarde
garandeert.
Tabellen 9 en 10 stellen de diversificatie-indices van de verschillende
vervoersmodaliteiten voor, met respectievelijk het vervoerde tonnage en de
gepresteerde tonkilometer als basis. Hieruit blijkt duidelijk het meer gespecialiseerde karakter van het wegvervoer, in functie van de beschouwde goederengroepen, voornamelijk indien uitgedrukt i n ton. Dit kan vooral verklaard worden door
het grote marktaandeel van NVS 6 binnen deze modus. Nochtans kan nauwelijks
gesproken worden van uitgesproken gespecialiseerde vervoerswijzen, daar de
diversificatie-indices voor alle modaliteiten betrekkelijk laag zijn, wat wijst op een
hoge diversificatiegraad.

4. Conclusies
In de inleiding werd reeds gesteld dat de vervoerswijzekeuze in vele gevallen
gedetermineerd wordt door de intrinsieke eigenschappen van de transportmodus.
De vereisten van de verlader ten aanzien van het te gebruiken transportmiddel of
de specifieke combinatie van een reeks vervoersmodaliteiten, vinden veelal hun
oorsprong in de karakteristieken van het te vervoeren produkt: verzendgrootte,
geldwaarde, fysische eigenschappen zoals bederfelijkheid en gewicht. In die zin zal
het relatieve marktaandeel van een bepaalde modus in belangrijke mate afhangen
van

de aard van de gegenereerde goederenstromen. De opkomst van de 'unit-load'

(cf.

evolutie van NVS 9) en de evolutie van de trafieken naar minder volumineuze

goederen met meer toegevoegde waarde hebben er gedeeltelijk toe bijgedragen dat
het wegvervoer, om wille van bovengenoemde redenen, zijn suprematie verder
heeft kunnen uitbouwen. Dit overwicht van het wegvervoer bleek duidelijk uit de
resultaten van de portfolio-analyse op de verschillende beschouwde niveaus. In de
shift-share analyse kwam dit fenomeen tot uiting in de positieve commodityeffecten (zie tabel 6).
De relatieve achteruitgang van de alternatieve vervoerswijzen spoor en
binnenvaart is echter niet enkel toe te schrijven aan de gewijzigde trafiekstromen.
Uit

de cijfergegevens van de portfolio- en shift-share-analyse blijkt immers dat de
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concurrentiekracht van het wegvervoer i n de tijd is toegenomen, De negatieve
concurrentie-effecten van spoor en binnenvaart in tabellen 7 en 8 bevestigen dit
feit. Vooral de binnenvaart heeft de laatste jaren veel aan concurrentievermogen
ingeboet. Deze evolutie staat in schril contrast met het toenemend belang van de
externe effecten die gepaard gaan met transport (cf. milieu-implicaties,
congestievorming). Immers, ondanks het feit dat de binnenvaart zeer milieuvriendelijk is en nauwelijks te kampen heeft met congestie, blijkt het zijn rol als
volwaardig alternatief voor het wegvervoer voorlopig niet te kunnen waarmaken.
Het

vermijden van externe effecten blijkt bijgevolg nog steeds een zeer beperkte rol

te spelen bij de vervoerwijzëkeuze van de verlader. Structurele wijzigingen zowel
bij het spoor als bij de binnenvaart, samen met de voorgenomen intemalisatie van
externe effecten door de overheid, zouden i n deze situatie op middellange termijn
verandering kunnen brengen. Het valt echter af te wachten of sensibiliseringsacties zoals georganiseerd door de 'VZW

Promotie Binnenvaart Vlaanderen' op korte

termijn effect kunnen ressorteren.
Concluderend kan men dus stellen dat de verschuivingen binnen de modal
split toe te schrijven zijn aan twee evoluties: enerzijds de wijziging van de aard
van

de trafiekstromen en anderzijds de veranderende concurrentieposities van de

respectievelijke modaliteiten. De modale verschuiving naar het wegvervoer is
vooral te wijten aan de concurrentie-effecten en i n mindere mate aan de
commodity-effecten! Het wegvervoer presteert gunstig i n de snel groeiende
goederengroepen terwijl het spoor en vooral de binnenvaart het grootste
marktaandeel hebben i n de minder snel groeiende of zelfs dalende trafiekcategoriëen. Gezien de hoge diversificatiegraad binnen de transportmodaliteiten is het
onwaarschijnlijk dat er zich op relatief korte termijn substantiële wijzigingen
(bijvoorbeeld een verandering van het marktaandeel met 20% of meer) i n de modal
split zullen voordoen ten gevolge van de zich wijzigende trafiekstromen. Nochtans
lijkt het wegvervoer zijn positie i n de toekomst nog verder te zullen verstevigen.
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Abstract
In this article we give an account of recent research into the economic benefits of
(voluntary) environmental management in the Dutch road haulage industry. The research
was done in the third quarter of 1993 by KPMG Environmental Consulting (The Hague) by
order of the Directorate General of Transport of the Dutch Ministry of Transport, Public
Works and W a t e r Management.
It appeared that economical motives are of decisive importance in the development of
environmental management in the Dutch road haulage industry. O f prime importance are
the market advantages: being able to preserve markets, but also to conquer new markets.
Secondly advantages in the field of continuity are important: meeting government
requirements, which means partly meeting market requirements and securing the continued
existance of the companies. Thirdly, 'synergetical effects' are important: meaning that both
cost savings and efficiency improvements can be realised by the implementation of an
environmental management system. The implementation of such a system is also closely
related to the important development of quality management in the transport industry (ISO).
Concerning explicit financial benefits, cost savings in fuel expenditure are particularly
important. The avoidance of the costs of soil sanitation and the risks of disinvestment must
also be mentioned.
We conclude that the nature and volume of the economical benefits of (voluntary)
environmental management found in the Dutch road haulage industry, gives clear starting
points for reducing the environmental impact of road carriers.
Tijdschrift Vervoerswetenschap 2 / 9 4 , page 1 1 1-120

1. Inleiding
Goederenvervoer wordt vaak tamelijk eenzijdig in verband gebracht met
milieuhinder, zoals vervuiling van lucht en bodem, stank, lawaai, trillingen, afval,
energieverbruik, onveiligheid, enz. . Recent is dit eenzijdige beeld genuanceerd
1

door een studie waarin het grote belang van de sector goederenvervoer voor het
functioneren van de nationale economie nadrukkelijk wordt aangetoond .
2

Er zijn daarnaast aanwijzingen dat er in de goederenvervoersector een
* De auteur is werkzaam bij
resp. KPMG Milieu en de
Adviesdienst Verkeer en
Vervoer van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat.
Voor inzicht in de aard en
mate van deze milieubelasting
w o r d t verwezen naar de
relevante literatuur (o.a.
rapporten van T N O , het RIVM

toenemend bewustzijn aan het ontstaan is voor de (economische) kansen die
bedrijfsmilieuzorg en andersoortige milieumaatregelen kunnen bieden. Als die
kansen werkelijk bestaan en als ondernemers i n het goederenvervoer door (betere)
aandacht voor het milieu ook bedrijfseconomische baten kunnen behalen, dan
ontstaan aantrekkelijke perspectieven, zowel voor de samenleving als voor het

1

en het

Tweede

Structuurschema

Verkeer

en

Vervoer). Daarnaast kan in het
handboek milieuzorg van de
branchevereniging Transport
en Logistiek N e d e r l a n d een
lijst van milieu-aandachtspunten voor bedrijven in het
goederenvervoer over de weg
worden aangetroffen.
Zie NEI, INRO T N O en het
Rotterdam Transport Centre
[ 1 9 9 2 ] : Rol van het

2

goederenvervoer

economie,

in de

Rotterdam.

eigen bedrijf.
Ten

eerste neemt de milieuhinder af. Ten tweede worden er bedrijfseconomi-

sche voordelen behaald die de rendementen i n de sector ten goede komen. Ten
derde kunnen bedrijven i n de sector - door vroegtijdig in te spelen op het milieu hun

positie ten opzichte van concurrenten verbeteren, niet alleen ten opzichte van

de binnenlandse, maar ook de buitenlandse concurrentie. Hierdoor zou de positie
van

Nederland als distributieland verbeterd kunnen worden.
Tot

voor kort waren er slechts aanwijzingen. Of en in hoeverre de transport-

sector inspeelt op milieuzorg en of daar ook werkelijk baten aan zijn verbonden
was niet duidelijk. Evenmin was duidelijk van welke aard en omvang die
(eventuele) baten zouden kunnen zijn. De aanwijzingen werden door het
ministerie van Verkeer en Waterstaat echter serieus genoeg bevonden om ze i n
een verkennende studie nader te onderzoeken.
In dit artikel wordt verslag gedaan van een dergelijke verkennende studie, die
in het derde kwartaal van 1993 door KPMG Milieu is verricht i n opdracht van de
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paging JJ.

2

directie Goederenvervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het

artikel begint met een nadere uiteenzetting over de stand van zaken op

het gebied van milieuzorg i n het bedrijfsleven. Vervolgens wordt ingegaan op de
probleemstelling die i n het onderzoek centraal heeft gestaan. Daarna wordt het
analytische kader geschetst, alsmede de gevolgde onderzoeksaanpak. Ten slotte
volgen de belangrijkste onderzoeksresultaten en een aantal concrete aangrijpingspunten om de milieuzorg te bevorderen en de milieubelasting te reduceren.

2. Bedrijfsinterne milieuzorg: algemene stand van zaken
Onder bedrijfsinterne milieuzorg wordt de systematische integratie van
milieuaspecten i n de bedrijfsvoering verstaan. Uit recent (en tamelijk uitgebreid)
onderzoek van KPMG Milieu blijkt dat i n veel Nederlandse bedrijven gewerkt
wordt aan de ontwikkeling en implementatie van dergelijke systemen. Dit
onderzoek is de Tussenevaluatie

stand van zaken invoering

bedrijfsinterne

milieuzorg . Uit de studie blijkt onder meer dat vooral de bedrijven met een
3

middelgrote tot grote milieubelasting (met name de procesindustrie) het verst

KPMG M i l i e u / I V A Tilburg

3

[ 1 9 9 3 ] : Tussenevaluatie
van

zaken

stand

invoering

bedrijfsinterne

milieuzorg;

Zie: NMP-Evaluatie

4

milieuzorg.

de

Tussenevaluatie.

zogenoemde

Industrie,

KPMG M i l i e u / I V A Tilburg,
maart 1 9 9 3 en 'Milieubeleid
via doelgroepenoverleg', Six,
F. en Van der Vlies, J. in
Economisch

10 november

1993,

jaargang 7 8 , nr. 3 9 3 6 ,
p.p.

De introductie en implementatie van bedrijfsinterne milieuzorg geschiedt,
althans tot op heden, op vrijwillige basis. Het vrijwillige aspect vloeit voort uit, en
past ook goed i n de convenant-benadering van de overheid i n het doelgroepenoverleg .
4

Bovendien zijn er sterke relaties met de ontwikkelingen i n het kwaliteitsgerichte denken. Zoals onder andere uit de Tussenevaluatie

Statistische

Berichten,

gevorderd zijn met de operationalisering van systematische bedrijfsinterne

blijkt, is er vaak een

nauwe samenhang tussen milieuzorg en de steeds verder voortschrijdende
kwaliteitszorg i n bedrijven. Beide factoren kunnen een belangrijke bijdrage

1045-1047.

leveren aan de verklaring van de huidige ontwikkeling van bedrijfsmilieuzorg.
Zie ook: (1) H a f k a m p , W . A . :
'Bedrijfseconomische aspecten
van
bedrijfsmilieuzorg', in: J.
5

Schriftelijke

van der Kolk:

1991,

Euroforum,

van

en

baten

mede vanuit economische motieven, ertoe overgaan de nadelen van het milieu te

milieumaatregelen,

beperken. In de industrie zijn hiervan evidente voorbeelden. Het sterk regulerende

W I N / U V A , Amsterdam,
1 9 9 2 . (3) Vlies, J. van der:
Kosten

en

gevolgen

effect op afvalwaterlozingen als gevolg van de introductie van de waterverontreini-

economische
van

Behalve deze factoren kunnen ook andere aspecten van invloed zijn op de
ontTvikkeling van bedrijfsmilieuzorg. Het is zeer wel denkbaar dat bedrijven zelf,

hoofdstuk VIII. (2]

Hötte, M . : Kosten

milieuzorgsystemen van belang zijn (indien het bedrijfsleven daarmee naar het
oordeel van de overheid te weinig haast zou maken).

praktijkcursus

Bedrijfsmilieuzorg,

Daarnaast kan ook de dreiging van een (eventuele) verplichtstelling van

milieumaatrege-

gingsheffing (WVO)

is een dergelijk voorbeeld. Maar ook uit de onderzoekspraktijk

len.
Conferentie
Afvalmanagement in de
industrie: preventie loont,
Zaventem, België, 1 9 9 2 .

hand kunnen gaan .

Haitjema, A . [ 1 9 9 2 ] : 'Milieu
en logistiek hebben een

onderzocht, ligt er een accent op de industrie. De situatie i n de goederenvervoer-
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sector is derhalve relatief minder duidelijk. Wel wordt er i n toenemende mate op

en uit de cases die i n de Tussenevaluatie

distilleren waaruit blijkt dat milieu-efficiency en economische efficiency hand i n
5

6

logisch v e r b a n d ' . In
voor

inkoop

en logistiek

jrg.

8,

nr 1 1, p p . 4 0 - 4 5 ; en
Ballegooie, E.D. van en Udo,
R. [ 1 9 9 3 ] : 'Milieulogistiek' i n :
Tijdschrift
logistiek,

20.

voor

inkoop

zijn onderzocht, zijn voorbeelden te

en

j r g . 9, nr. 4, pp. 14-

Hoewel i n de Tussenevaluatie

ook een aantal transportbedrijven is

gewezen dat er sprake is van synergie tussen de doelstellingen die i n het integrale
logistieke management worden nagestreefd en de doelstellingen die centraal staan
in de milieuzorg . De baten die deze synergie kan opleveren zijn voor de
6

transportsector echter niet duidelijk uitgekristalliseerd.
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Centraal stond de vraag hoe bedrijven i n het goederenvervoer, vanuit
economische motieven, ertoe kunnen overgaan de nadelen voor het milieu uit
zichzelf te beperken.
Voor de beantwoording van deze vraag zijn vijf aspecten i n het bijzonder van
belang. Zij worden verwoord in de volgende (deel-)vragen:
1. Waarom wordt aandacht gegeven aan het milieu, c.q. worden milieumaatregelen getroffen?
2.

Hoe vindt de integratie van milieu in de bedrijfsvoering plaats, c.q. welke
ontwikkeling is er op milieugebied in de transportbedrijven gaande?

3. Wie zijn de belangrijkste actoren, c.q. wie beslist er over milieuaangelegenheden?
4. Wat zijn de effecten van de milieuzorg, c.q. wat zijn met name de economische
voordelen van de milieuzorg voor de bedrijven zelf?
5. Welke aangrijpingspunten zijn er om de milieuzorg te bevorderen?
Gezien de mate van milieubelasting is de studie gericht op het beroepsgoederenvervoer over de weg (in het vervolg het goederenvervoer of de goederenvervoersector).
Naast de Tussenevaluatie
kunnen onder meer w o r d e n
genoemd: Putter, P.J. de, en
Someren, T.C.R. van:
7

Modellen

van

Milieubedrijfsvoering,
Kluwer
Handboek Integrale
M i l i e u z o r g , a f l . 8, III, 1 . 5 . 1 .
p. 101-1 19, alsmede:
Someren, T.C.R. van:
Implementatie
systematische
behulp

van
milieuzorg

van het

met

KPMG

groeimodel, Kluwer Handboek
Integrale M i l i e u z o r g , a f l . 1 1,
1993.
Vaak vervoeren de grotere
logistieke dienstverleners
verschillende c a t e g o r i e ë n
goederen. De kleine
transportondernemingen zijn
in het onderzoek niet expliciet
met interviews benaderd
omdat de ervaring, uit o.a. de
Tussenevaluatie, uitwijst dat
kleine bedrijven over het
algemeen op het gebied van
milieuzorg nog niet ver zijn
gevorderd. Voor de kleinere
transportbedrijven geldt ook
dat de 'bewegingsruimte' in
zowel economisch als
milieuopzicht relatief beperkt
is. De kleine bedrijven zijn
uiteraard w è l in de gehele
verdere analyse van de
transportsector betokken.

4. Analytisch kader en onderzoeksaanpak
Het

theoretisch-analytische kader van de studie wordt gevormd door (aan de

empirie ontleende) 'fase-modellen' en andere empirische studies over integratie
van

milieu in de bedrijfsvoering .
7

Uitgaande van deze studies en van een nadere analyse van de goederenvervoersector zijn diepte-interviews gehouden met sleutelfunctionarissen in het
relevante bedrijfsleven: (middel)grote logistieke dienstverleners en verladers.
De onderzoeksresultaten blijken in het algemeen de conclusies van de
Tussenevaluatie

te bevestigen. Voor de integratie van milieuzorg in de

bedrijfsvoering van het goederenvervoer zijn de volgende aspecten van belang:
a. de grootte van het bedrijf; grote bedrijven zijn doorgaans verder gevorderd met
milieuzorg dan de kleine bedrijven;

8

b. de aard van de te vervoeren produkten; naarmate (milieu)hygiënische aspecten
een grotere rol spelen, ontstaat ook een grotere druk op de invoering van
systematische milieuzorg (dit verklaart het hoge percentage 'gevorderden' i n de
chemie);
c. organisatorische aspecten (zoals de aard en mate van logistieke dienstverlening
en de eventuele aanwezigheid van een moederconcern).
De bovengenoemde aspecten hebben daarom een belangrijke rol gespeeld bij
de selectie van de te benaderen bedrijven. Er zijn bij dertien bedrijven diepteinterviews gehouden aan de hand van semi-gestructureerde vragenlijsten. In
totaal ging het om negen middelgrote tot grote logistieke dienstverleners en vier
grote verladers. Hierbij is er voor gezorgd dat er bedrijven zijn benaderd die afval
en/of chemische produkten en/of voedingsmiddelen en/of overige produkten
(doen) transporteren, zodat ook wat betreft de aard van de goederen het gehele
onderzoeksveld kon worden verkend .
8
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5. Onderzoeksresultaten
De antwoorden op de verschillende onderzoeksvragen kunnen als volgt
worden samengevat.
5.1 Waarom wordt aandacht gegeven aan het milieu?
De strategische aansturing op milieugebied vindt allereerst plaats vanwege
klantenwensen. Offensieve marktoverwegingen, het veroveren van markten,
komen daarbij i n vergelijkbare mate voor, i n tegenstelling tot een meer volgzame
houding waarbij het behouden van markten centraal staat.
Een tweede belangrijke overweging waardoor bedrijven aandacht schenken
aan het milieu wordt gevormd door overheidseisen. Hier kan eveneens sprake zijn
van een volgzame houding, zij het dat er in de praktijk overigens ook wel degelijk
geanticipeerd kan worden op verwachte overheidseisen. Ten derde zijn er sterke
relaties tussen aandacht voor milieu en aandacht voor kwaliteitszorg (incl.
veiligheid). De grote aandacht die de laatste tijd aan kwaliteitszorg wordt
geschonken heeft eveneens positieve gevolgen voor milieuzorg. Voorts is, specifiek
voor de dochters van concerns, de politiek van het moederbedrijf op milieugebied
van invloed op de aard en de mate van bedrijfsmilieuzorg. Ten slotte kunnen
(directe) financiële motieven worden genoemd. Het gaat hierbij om de directe,
korte-termijnopbrengsten i n geld. Bedrijven nemen doorgaans niet i n de eerste
plaats milieumaatregelen vanwege de korte-termijn financiële opbrengsten die
daarvan worden verwacht. Vooral de korte-temiijnopbrengsten blijken i n het
algemeen niet hoog te worden ingeschat.
Er dient echter te worden opgemerkt, dat 'milieumaatregelen' niet altijd
zonder meer als zodanig worden opgevat, maar vaak tot de 'normale bedrijfsvoering' worden gerekend (bijvoorbeeld het verminderen van het brandstofverbruik
door een goede routeplanning of door het monteren van spoilers).
Bovendien moet worden aangetekend dat i n het algemeen wèl wordt
onderkend dat de ontwikkeling en implementatie van management- (of zorg-)
systemen tot een betere stroomlijning van de organisatie leidt. Hierdoor zijn
efficiency-verbeteringen en kostenbesparingen te bereiken.
5.2 Hoe vindt integratie van milieuzorg in de
bedrijfsvoering van de transportondernemingen plaats?
De huidige stand van zaken is dat slechts een enkel bedrijf beschikt over een
volledig operationeel bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Er is echter wel sprake van
een sterke ontwikkeling van de kwaliteitszorg (incl. veiligheid). Veel (middelgrote)
transportondernemingen hebben een kwaliteitscertificaat of verwachten binnen
afzienbare tijd daarover te kunnen beschikken. Gezien de technische en
organisatorische samenhang is het daarbij doorgaans de opzet om milieu- en
kwaliteitszorg (incl. veiligheid) te integreren. Die integratie kan tot uiting komen i n
zowel technische als organisatorische maatregelen. Tevens moet daarbij de
mogelijke integratie met logistieke zorgsystemen worden genoemd .
9

9

Zie daarvoor ook:

concepten

van de

Logistieke
toekomst,

KPMG Klynveld Management
Consultants, Rotterdam, 1 9 9 3 .
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5.3 Wie zijn de belangrijkste actoren c.q. wie
beslist er - naast de overheid - over milieuaangelegenheden?
De opdrachtgevers (verladers) hebben de meeste invloed. Doorgaans wordt er
bij de verladers beslist door produkt-, kwaliteits- of logistieke managers. Bij de
grootste verladers zijn de voornaamste actoren de logistieke managers.
Binnen de transportondernemingen ligt de beslissingsbevoegdheid doorgaans
bij de bedrijfsmanagers of de directie. In de grootste bedrijven blijken i n
toenemende mate managers te worden aangesteld die zich zowel bezighouden met
milieu, als met kwaliteit en veiligheid.
5.4 Wat zijn de voordelen van de milieuzorg voor de bedrijven zelf?
Een onderscheid kan worden gemaakt tussen:
1. marktvoordelen (hebben, houden en scheppen van markten);
2. continuïteitsaspecten (voldoen aan overheidseisen);
3. synergetische effecten van een milieuzorgsysteem, mede i n relatie tot andere
zorgsystemen, met name kwaliteitszorg;
4. financiële voordelen (bijvoorbeeld kostenbesparingen).
Opgemerkt moet worden dat er een grote samenhang (c.q. 'overlap') tussen de
verschillende categorieën voordelen kan bestaan. Marktvoordelen bijvoorbeeld zijn
economische baten die binnen korte of langere tijd weerspiegeld (zullen) worden in
de financiële resultaten van de onderneming.
Ten

tweede dient te worden aangetekend dat de economische effecten (c.q.

baten) om diverse redenen vaak niet zonder meer zijn te kwantificeren en i n
financiële termen kunnen worden uitgedrukt.
Desalniettemin onderkennen de transportondernemingen meestal wel degelijk
de economische baten van bedrijfsmilieuzorg. Deze baten zijn te herleiden tot de
motieven voor milieuzorg.
5.4.1 Marktvoordelen
Om

opdrachten te krijgen moet aan de wensen van de klanten tegemoet

worden gekomen. Die wensen komen niet i n de laatste plaats voort uit het feit dat
ook

de opdrachtgevers zelf met strenger wordende eisen op het gebied van

kwaliteit en milieu worden geconfronteerd. Dit geldt vooral voor de procesindustrie (c.q. chemie, voedingsmiddelenindustrie enz.). Er is als het ware sprake van
een 'sneeuwbaleffect'. Want niet alleen worden de (strengere) eisen 'doorgegeven'
aan de transporteurs. Ook de transportondernemingen zelf stellen op hun beurt
weer (kwaliteits- en milieu-)eisen aan h u n toeleveranciers (zoals garages,
spuiterijen en tankcleaning stations).
De
10

Kwaliteitszorg

transportsector,
juni 1 9 9 3 .

10

in de

N E A , Rijswijk,

Economische

blijkt dat een snel toenemend aantal bedrijven werkt aan ISO-certificering, al
blijven de kleine wegvervoerbedrijven achter bij deze ontwikkeling. In een

" 'Kwaliteitszorg rukt op in
c o m m e r c i ë l e dienstensector',
In

transportsector sluit zich i n ruime mate aan bij het (integrale) kwaliteitsge-

richte denken, getuige onder meer recent onderzoek van NEA . Uit dit onderzoek

Zaken,

augustus 1 9 9 3 , nummer
14/15.

19

commentaar op deze studie wordt i n het blad Economische

Zaken gesteld dat de

(verdere) inspanningen op het gebied van integrale kwaliteitszorg door de werking
van

de markt worden afgedwongen": "Vooral i n de transportsector is de druk van

de kant van de opdrachtgevers groot. In toenemende mate wordt door hen de
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voorkeur gegeven aan ISO-gecertificeerde transportbedrijven. Gecertificeerde
bedrijven lijken bovendien betere ondememingsresultaten te boeken. Hiervan kan
een belangrijke aanvullende impuls voor certificering en integrale kwaliteitszorg
uitgaan".
Integrale kwaliteitszorg is dus belangrijk om aan de eisen van de markt te
voldoen en houdt ook in dat aandacht wordt besteed aan milieu (en veiligheid).
Goede kwaliteitszorg impliceert niet automatisch goede milieuzorg, maar er zijn
wel

belangrijke overeenkomsten .
12

5.4.2 Continuïteitsaspecten
Belangrijk zijn ook de continuïteitsaspecten. Door te voldoen aan regelgeving
worden problemen met de overheid vermeden en kan de bestaansbasis van de
onderneming zekerder worden gesteld. Tevens wordt dan, ten minste ten dele,
tegemoet gekomen aan de eisen van opdrachtgevers.
5.4.3 Synergetische effecten
De sterke technische en organisatorische samenhang tussen milieu- en
kwaliteitszorg vormt vaak aanleiding tot integratie. Zoals al opgemerkt, gaat een
goede kwaliteitszorg - althans ten minste gedeeltelijk - hand i n hand met
adequate milieuzorg. De benutting van de samenhang leidt bovendien tot
kostenbesparingen i n de organisatie.
Ondernemingen kunnen, doorgaans op basis van ISO-certificering, werken
aan de o n i ^ k k e l i n g van een integraal zorgsysteem voor kwaliteit, milieu en
veiligheid (ESQ). Daarin kunnen, i n voorkomende gevallen, ook specifieke eisen
worden opgenomen (bijv. voor afval door Miloba en voor chemische produkten
door de VNCI en de CEFIC).
Ook

vindt integratie van het milieu in de kwaliteitszorg plaats i n de vorm van

(proefprojecten en geïntegreerde kwaliteits- en milieuhandboeken . Branche13

Voor de overeenkomsten en
verschillen tussen milieu- en
kwaliteitszorg wordt verwezen
naar o.a. H . Spliethoff, ' M i l i e u
en kwaliteitszorg: naar een
integrale benadering'. In VMT,
februari 1 9 9 3 , n r . 4 .
12

organisaties (Transport en Logistiek Nederland en Koninklijk Nederlands Vervoer)
kunnen bij de integratie een belangrijke rol spelen en doen dat in een aantal
opzichten reeds door deze projecten en handboeken.
In het algemeen staat men i n het goederenvervoer positief ten opzichte van
kwaliteitszorg. Niet alleen omdat opdrachtgevers i n toenemende mate een
kwaliteitscertificaat eisen, maar ook omdat de organisatie er vaak beter door

Hef

beroepsgoede-

renvervoer

op weg

naar

Certificaat

+: integratie

'

3

Zie o.a.:

kwaliteitszorg

en

het
van

milieuzorg,

Coopers & Lybrand, Utrecht,
juli 1 9 9 1 , en: Voorbeeld
kwaliteitsvoor

en

milieuhandboek

transport-,

opslag-

en

distributieondernemingen.

Koninklijk Nederlands
Vervoer, C&L, Haskoning, Den
H a a g , april 1 9 9 2 .
'Systemen milieubeheersing
in haven geven zekerheid en
leveren geld o p ' . In
u

Nieuwsblad

Transport,

augustus 1 9 9 3 .

1 0

wordt 'gestroomlijnd' en er efficiënter kan worden gewerkt.
Uit

de praktijk (van KPMG, maar ook van anderen) blijkt dat invoering van

zorgsystemen i n het bedrijfsleven veelal tot zowel efficiëntieverbeteringen als tot
kostenbesparingen in de gehele bedrijfsvoering leidt: "Alleen al het feit dat er eens
een stofkam door het bedrijf wordt gehaald, kan veel Ingebouwde ongerechtigheid
aan het daglicht brengen; ingesleten gewoontes waarvan men zich de risico's niet
bewust is, die soms ook haaks staan op wat elders i n het bedrijf gebeurt. Kortom:
allerlei onlogica die een mens normaal vindt omdat het altijd zo gebeurt" .
14

5.4.4 Financiële voordelen
De drie bovengenoemde categorieën zijn economische baten waaraan (vroeger
of later) financiële voordelen zijn verbonden. Ondanks de al eerder vermelde
samenhang tussen de verschillende categorieën voordelen is expliciete aandacht
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besteed aan een aantal specifieke aspecten met mogelijk belangrijke financiële
consequenties. Relevant zijn dan vooral:
-

brandstofverbruik (economische -en milieu-efficiencies gaan hier hand in
hand);

-

kosten van bodemsanering (kunnen ook tot uiting komen i n waardevermindering van het bedrijf).

F I G U U R 1: TENTATIEF O V E R Z I C H T V A N DE E C O N O M I S C H E B A T E N V A N M I L I E U Z O R G
1. MARKTEN
(behouden
en verktijgen)

II. CONTINUÏTEIT
(voldoen aan
regelgeving)

III. S Y N E R G I E
(efficiency)

01

IV. FINANCIEEL

Brandstof

bl

Risico desinverstering

Kostenbesparingen

Vermijden kosten
bodemsanering
4

Afvalverwijdering
TRANSPORT

-koel-vries
-gevaarlijke stoffen
(inclusief afval)
-ovetige
OP-

EN OVERSLAG e . d .

-voeding
-gevaarlijke stoffen
(inclusief afval)
-ovetige
Globale doorsnede

****

***

M

***

****

***

***

***

•

**

***

**

**

****

****

***
**

***

*

•
•
•

***

()

•

*

*+

e

*

***

***

*

**|/ï

Subsidies

Energie
licht/warmte

•
**

Claims/verzekeringspremies

*

*

* tot ***

**** = essentieel voordeel, *** = zeer belangrijk, ** = belangrijk, * = tamelijk van belang, • = niet/nauwelijks van belang
a) Efficiencyverbeteringen en kostenbesparingen als gevolg van betere stroomlijning organisatie, procedures en samenhang met kwaliteitszorg (incl veiligheid). Voor concerns geldt in het bijzonder hel
voordeel van standaardisatie
b) Ook aan (I) Marlklen, (II) Continuïteit en (III) Synergie zijn veelal financiële balen verbonden
c) Bij aanwezigheid van garages, spuilerijen, pomp- e n procesinstallalies e.d. kunnen de mogelijke effecten aanzienlijk in belang toenamen

In figuur 1 worden de voordelen van milieuzorg schematisch weergegeven.
Het betreft hier een tentatief overzicht van de economische baten, waarbij er
overlappingen mogelijk zijn tussen de verschillende categorieën. Daarnaast zijn
er, door het kwalitatieve karakter van de inschatting, grote verschillen mogelijk
tussen individuele transportbedrijven. Toch geeft het schema een helder inzicht
waar in het algemeen de zwaartepunten gevonden moeten worden van de
economische baten van milieuzorg voor de bedrijven zelf.

6. Aangrijpingspunten
De aangrijpingspunten ter verbetering van de milieuzorg in de bedrijven
kunnen i n een drietal categorieën worden onderscheiden. Ten eerste voorlichting,
ten tweede nader onderzoek en ten derde is er een aantal overige concrete acties
te noemen. Puntsgewijs zullen deze aangrijpingspunten hieronder worden
toegelicht.
Vanwege het eerder bij de industrie gebleken belang dient op de eerste plaats
'voorlichting' te worden genoemd. Daarbij valt onder meer te denken aan
voorlichting
1. gericht op de verbetering van het inzicht in de economische baten van
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milieuzorg voor de bedrijven zelf (vooral de voordelen in termen van markten,
imago, continuïteit, efficiency-verbeteringen en kostenbesparingen);
ter bevordering van kennisuitwisseling tussen bedrijven;
over het handboek milieuzorg voor de transportsector;
betreffende proef- en demonstratieprojecten (vooral de successen);
aangaande de mogelijkheden om brandstoffen te besparen (het gaat daarbij om
zowel de technische als de diverse andere potentiële mogelijkheden om het
brandstofverbruik te beperken);
6. over de uiteenlopende subsidiemogelijkheden.
Op de tweede plaats is een goed inzicht van groot belang. Om deze reden is
nader onderzoek nodig. Daarbij valt te denken aan onderzoek naar:
1. de mogelijkheden tot ondersteuning van bedrijven bij de opzet van registratieen beheerssystemen;
2. het ontwikkelen van een systematiek voor het opsporen en kwantificeren van
de baten van milieu-maatregelen, toegespitst op toepassing in concrete
bedrijven (die over een bepaalde periode zouden moeten worden gemonitored);
3. de stand van zaken m.b.t. zorgsystemen (kwaliteit, veiligheid, milieu) in de
transportwereld en de mogelijkheden tot koppeling van de diverse systemen i n
uiteenlopende situaties;
4. behoefte aan externe hulp bij milieuzorg en de wijze waarop die hulp het beste
gestalte kan worden gegeven;
5. de samenhang tussen logistieke ontwikkelingen en de ontwikkelingen op
milieugebied (zoals milieuketenbeheer);
6. de aanpassingen aan de logistieke planningssystemen die nodig kunnen
worden doordat er i n de toekomst meer retourladingen zouden kunnen
optreden (bijvoorbeeld van verpaJtkingen).
Op de derde plaats dienen de overige acties te worden genoemd:
1. zelf (als overheid) het goede voorbeeld geven;
2. (verdere) stimulering van proef- en demonstratieprojecten;
3. screening en evaluatie van de subsidiemogelijkheden en van het bestaande
netwerk van hulp, advies en voorlichting;
4. effectieve controle en handhaving;
5. verduidelijking, waar nodig, van overheidseisen en -richtlijnen;
6. het voeren van een duidelijke beleidsdialoog met de transportwereld;
7. onderzoek naar:
- de merites van stadsdistributiecentra, gecombineerd vervoer;
- de toereikendheid en wenselijke aanpassingen van de transportinfrastructuur;
- de lokale initiatieven die genomen worden om het gecombineerd vervoer te
stimuleren;
8. zorg dragen voor een zinvolle internationale harmonisatie van normen en eisen.

7. Conclusie
Hoewel de economische baten van milieuzorg in dit verkennende onderzoek
niet zonder meer i n harde cijfers kunnen worden uitgedrukt, kan worden
geconcludeerd dat economische motieven en baten van groot belang zijn voor de
ontwikkeling van milieuzorg in het goederenwegvervoer en daarmee ook voor de
vermindering van de door dit vervoer veroorzaakte milieubelasting. Diverse
aanknopingspunten voor de verdere uitbouw van de bedrijfsmilieuzorg en voor het
nemen van verdere aanvullende acties en milieumaatregelen zijn mogelijk. De
overheid kan daarbij een belangrijke stimulerende rol spelen, vooral op het gebied
van voorlichting, onderzoek en overleg met de transportwereld. Maar het
gesignaleerde (grote) belang van de economische voordelen illustreert, dat het voor
de bedrijven in de transportsector zeer aantrekkelijk kan zijn om zelf het initiatief
te nemen door actieve milieuzorg.
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Empirical Exercise for

Belgium

Inge Mayeres
Centrum voor Economische Studiën - K.U.Leuven
Abstract
Based on the methodology presented in Mayeres ( 1 9 9 3 ) , this article gives an indication of
the marginal external costs of truck use for different road types and levels of congestion.
Four external cost categories are considered: congestion costs, environmental costs,
accident costs and road damage costs. The results are compared with previous findings for
passenger cars and urban public transport. The analysis confirms the conclusion of the
previous studies, that the marginal external costs depend to a large extent upon the road
type and the level of congestion. In addition it is shown that their level and composition
differ also considerably according to the vehicle considered. Generally speaking, the
absolute level of all marginal external cost categories is found to be higher for trucks than
for passenger cars.
Tijdschrift Vervoerswetenschap 2 / 9 4 , page 121-138

I. Introduction
In recent years the estimation of the negative external effects of road transport
has received considerable attention in the economic literature'. The focus has
been mainly on the estimation of the total as opposed to the marginal external
costs. However, i n order to determine the correct price to be charged to the
different road users, one needs information on the marginal external costs. These
are costs caused by the additional transport user which are not paid by himself
but which are borne by the other transport users or by society in general. For
most road transport modes the marginal external costs consist of three main
categories: marginal external congestion costs, marginal external environmental
costs and marginal external accident costs. In the case of vehicles with a high
axle-weight, one should also consider road damage externalities. Due to the
presence of the marginal external costs, the price actually paid by the road users
generally differs from the marginal social costs of their transport use, which
causes a suboptimal use of the road network.
Empirical evidence on the marginal external costs is presented by Newbery
The research reported in this
article has been conducted
under contract T R / C 8 / 0 1 9
(Promoter S. Proost) of the
National Impulse Programme
Transport and M o b i l i t y
initiated by the Belgian State Prime Minister's Service Science Policy O f f i c e . The
scientific responsibility is
assumed by the author. The
author would like to thank V.
Boniver, C. Cuijpers and S.
Proost for their helpful
comments and suggestions. A l l
errors remain mine.

(1987,1988,1990), who uses monetary values of the marginal external costs of
road transport to derive road user charges for Britain. His analysis does not
include marginal environmental costs. An alternative to his derivation of marginal
accident externalities is found in Jones-Lee (1990). Additional evidence is found in
Kageson (1993), who calculates the costs of air pollution, climate change, noise
and accidents for different transport modes, but who omits congestion costs. The
main reason advanced for not including them is that they are mainly borne by
other users of the road infrastructure. However, this way of reasoning neglects the
fundamental role of pricing based on external costs: improve the allocation of
economic resources even if the costs are confined to one category. Empirical
evidence for Belgium is presented in Mayeres (1993) and Boniver & T h i r y (1993),
who

develop a quantitative measure of the marginal external costs of car and

urban public transport. The results of these two studies point out that it is
For an overview of the
existing empirical evidence,
see e.g. Button (1 9 9 0 ) , Quinet
(1993).

impossible to speak of the' marginal external costs of car and public transport
use. Their level and the share of the different categories of marginal external costs
are shown to vary according to road type, level of congestion, traffic composition
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and a number of other variables.
The aim of the present paper is to extend the existing empirical analysis for
Belgium by deriving the marginal external costs of truck use. This is the subject
of section II. I n section III the results are compared with the findings for car and
urban public transport. The analysis is short-term i n nature: i t tries to determine
the marginal external costs for a given infrastructure and for a given behaviour of
the transport users. In the long-run people can be expected to change their
behaviour and infrastructure may be adapted. Moreover, the study concentrates
on the externalities caused by the use of the road infrastructure. It does not take
into account the externalities associated with the road infrastructure itself (e.g.
visual disturbance, partition or destruction of neighbourhoods or natural
ecosystems) or those caused by the transport vehicles when they are not or no
longer i n use (e.g. waste problems associated with vehicles withdrawn from
service).
Before starting the analysis, an important remark needs to be made about the
use of the marginal external cost results. They can be compared w i t h the current
taxes paid i n addition to the private resource costs, to see whether these taxes do
already cover the marginal external costs. However, it is not correct to say that
the taxes should be set at the current level of the marginal external costs. When
determining the correct price to be charged to road users, one has to consider the
level of the marginal social costs i n the optimum, which will not necessarily be
equal to the level of the marginal social costs observed i n the present situation.
This can be illustrated by means of figure 1, which describes the ideal case where
there are no restrictions on prices and prices can be perfectly tuned . Figure 1
2

gives the demand for a certain transport mode and the marginal private and

W h e n perfect pricing is not
feasible and this is the rule
rather than the exception, a
more complex pricing problem
has to be addressed. It is
known that in these
circumstances it may be useful
to deviate from the marginal
cost pricing rule for one mode
when the rule can not be
followed for other modes. This
requires a complex trading off
for different modes taking into
account the price elasticities of
demand and supply. The types
of pricing restrictions which
need to be taken into account
are: insufficient discrimination
between peak and off-peak,
revenue requirements of the
transport authorities,
impossibility of metering air
pollution emissions per car etc.
For an empirical exercise for
urban areas in Belgium which
takes into account these
considerations, see De Borger
etal. (1993).

Marginal
cost

A
Demand

Marginal
social cost

Marginal
private cost

Volume of
transport

Figure 7
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social costs associated with this transport mode. The marginal private costs are
assumed to be equal to the marginal private resource costs. Suppose that in the
initial situation people only have to pay the marginal private costs associated with
their transport use. The confrontation of the marginal private cost curve and the
demand curve leads to traffic volume X Q . At this traffic volume the marginal
external costs are given by the distance AB.

Marginal social costs are higher than

marginal private costs and we are not i n an optimum from the social point of
view. If people are somehow charged the true marginal social cost of their
transport use, the equilibrium traffic volume will decrease from X Q to X I . Lower
marginal external costs are associated with this traffic volume. They are given by
the distance CD. Thus in order to reach this equilibrium the government needs to
impose a charge equal to CD, which is lower than the initial marginal external
costs

AB.

II. The Marginal External Costs of Trucks
The calculation of the marginal external costs of trucks is based to a large
extent on the methodology used in Mayeres (1993), who studied the external costs
of car use. This ensures the comparability with the existing results for passenger
cars and public transport. In the present study we limit ourselves to giving a
summary of the main assumptions. For a detailed discussion of and a motivation
for their use, we refer to Mayeres (1993). All values are expressed i n BF 1990 .
3

The marginal external costs of trucks are calculated for three road types:
urban roads, highways and 'other' roads. For urban roads and other roads, traffic
consists of three vehicle types: cars, trucks, and public transport vehicles. For
highways, traffic is only composed of trucks and passenger cars. The basic
hypotheses of the exercise are summarized i n table 1. The hypotheses on the
composition of the car stock have been changed slightly in comparison with the
study for cars, in order to reflect the situation of 1990. The presence of gasoline
cars with catalytic converters is taken into account. It is also assumed that
73.67% of passengers cars are gasoline driven and resp. 25.28 % and 1.05 % are
diesel and LPG cars*.
T A B L E 1: B A S I C A S S U M P T I O N S

Road type

Urban road
Level of congestion

Off

peak
Peak

Highway
No

congestion

Other road
No

congestion

Light congestion

Light congestion

Medium congestion

Medium congestion

Heavy congestion

In 1 9 9 0 1 Dutch Guilder
corresponded with BF 18.35
and 1 ECU was worth
BF 4 2 . 5 0 .
4

based on NIS ( 1 9 9 0 ) .

Traffic composition
% of cars

95

75

8Q.

% of buses

4

0

5

% trucks

1

25

15

*

-
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1. The marginal external congestion costs

poging

Marginal external congestion costs occur whenever an additional truck slows
down the other road users. The resulting reduction i n speed has two main effects:
it causes a time loss to the other road users and it affects their operating costs.
Both effects are considered i n the present exercise.
A central input i n the calculation of the marginal external congestion costs is
the speed-flow relationship, which expresses average speed (s) as a function of the
traffic flow q. Figure 2 presents the speed-flow relationships used for the different
road types. Traffic flow is expressed i n passenger car equivalent units (PCU) per
hour. A truck and a bus are commonly assumed to correspond each with two
PCU,

i n order to reflect the difference i n congestive effect between these vehicles

and passenger cars. This is based on empirical evidence presented by OECD
(1983) for trucks on rural roads and highways on level terrain . It is assumed that
5

the same assumption holds for urban roads and buses. With the help of the
speed-flow relationships, the reduction i n average speed due to an additional
truck-km can be calculated. This information is then used to detennine the
marginal external time and operating costs.

ihways

100

=^

E

80

JJ

T3
a>

o>
a
ta

— _ _ _ O t h e r r o c ds

60

40
\

20

o

U r b an

mmës

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
C N ^ f O C O O C N ^ S 3 0 0 0 C N ^ ^ O C O O C s l ^ J O O O O C N ^ ' - O C O O

> t-« -pIn the evidence for rural
roads and highways no
distinction is made according
to the truck type, though this
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average truck. O n the other
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show that the PCU associated
with an additional truck
increase with the slope of the
road and the length of grade.
For highways with a slope
steeper than 0% the PCU of a
truck also decrease as the
fraction of trucks in the traffic
stream increases.
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Figure 2: Speed-flow

relationships

for the different

road types

a. Marginal external time costs
Having used the speed-flow relationships to determine the time loss suffered
by the other road users, the time costs have to be expressed i n monetary terms.
The assumptions made for the monetary valuation are summarized i n table 2. For
a detailed discussion of these values, we refer to Mayeres (1993). The most
important information needed for the monetary valuation, is the value of time for
the different road users, according to their trip motive. Suitable information is
provided by recent studies carried out for the Netherlands. For passenger
transport we base ourselves on Hague Consulting Group (1990), Bradley & Gunn
(1991) and Bradley (1990). I n the case of freight transport the findings of De Jong
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et al (1993) are used. In addition, we need data on the importance of the different
trip motives for the three road types and for the different levels of congestion. For
urban transport we use information available from Stratec (1992). For the other
road types we do not dispose of similar data. Therefore we are obliged to make a
number of hypotheses. These hypotheses are summarized together with the
results in table 3.
b. Marginal external operating costs
The marginal external operating costs are approximated by the marginal
external fuel costs. Due to limited information the exercise is restricted to the
effect of lower speed on the fuel costs of gasoline passenger cars. For these
vehicles Zierock et al (1989) provide us with information on the relationship
between fuel consumption and speed. For the other vehicle types similar
information is not available. The change i n fuel consumption is expressed in
monetary terms, using the 1990 price exclusive of taxes for the different fuel
types.
c. Results
Table 3 presents the marginal external congestion costs associated with an
additional truck k m and the main assumptions made for the derivation of these
costs. It is important to keep in mind that the findings depend to a large extent on
the hypotheses made. Of special importance are the assumed traffic composition
(see table 1) and the share of the different journey purposes. Moreover, as was
explained before, it is assumed that the additional truck increases the initial
traffic flow by 2 PCU.
The marginal external
TABLE 2 : HYPOTHESES UNDERLYING THE
OF

THE

CALCULATION

MARGINAL EXTERNAL C O N G E S T I O N COSTS

congestion costs vary with the
road type and the level of
congestion. They range from

Passenger cars: average occupancy rate (passengers/car)
Commuting

1.2

BF

Business

1.2

Other

1.8

congestion to a very high value

peak

Peak

of BF 156.6 for heavily
congested highways. The latter

Bus & tram: average occupancy rate (passengers/vehicle)
Off

0 in the cases without

15

figure is so high because a

37

large number of vehicles is
affected by the additional

Value of time (BF 1990/h)

truck. Moreover, the result
depends on the assumed

Car users
Commuting

226743

Business

743

Other -

179

importance of the different trip
motives for passenger cars. If
we assume e.g. that 10% of

Public transport users'
based on Hague Consulting
Group ( 1 9 9 0 ) , Bradley &
Gunn ( 1 9 9 1 ) , Bradley (1990)
based on De Jong et al.
(1993)

passenger cars are

Commuting

189

Business

742

Other

112

commuting, 10% have a
business motive and the other
80%

Trucks

1094

have 'other' motives, the

marginal external time costs
would drop from BF 156.6 to

Tijdschrift
vervoerswetenschap

BF 137. In all cases, the share of the marginal external fuel costs which act as a
proxy for the marginal external operating costs is only minor. It should be noted
however that these costs only include tlie effect on the fuel consumption of
gasoline cars. Nevertheless it can be expected that even if the effect on the fuel
consumption of the other vehicles is incorporated the importance will remain
relatively low. In some cases the sign of the marginal operating costs is negative.
This means that the reduction i n speed decreases the overall fuel consumption by
gasoline passenger cars.
URBAN ROADS

OTHER ROADS

HIGHWAYS

off peak

peak

no
congestion

light
congestion

medium
congestion

heavy
congestion

no
congestion

light
congestion

medium
congestion

210
212

450
254

1100
1102

2500
2502

3600
3602

4500
4502

150
152

*!00
402

1700
1702

initial speed ( k m / h )
new speed

38.3750
38.3050

29.1875
29.1180

115
115

110.5475
110.5420

76.7920
76.7199

36.2245
36.1524

74.5
74.5

72.7450
72.7255

57.5350
57.5155

journey purpose passenger cars
% commuting
% business
% other

27.00%
17.00%
56.00%

51.00%
17.50%
31.50%

20.00%
20.00%
60.00%

25.00%
30.00%
45.00%

25.00%
30.00%
45.00%

60.00%
30.00%
10.00%

20.00%
20.00%
60.00%

20.00%
20.00%
60.00%

40.00%
20.00%
40.00%

journey purpose bus passeagers
% commuting
% business
% other

23.00°/.
15.00%
62.00%

47.00%10.00%
43.00%

20.00%
5.00%
75.00%

20.00%
5.00%
75.00%

60.00%
10.00%
30.00%

MARGINAL EXTERNAL TIME COSTS
lime loss per vehicle (min)

0.002857

0.004942

0

0.000027

0.000734

0.003304

0

0.000221

0.000354

5.05

25.92

0

0.71

27.92

153066

0

0.92

9.074

3.66
1.28
0.10

13.93
11.59
0.41

0

0.40

15.87

85.87

0

0.31

12.06

67.79

0
0
0

0.50
0.18
0.24

3.33
4.10
1.64

MARGINAL EXTERNAL FUEL COSTS
(BF 1990/additional truck-km)
(effect oa fuel coasumplion
by gasoline cars only)

0.15

0.53

0

-0.06

-0.28

2.98

0

-0.01

0.03

TOTAL MARGINAL EXTERNAL
CONGESTION COSTS
(BF 1990/additional truck-km)

5.20

26.44

0

0.654

27.64

156.64

0

0.91

9.11

initial traffic flow ( P C U / h )
new traffic flow ( P C U / h )

total monetary value of time loss
(BF 1990/additional truck-km)
passenger cars
buses
trucks

-

Table 3: The marginal

external

(BF 1 990/additional

congestion

costs of a truck

truck km)

2. The marginal external environmental costs
An overview of the environmental costs of road transport is given i n Linster
(1990). The present study considers only two main categories of environmental
costs: air pollution and noise. I n the case of air pollution the following air
pollutants are taken into account: carbon dioxide (CO2), sulphur dioxide (SO2),
nitrogen oxides (NO ) and hydrocarbons (HC). Due to limits i n the available data
x

lead, CO (carbon monoxide) and particulate matter cannot be included i n the
analysis. In order to calculate the marginal external air pollution and noise costs
two steps need to be undertaken: (i) the determination of the effect of an
additional truck k m on environmental pollution and (ii) the monetary valuation of
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this effect. Both steps will be discussed briefly for the two environmental
problems.
a. The marginal external air pollution costs
An additional truck k m generates air pollution both in a direct and i n an
indirect way. First of all the additional truck generates air pollution itself.
Secondly, by influencing the speed of the other road users, it also affects the air
pollution caused by them. The latter effect need not necessarily be to increase
road transport emissions, so that the total effect may be smaller than the direct
effect. Both the direct and the indirect effect are calculated on the basis of
emission factors found i n Zierock et al. (1989) and Econotec (1990). For the direct
emissions generated by trucks a distinction is made between three truck types:
gasoline trucks > 3.5 t, diesel trucks 3.5 - 16 t and diesel trucks > 16 t. Due to a
lack of data the indirect effect is calculated for gasoline passenger cars only.
Having determined the air pollution generated by an additional truck km, the next
step consists of its monetary valuation. For this we base ourselves on Mayeres
(1992,1993) in which two indirect approaches are presented to confer a monetary
value on the emissions of air pollutants. The first approach is used for the
monetary valuation of NO ,
x

S O 2 and HC emissions, whereas the second one

concerns the valuation of C O 2 emissions. The difference i n approach is motivated
mainly by a difference i n the available information.

Initial

Traffic flow

Speed

Marginal external air pollution costs

(PCU/h)

(km/h)

(BF 1 9 9 0 / a d d i t i o n o l t r u c k - k m )

New

Initial

New

Gasoline

Diesel

truck

truck

truck

>3.5T

3.5-16T

>16T

Diesel

URBAN ROADS
Off p e a k

200

202

38.375

38.305

2.32

2.17

3.73

Peak

450

452

29.188

29.118

2.52

2.37

3.93

HIGHWAYS
No congestion

1100

1102

115

115

1.73

1.99

3.03

Light congestion

2500

2502

110.548

110.542

1.70

1.95

2.99

M e d i u m congestion

3600

3602

76.792

76.720

1.52

1.77

2.81

H e a v y congestion

4500

4502

36.225

36.152

3.09

3.34

4.39

3.70

OTHER ROADS
No congestion

150

152

74.5

74.5

1.96

1.99

Light congestion

400

402

72.745

72.726

1.96

1.98

3.70

1700

1702

57.535

57.516

1.98

2.01

3.72

M e d i u m congestion

NOTE: The calculation of the m a r g i n a l e x t e r n a l air pollution costs uses the following m o n e t a r y v a l u e s per g emission
Pollutant

M o n e t a r y v a l u e per g ( B F 1 9 9 0 )

NO

x

HC
S0

2

CO2

0.092072

Based on reduction of NO emissions by 30% w.r.t. 1980 (objective adopted by Belgium in addition to Sofia Protocol)

0.188903

Based on reduction of HC emissions by 30% w.r.t. 1987 (Geneva Protocol)

0.013449

Based on reduction of S 0 emissions by 30% w.r.t. 1980 (Helsinki Protocol)

0.000750

Based on EC proposal for energy-carbon tax

x

2

Table 4: The marginal

air pollution

costs of trucks (BF 1990/additional

truck km)
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For S O 2 , N O and HC the approach starts by putting forward emission
x

reduction objectives for the different air pollutants, based on existing international agreements to which Belgium has adhered. Using information on different
abatement techniques, their abatement potential and their unit reduction costs, i t
is calculated what is the effect on the abatement costs to reach these objectives if
a truck generates additional emissions. The difference i n abatement costs is then
used as a proxy for the marginal external air pollution costs. The approach
assumes that there are no indivisibilities i n the emission abatement possibilities
and that the abatement techniques are used in a cost-effective way, i.e. the
cheapest techniques are used first. Moreover, it assumes that the air pollution
damage does not depend on the place and time of the emissions. It is also clear
that the results are to a large extent affected by the emission reduction objectives
put forward. The resulting monetary values are presented i n table 4. In the case of
CO2

the energy carbon tax of $10 per barrel of oil which has recently been

proposed by the EC is interpreted as the marginal willingness to pay of the EC for
the decreases i n C O 2 emissions. This corresponds with approximately 750 BF per
tonne C O 2 i n 1990 prices.
Table 4 presents the resulting marginal external air pollution costs. The
figures refer to the sum of the direct and the mdirect air pollution effect. It should
be borne i n mind that the analysis does not take into account the emission of
particulate matter and CO. In all cases the marginal external air pollution costs
are higher than BF 1.5 per truck-km. As can be expected they depend to a large
extent on the vehicle type. For all road types and levels of congestion they are the
highest for diesel trucks > 16.5 t. They also depend strongly on the road type.
b. The marginal external noise costs
The effect on the noise level of an additional truck k m is determined by means
of the following relationship (Lamure 1990):
In this expression L q , the energy mean sound levef, is given as a function of
e

speed (s), the distance from the infrastructure (d) and the traffic flow (q'). In
calculating the traffic flow i t is assumed that a truck or a bus correspond with 10
PCU (Lamure (1990)). From (1) it is clear that an additional k m driven by a truck
affects the sound level both directly (via q') and indirectly (via s). The indirect
effect may partly or completely compensate the direct effect.
After having determined the effect on the noise level, i t should be expressed i n
monetary terms. Since there is no market for peace and quiet, i t is necessary to
make use of 'surrogate markets' or 'hypothetical markets' to derive a monetary
value for a change i n the noise level. We will focus on the results from the
surrogate market approach which builds on the fact that the willingness to pay
(WTP) of individuals for peace and quiet may be reflected in some markets
(Alexandre & Barde (1987)). Of the different variants of the surrogate market
approach, hedonic pricing is the most widely used method. A survey of North
L q , the energy mean sound
level, is a noise index used by
various countries. It gives the
average sound level over a
given period e.g. a full day
(Lassière 1 9 7 6 ) .
e

American hedonic price studies carried out on traffic noise is presented i n Nelson
(1982) and Pearce & Markandya (1989). The majority of the findings indicate a
house value depreciation per dB(A) i n the range of 0.4% to 0.5%, giving a mean of
0.4%. The results refer to a standardized value house. This way one tries to
eliminate the possibility that higher priced properties may have a greater
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depreciation than lower priced ones. Traffic noise is expressed i n L q units.
e

Alexandre & Barde (1987) present as a rule of thumb a 0.5% house value
depreciation per dB(A), which is based upon a substantial number of studies.
However, they mention that this depreciation rate is probably valid only above a
certain noise threshold, 50 dB(A)

L g , since i n most surveys the level of
e

annoyance below this level is shown to be low.

Furthermore they point to the

possibility that the unit percentage of depreciation may increase both with the
noise level and with the value of the house. In the present paper, a standardized
value of BF 3,000,000 is assumed for a house. When calculating the marginal
external noise cost it should be taken into account that the effect of an additional
car-km is only temporary, while the 0.5% house value depreciation is valid only
for a change i n dB(A)

during the rest of the lifetime of the house. Assuming an

expected lifetime of a house of 50 years and using a discount factor of 5%, we
obtain a monetary value of BF 0.103051 per dB(A)
truck km.

produced by an additional

The results obtained i n this way are summarized in table 5. The

absolute value of the marginal external noise costs is relatively small i n most
cases. For urban off-peak traffic however, it is of the same order of magnitude as
the marginal external air pollution costs. In some cases the marginal external
noise costs have a negative sign, indicating that the mdirect effect more than
offsets the direct effect.
3. The marginal external accident costs
Three main categories of marginal external accident costs may be
Traffic f l o w q

Traffic f l o w q '

Speed

(PCU/h)

(PCU/h)

(km/h)

(lbus=ltruck=2PCU)

(lbus=ltruck=10PCU)

Initial

New

Initial

Marginal external

noise costs
(BF

New

Initial

New

1990/addi-

tional truck-km)

URBAN ROADS

Off

peak

Peak

200

202

290

300

38.375

38.305

2.71

450

452

652.5

662.5

29.188

29.118

0.93

HIGHWAYS

No

congestion

Light congestion

1100

1102

3575

3585

115

115

0.06

2500

2502

8125

8135

110.548

110.542

0.03

Medium congestion

3600

3602

11700

11710

76.792

76.720

-0.02

Heavy congestion

4500

4502

14625

14635

36.225

36.152

-0.07

OTHER R O A D S

No

congestion

Light congestion
Medium congestion

150

152

420

430

74.5

74.5

1.05

400

402

1120

1130

72.745

72.726

0.37

1700

1702

5060

5070

57.535

57.516

0.06

Assumptions:

Urban

Highways

roads

Other
roads

Distance from infrastructure (m)

7.5

20

8

N u m b e r of h o u s e s e x p o s e d

200

50

100

Table 5: The marginal

external noise costs of a truck
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distinguished (Jones-Lee (1990)): (i) those associated -with the risk of death or
injury to the occupants of the additional truck, (ii) those associated with the
increased risk to other motorized road users and (iii) those associated with the
increased risk to pedestrians and cyclists. Each of these three categories will be
discussed briefly.
(i) First of all, if an additional truck-km is driven, the occupants of the truck
face the risk that they themselves may be killed or seriously injured. Part of these
marginal costs is covered by the insurance premium and thus is internalized. But
a proportion is also borne by others. Indeed, society will bear the police and
ambulance costs and looses part or the total of the person's net contribution to
g

current and future o u t p u t . Using the notation of Mayeres (1993), the externality
associated with the risk of the occupant of the additional truck being killed (Ejf) or
seriously injured (Ej ) can be defined as:
S

where:
Pjd

: probability that an occupant of a truck is killed (i=f) or seriously injured

(i=s) i n an accident
Xj

: estimate of output loss, police and medical costs associated with a road

fatality (i=f) or a serious injury (i=s)
C

: discounted present value of the dead person's future consumption

C* : discounted present value of the reduction i n future consumption by the
seriously injured person
For our empirical exercise the probabilities p j are derived on the basis of NIS
a

(1989) and on the basis of an estimate of total distance travelled by trucks given
by Cuijpers (1992). These data are summarized i n table 6. p f " and p ^ are found
s

to be 1.76 x 10"8 and 1.74 x 10" respectively. The value of (Xf-C) is assumed to
7

be BF 5,678,500. The average value of Xg is taken to be BF 2,265,593 (Jones-Lee
(1990) ). C is assumed to be zero.
This approach assumes that
road users already take into
account the psychological
effects on relatives and friends
of a possible accident, when
deciding on making a trip. A n
alternative approach is found
in Jones-Lee who suggests that
one should include an
allowance for the pain, grief
and suffering experienced by
the relatives and friends of the
person killed or seriously
injured. According to
Needleman (1976) and JonesLee et al. (1985) this
allowance should consist of
5 0 % of WTP for own safety.
N e w b e r y (1 9 9 0 ) uses the
alternative assumption that the
ratio of the marginal to
average accident rate is equal
to 1.25.
10

(ii) The second category of marginal external accident costs are those
associated with the increased risk of death, injury or material damage to the other
motorized road users. This category will only exist if an additional car-km changes
the probability that other motorized road users are involved i n different types of
accidents. Jones-Lee (1990) uses a marginal to average accident rate ratio of l ' " .
He thus assumes that the number of accidents per car-km and traffic flow are
independent. In that case there exists no marginal accident externality associated
with the increased risk to other motorized road users. The hypothesis of JonesLee is supported by the findings of Vitaliano & Held (1991) who analyze empirical
evidence for urban and rural roads i n New York State (USA). A similar position is
taken by the UK Department of Transport (1987) i n its COBA 9 - manual and by
the US Federal Highway Administration (1982). A possible explanation for a
marginal to average accident rate ratio of 1 could be 'risk-compensation'
according to which a deterioration of travel conditions, due to e.g. heavier traffic,
induces more caution and does not increase the probability of an accident.
(iii) The third category of marginal external accident costs consists of those
associated with the increased risk of death or injury to pedestrians and cyclists. It

should be included in external costs if insurance does not or does not completely
cover the costs of these accidents to pedestrians or cyclists. It is defined as the
sum of the externality associated with the risk of death (Ef°) and serious injury
(Eg ) imposed by trucks on pedestrians and cyclists
0

where:
Pf

: probability that a truck kills a pedestrian or a cyclist in an accident

p

: probability that a truck seriously injures a pedestrian or a cyclist in an

s

accident
Wf

: the value of a statistical life

W

: the value of avoidance of a statistical serious injury

s

For traffic on highways, pf and p are assumed to be zero. For urban and
s

other roads the calculation of pf and p is based on NIS (1989). They are found to
s

be 2.93 x ICT and 9.51 x 1 ( T respectively. The data underlying these risks are
8

8

summarized i n table 6.
A crucial input in the

TABLE 6: TRUCK ACCIDENT DATA FOR BELGIUM

valuation of the marginal

(1989)(NIS(1989))

external accident costs is the
Number of occupants of trucks being
killed

60

seriously injured

595

value of a statistical life (Wf)
and the value of avoidance of a
statistical serious injury (W ).

in an accident

s

In this paper we will use a
Number of pedestrians or cyclists being
killed

70

seriously injured

227

value of statistical life of BF
43,450,000 proposed by
Jones-Lee (1990). It is based

in an accident involving a truck
Total distance travelled by trucks (km) (Cuijpers (1992))
Highways

1.023 10'

Urban & other roads

2.388 10'

Total

3.411 10'

on median I*-* responses to
different stated preference
studies. Moreover, Jones-Lee
et al. (1985) observe in their
stated preference study that a
,,substantial majority of

respondents appear not to have taken account of the 'direct' economic effects of a
safety improvement". Therefore police and medical costs as well as net output
losses should be added to the value of statistical life, which yields a total value of
statistical life of BF 49,129,232.
The value of avoidance of a statistical serious injury is based on a stated
preference study by O'Reilly et al (1992). Their study shows that the marginal rate
of substitution of wealth for risk of serious injury is equal to 0.117 times the
marginal rate of substitution of wealth for risk of death. In order to obtain the
value of avoidance of serious injury, the value of statistical death (excl. of police
and medical costs and excl. of net output losses) must therefore be multiplied by
0.117. The resulting figure should be increased by the net output losses, police
and medical costs associated with a serious injury.
Using this information we obtain a marginal accident externality of
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approximately BF 0.50 for highways and BF 2.63 for urban and other roads .
Due to a lack of data the values cannot be differentiated according to level of
congestion. In addition, it should be mentioned that the above analysis does not
take into account the safety risks associated with the transport of hazardous
substances.
4. The marginal external road damage costs
The external road damage costs are discussed extensively i n Newbery (1988).
They arise when the passage of a truck causes damage to the road surface. Two
types can be distinguished: the increased repair cost of the road, borne by the
government, and the increased vehicle operating costs for the other road users.
Under a number of conditions, Newbery shows that the second type of road
damage costs are negligible i n all reasonable cases and that, if road damage is not
W h e n taking into account
the costs of p a i n , grief
suffering to f a m i l y and
these values should
augmented by BF
One

only caused by vehicle passage but also by the weather conditions, the cost to be

and

charged is a fraction of the average repair cost allocated over the total number of

friends

be

equivalent standard axles (ESA)' . In his 1990 study for the UK he estimates them
2

0.83.

to be 3.5 pence per ESAkm, which corresponds with appr. BF 2.08 per ESAkm. .
13

Due to limited available data for Belgium, the result of Newbery is used as an

ESA is d e f i n e d as

( W / 8 . 2 ) , where W is the
4

load on a dual tyre single axle
in

For a truck of 3 ESA this
w o u l d entail a cost of BF
per

indication of the order of magnitude of the marginal external road damage costs
in Belgium.

tonnes.

5. The marginal external costs of trucks: a summary

6.24

Table 7 summarizes the findings for the marginal external costs of a diesel

km.

URBAN ROADS

OTHER ROADS

HIGHWAYS

off peak

peak

no
congestion

light
congestion

medium
congestion

heavy
congestion

no
congestion

light
congestion

medium
congestion

2.64

2.64

0.50

0.50

0.50

0.50

2.64

2.64

2.64

5.20

26.44

0

0.65

27.64

156.64

0

0.91

9.11

Time

5.05

25.92

9

0.71

27.92

153.66

0

0.92

9.07

Operating

0.15

0.53

0

-0.06

-0.28

2.98

0

-0.01

0.03

Marginal e x t e r n a l

6.44

4.86

3.09

3.02

2.79

4.31

4.75

4.07

3.79

Air pollution

3.73

3.93

3.03

2.99

2.81

4.39

3.70

3.70

3.72

Noise

2.71

0.93

0.06

0.03

-0.02

-0.07

1.05

0.37

0.06

Total

14.27

33.94

3.59

4.16

30.92

161.45

7.39

7.62

15.53

18.47%

7.77%

13.82%

11.90%

1.60%

0.31%

35.68%

34.60%

16.98%

36.41%

77.92%

0.00%

15.62%

89.38%

97.02%

0.00%

11.99%

58.65%

45.12%

14.32%

86.18%

72.48%

9.02%

2.67%

64.32%

53.41%

24.38%

Marginal external
accident costs

Marginal external
congestions costs

e n v i r o n m e n t a l costs

(BF 1 9 9 0 / t r u c k k m ]

SHARES
Marginal external
accident costs
Marginal e x t e r n a l
congestions costs
Marginal e x t e r n a l
e n v i r o n m e n t a l costs

Table 7: The marginal

external costs of a truck
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truck > 16 T for the different road types and for different levels of congestion. Due
to the uncertainty associated with the results for the marginal road damage
externalities, they are not taken into account in table 7. When analysing the
results one should bear i n mind the various assumptions put forward i n the
previous sections.
The total marginal external costs range from 3.59 BF i n the case of
noncongested highways to 161 BF for heavily congested highways. If we look at
the importance of the different cost categories, a number of remarks can be made.
First of all,

i n all cases the share of the marginal external accident costs is the

lowest. If there is no congestion or light congestion, the marginal external
environmental costs are responsible for a large proportion of the total marginal
external costs. However, i n congested periods their importance diminishes and
congestion costs dominate the marginal external costs.
More can be learned if we compare the results derived for trucks with the
marginal external costs of car and public transport use. This is done in section III.

III. The marginal external costs of cars, trucks and urban public
transport: a comparison
It is interesting to compare the results for truck transport with the marginal
external costs of cars and public transport derived i n resp. Mayeres (1993) and
Boniver & Thiry (1993). The analysis for public transport i n the latter study was
limited to the use of public transport i n the cities. No comparable results are yet
available for interregional public transport by bus or by rail. The results for car
use were updated to take into account the different composition of the car stock
in 1990. The other assumptions used are the same as in the present study for
trucks. The study about urban public transport used slightly different
hypotheses. In order to facilitate the comparison between the results of the three
studies, the analysis for public transport was redone using the same hypotheses
as for the other two vehicle types.
The findings for urban transport are presented i n table 8. Table 9 and 10
summarize the findings for highways and other roads resp.. All results are
expressed i n BF 1990 per vehicle km. The marginal external costs of trucks do
not
As was said before all
values are derived per vehicle
km. In order to obtain results
per passenger km the results
for passenger cars and public
transport should be divided by
the average occupancy rate of
the different vehicles. O n the
basis of the hypotheses used in
the previous sections these are
1.48 for passenger cars in the
off-peak and 1 .36 in the peak
period. For bus and tram they
are resp. 15 and 3 7 .

include the road damage costs.
1. Urban roads
Table 8 compares the results for the different urban transport modes". For

tram and metro no information is available for the marginal external noise costs.
The congestion costs for tram and bus are derived under the assumption that
they do not drive on a separate lane' . For metro the congestion costs are
5

assumed to be zero. The air pollution costs of tram and metro are derived using
the emissions of the different air pollutants per kWh of electricity used.
The marginal air pollution costs are the lowest for electrified public transport
and passenger cars. The air pollution costs of buses are similar to those of trucks.
Whereas the noise costs of passenger cars are almost negligible, they are more

' If the tram or bus drives on a
separate lane, its congestion
costs can be expected to be
zero or negligible.
5

important for buses and trucks. In the off-peak period they have the same order
of magnitude as air pollution costs. The absolute value of the congestion costs is
the highest for bus and tram, followed by trucks. This is a consequence of the
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assumed difference i n congestive effect relative to cars of these vehicle types. The
accident costs per vehicle k m are the lowest for passenger cars and the highest
for trams.
If we look at the share of the different cost categories, i t can be noticed that
congestion costs form the most important cost category i n all cases except for
metro and off peak tram transport. In the latter two cases marginal external
accident costs have the largest share. The share of the congestion costs is
considerably larger i n the peak period compared to the off peak period. I n all
cases the importance of environmental costs is larger for buses and trucks than
for cars and trams. For the off peak period the share of the marginal accident
costs lies i n most cases between 20% and 30%. For peak transport its share is
smaller.
2. Highways
Table 9 presents the results for highway traffic. Only one truck category is
considered: diesel trucks > 16 T. This does not influence the comparison to a
significant degree. The main difference is that the air pollution costs will be
somewhat lower for the other truck types. No data are available for public
transport. On highways the absolute value of the accident costs of trucks is found
to be comparable to that of cars. The congestion costs however are twice as high
for trucks. This follows from the hypothesis that i n terms of its congestive effect a
truck is equivalent to 2 passenger car equivalent units. Air pollution costs are
also much higher for trucks. Since the analysis does not take into account the
emission of particulate matter i t can be expected that i n reality they are even
M a r g i n a l external

Marginal external

Marginal e x t e r n a l

Marginal e x t e r n a l

accident costs

congestion costs

air pollution costs

noise costs

(BF1990/vkm)

(BF 1 9 9 0 / v k m )

(BF1990/vkm)

(Bf

1990/vkm)

Total m a r g i n a l
e x t e r n a l cost
(BF1990/vkm)

Average car
Offpeak

1.141

2.596

0.561

0.145

4.443

Peek

1.141

13.206

0.206

-0.078

14.984

Gasoline truck >3.5 T
Offpeak

2.636

4.197

2.323

2.708

11.864

Peak

2.636

26.444

2.519

0.932

32.531

Diesel truck 3.5 - 1 6 T
Off p e a k

2.636

4.197

2.171

2.708

11.712

Peak

2.636

26.444

2.367

0.932

32.379

Diesel truck > 1 6 T
Offpeak

2.636

4.197

3.731

2.708

13.272

Peak

2.636

26.444

3.927

0.932

33.939

Bus
Off p e a k

4.409

5.576

2.607

2.708

15.300

Peak

4.409

30.415

2.824

0.932

38.580

Tram
Off p e a k

10.467

5.576

0.102

n.a.

16.145

Peak

10.467

30.415

0.320

n.a.

41.201

Metro

3.318

0.000

0.052

n.a.

3.370

Table 8: Comparison
urban

roads

of the marginal

external costs for different

vehicle types on
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higher. Finally, although trucks generate more noise costs than cars, the absolute
value of the noise costs on highways can still be considered to be relatively low.
When looking at the share of the different cost categories, it can be seen that
in uncongested or lightly congested conditions air pollution costs form the most
important cost category for both vehicle types. The relative importance of the air
pollution costs is however higher for trucks than for cars. In all cases the
importance of the marginal noise costs is only minor. If there is medium or heavy
congestion the marginal congestion costs dominate the results and the other cost
categories become relatively less important. For all traffic conditions the share of
the accident costs is higher for passenger cars. For cars they form an important
category in relatively uncongested conditions.
3. Other roads
Table 10 compares the marginal external costs of the different vehicle types
when driving on 'other' roads. For all categories of marginal external costs, the
absolute values are substantially higher for trucks than for passenger cars. The
shares of the different cost categories vary considerably according to the level of
congestion. The shares of environmental costs (noise and air pollution) are more
Marginal external

Marginal e x t e r n a l

Marginal e x t e r n a l

Marginal e x t e r n a l

accident costs

congestion costs

air pollution costs

noise costs

(BF 1 9 9 0 / v k m )

(BF1990/vkm)

(BF1990/vkm)

(BF1990/vkm)

Total m a r g i n a l
e x t e r n a l cost
(BF1990/vkm)

Average car
No congestion

0.438

0.000

0.566

0.006

1.011

Light congestion

0.438

0.325

0.533

0.002

1.298

M e d i u m congestion

0.438

13.812

0.370

•0.019

14.600

H e a v y congestion

0.438

78.241

1.231

-0.043

79.867

3.587

Diesel truck >16 T
No congestion

0.496

0.000

3.029

0.063

Light congestion

0.496

0.651

2.993

0.025

4.164

M e d i u m congestion

0.496

27.637

2.812

-0.023

30.922

H e a v y congestion

0.496

156.638

4.385

-0.074

161.445

Table 9: Comparison

of the marginal

external costs for different

vehicle types on

highways

Marginal e x t e r n a l

Marginal external

Marginal e x t e r n a l

Marginal e x t e r n a l

accident costs

congestion costs

air pollution costs

noise costs

(BF1990/vkm)

(BF 1 9 9 0 / v k m )

(BF1990/vkm)

(BF 1 9 9 0 / v k m )

Total m a r g i n a l
e x t e r n a l cost
(BF1990/vkm)

Average car
No congestion

1.141

0.000

0.449

0.106

1.696

Light congestion

1.141

0.457

0.445

0.028

2.071

M e d i u m congestion

1.141

4.553

0.489

-0.006

6.177

No congestion

2.636

0.000

3.701

1.053

7.390

Light congestion

2.636

0.914

3.695

0.374

7.619

M e d i u m congestion

2.636

9.108

3.723

0.064

15.531

Diesel truck >16 T

Table 10: Comparison

of the marginal

external costs for different

vehicle types on
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Important for trucks than for cars. This is true for all levels of congestion. The
marginal external congestion and accident costs form a larger share i n the case of
passenger cars.

IV. Conclusion
Using currently available data for Belgium, this study tried to give a first
indication of the marginal external costs of trucks for different road types and
levels of congestion. It is shown that they vary substantially according to the
specific circumstances considered and that they depend to a large extent on the
hypotheses made. The analysis only claims to give a first approximation which
can be improved upon if more information becomes available. In the case of
congestion costs for instance, no distinction could be made between the
congestive impact of the different truck types. All trucks were assumed to
correspond with 2 PCU. In the area of the air pollution costs only a number of air
pollutants were considered and others had to be left out of the analysis. Moreover,
for the monetary valuation of the emission of additional air pollutants use was
made of an indirect approach which has a number of limitations already pointed
out i n the text. It would be preferable to use a more direct approach. Ideally this
would consist of three steps: (i) determining the effect of a change i n emissions on
the concentration of the primary and secondary pollutants, (ii) determining the
effect of this change i n concentrations on human health, buildings, the natural
environment etc. and finally, (iii) expressing this effect i n monetary terms.
Unfortunately, we do not yet dispose of the necessary data for this type of
analysis. Also i n the field of accident externalities some improvements could be
the subject of future research: how does an additional vehicle influence the risk
incurred by other motorized road users? How does the marginal accident
externality depend on the level of congestion? All these aspects could be
incorporated i n the analysis if more emprical evidence becomes available.
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Financiële scenario's voor
stads- en streekvervoer
drs. A.P.G. de Moor
drs. J.S. van Vliet
dr. H. de G r o o t '
Abstract
This paper presents results for a number of scenario's for the development of local public
transport in the Netherlands until the year 2 0 0 0 . Particular attention is given to the
projected level of government subsidies and the utilization of local public transport. Based
on predictions for the demand of transport in two economic scenario's, several policy
options are quantified. Among these are measures to improve the efficiency and
effectiveness of local public transport. A comparison is made with departemental
projections of subsidies to be provided by the central government. Drastic measures seem to
be required to keep the subsidies within these limits. O f crucial importance in such a policy
mix are the reduction of loss-making parts of the network and measures to decrease travel
time compared with private transport. The trade-off between reducing subsidies and
increasing the use of public transport becomes clear, which is reinforced by the current
system of funding local public transport.
Tijdschrift Vervoerswetenschap 2 / 9 4 , page 139-148

1. Inleiding
In dit artikel wordt door middel van een scenariostudie de mogelijke
ontwikkeling van de exploitatiesubsidies voor het stads- en streekvervoer tot het
jaar 2 0 0 0 i n kaart gebracht. Dit paper is gebaseerd op een onderzoek dat het
Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) heeft uitgevoerd i n
opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W).

2

Met de scenario's worden de financiële mogelijkheden i n het stads- en
streekvervoer verkend. Zoals gebruikelijk bij scénario-studies wordt niet getracht
een voorspelling i n de zin van de meest waarschijnlijke ontwikkeling aan te geven.
Zo'n raming of voorspelling herbergt het gevaar i n zich dat deze ontwikkeling als
een zekerheid wordt beschouwd. Met de te ontwikkelen scenario's wordt juist
geprobeerd de onzekerheden i n beeld te brengen. Met de scenario's i n deze studie
willen we de grenzen van de budgettaire mogelijkheden i n het stads- en
streekvervoer met de bijbehorende mobiliteitsaspecten aangeven.
De studie start met twee referentiescenario's waarin de verwachte mobiliteit
en het bijbehorende budgettaire beeld voor het stads- en streekvervoer worden
geschetst zonder nader beleid. Vervolgens wordt aangegeven welke mogelijkheden
er bestaan om deze ontwikkeling bij te sturen. Daarbij gaat het onder andere om
prijsbeleid, zowel voor openbaar als particulier vervoer, en om maatregelen voor
een doelmatiger en doeltreffender openbaar vervoer.
Het onderzoek naar openbaar vervoersubsidies spitst zich toe op de
exploitatiesubsidies aan het stads- en streekvervoer. Dit betekent dat de
' De auteurs zijn allen
werkzaam bij het Instituut voor
Onderzoek van
Overheidsuitgaven.
Voor een uitgebreide
beschrijving van dit onderzoek
w o r d t verwezen naar het
gelijknamige eindrapport dat
door het I O O als nummer 5 4
in haar onderzoeksreeks is
uitgegeven.

rijksbijdragen voor investeringen i n de infrastructuur buiten beschouwing blijven.
Ook de bijdragen aan de Nederlandse Spoorwegen (NS) maken geen deel uit van
het onderzoek. Naar verwachting zal de subsidie aan de NS tot en met het jaar
2 0 0 0 worden afgebouwd tot een nader te bepalen bedrag, conform de aanbevelin-

2

gen van de commissie-Wijffels. Paragraaf 2 definieert twee beleidsarme
referentiescenario's en geeft de bijbehorende resultaten. In paragraaf 3 worden
enkele beleidsopties geformuleerd en gekwantificeerd. In paragraaf 4 worden de
scenario's gecombineerd tot realistische beleidspakketten. Ten slotte worden i n
paragraaf 5 enkele conclusies geformuleerd.
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Referentiescenario's

In het onderzoek hebben we bij het opstellen van de scenario's diverse
modellen gebruikt. Zo leveren de middellange-termijnramingen van het Centraal
Planbureau (CPB) een belangrijk deel van de input voor het vervoermodel van
INRO-TNO, de "Mobiliteitsverkenner', waarmee we de vervoerprognoses maken.
Deze uitkomsten, aangevuld met enkele macro-economische factoren, dienen weer
als input bij de raming van de financiële kerngegevens. Hierbij zijn we uitgegaan
van

het nieuwe bekostigingsmodel van het ministerie van

V&W.

De macro-economische kerngegevens vormen een belangrijk onderdeel van de
berekening van de vervoerprognoses en de financiële kerngegevens i n de
referentiescenario's. Als uitgangspunt hebben we de middellange-termijnramingen
van

het CPB i n het Centraal Economisch Plan 1993 [7] genomen. Met name van

belang zijn variabelen als de groei van het reële nationaal inkomen, de
koopkrachtonrwikkelmg, de werkgelegenheid en de groei van het autopark. Wij
zijn in het onderzoek uitgegaan van de twee scenario's die het CPB i n de
middellange-termijnverkenning heeft uitgewerkt. In het behoedzame scenario is
de economische ontwikkeling zeer gematigd. Dit betekent dat de overheid een
voorzichtig financieel beleid zal voeren. Voor het openbaar vervoer is dit vertaald
in relatief hoge reële tarieven. Een dergelijke ontwikkeling van lage economische
groei en hoge reële tarieven noemen we het krappe referentiescenario. I n het
gunstige scenario van het CPB ligt de economische groei hoger en is ef meer
ruimte voor overheidsuitgaven. De tarieven hoeven reëel minder hard te stijgen.
De combinatie van een hogere economische groei en lagere reële tarieven noemen
we het ruime referentiescenario.
De bovenstaande gegevens fungeren als input bij de opstelling van
vervoerprognoses. Met behulp van het vervoersmodel "Mobiliteitsverkenner'

3

kunnen we voor elke modaliteit de ontwikkeling van het aantal reizigerskilometers
tot

het jaar 2000 berekenen.
Bij de raming van de exploitatiesubsidies is uitgegaan van de bekostigingssys-

tematiek voor het stads- en streekvervoer die het ministerie van V&W
van

met ingang

1993 heeft ingevoerd. Hierin worden de subsidies in beginsel afgeleid u i t de

normkosten, het produkt van de normatief bepaalde kosten per reizigerskilometer
en het aantal (betaalde) reizigerskilometers, verminderd met de taakstellende
reizigersopbrengsten. Belangrijke determinanten bij de raming van de financiële
4

kerngegevens zijn de ontwikkeling van de reële loonvoet (van de bedrijfstak) en de
tariefontwikkeling.
In het krappe referentiescenario dalen de reële subsidies voor het stads- en
streekvervoer marginaal ten opzichte van 1992. Deze daling wordt met name
veroorzaakt door de i n 1993 en 1994 ingezette doelmatigheidskortingen voor het
stadsvervoer. De reële loonkostenontwikkeling zorgt voor een opwaartse druk op
de normkosten waardoor deze vanaf 1994 weer stijgen. Deze stijging wordt
enigszins gemitigeerd door de optredende vraaguitval als gevolg van de reële
tariefontwikkeling. Het effect op de opbrengsten is per saldo positief. Voor het
streekvervoer zijn de financiële effecten minder pregnant. Toch is grofweg
eenzelfde budgettair beeld te constateren. Bij het streekvervoer zijn de
normkosten in 2000 hoger dan in 1992, aangezien de doelmatigheidskortingen
ontbreken. De kostendelddngsgraad neemt voor zowel het stads- als streekvervoer
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toe. Het aantal reizigerskilometers neemt i n dit scenario met enkele procenten af
als gevolg van de tariefstijging en de gematigde economische ontwikkeling.
In het ruime scenario is de daling van de mobiliteit kleiner, mede door de
geringere reële tariefstijging en de gunstiger economische ontwikkeling. Door de
hogere reële loonstijging en de sterkere stijging van de olieprijs zijn de reële
normkosten per reizigerskilometer i n het ruime scenario i n 2000 ongeveer 5
procent hoger dan i n het krappe scenario. De opbrengsten zijn door de lagere
reële tariefstijging juist lager dan i n het krappe scenario. Per saldo stijgt de
kostendekkingsgraad enigszins i n het stadsvervoer en daalt deze i n het
streekvervoer.
De beleidsarme referentiescenario's leiden tot hogere exploitatiesubsidies i n
het jaar 2000, dan de voor reële loon- en prijsstijgingen aangepaste meerjarencijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In het krappe scenario
bedraagt het verschil 150 miljoen gulden, oplopend tot 240 miljoen gulden in het
ruime scenario. Mede als gevolg hiervan ligt de kostendekkingsgraad van het
stads- en streekvervoer i n de referentiescenario's lager dan in de meerjarenramingen. De (budgettaire) verschillen weerspiegelen met name het ontbreken van
beleidsmaatregelen i n de referentiescenario's. Hierna zullen enkele beleidsopties
nader i n kaart worden gebracht en gekwantificeerd.

3. Verschillende beleidsopties
In het algemeen sluiten de beleidsopties aan bij de determinanten van de
vraag naar en het aanbod van (openbaar) vervoer. Zo onderscheiden we het beleid
gericht op het verkorten van de reistijd van het openbaar vervoer, prijsbeleid en
maatregelen ter vergroting van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het
openbaar vervoer.
In de twee referentiescenario's is onder meer uitgegaan van een constante
reistijd, zowel bij de auto als het openbaar vervoer. Dat is een discutabele
veronderstelling. In de eerste plaats is een verkorting van de absolute reistijd
mogelijk, zowel bij het openbaar vervoer als bij de auto. Ten tweede lijkt een
relatieve reistijdverbetering ten gunste van het openbaar vervoer waarschijnlijker.

5

Er zijn vier varianten doorgerekend, waaronder een maximaal haalbare
variant waarin de reistijd van de auto 1 procent en van het OV

met 3 procent per

jaar daalt. De resultaten van de diverse varianten laten zien dat de factor reistijd
grote invloed heeft op de uitkomsten van scenario's. Afhankelijk van de variant
neemt de OV-mobiliteit toe met een kwart tot 2 procent per jaar. De mobiliteitsgroei is vertaald i n kosten en opbrengsten door er vanuit te gaan dat de
normkosten per reizigerskilometer gelijk blijven. In dat geval betekent de
mobiliteitsgroei een stijging van de subsidies uiteenlopend van circa 20 miljoen
tot

235 miljoen gulden i n de maximale variant van het ruime scenario. Bij het

stadsvervoer treedt dan een beperkte verbetering van de kostendekkingsgraad op.
Vanzelfsprekend is de veronderstelling van gelijkblijvende normkosten per
reizigerskilometer niet reëel. Door het toegenomen gebruik van het stads- en
streekvervoer kunnen de kosten per reizigerskilometer naar verwachting dalen.
Dit
Zie bijvoorbeeld De Boer en
Savelberg [ 5 ] ,
5

effect wordt verderop besproken.
Vervolgens zijn de mogelijkheden voor prijsbeleid onderzocht. Er wordt

onderscheid gemaakt tussen generieke prijsmaatregelen voor auto en/of openbaar
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vervoer, en prijsdifferentiatie binnen het openbaar vervoer. Een extra generieke
verhoging van de reële brandstofprijs met l "

4

procent per jaar doet de modal split

wijzigen ten gunste van het openbaar vervoer. De effecten op de exploitatiesubsidies zijn gering. Gecombineerd met een even grote extra reële tariefs tij ging voor
het stads- en streekvervoer leidt deze variant tot een daling van de subsidies met
ongeveer 80 miljoen, terwijl de kostendekkingsgraad verbetert. De vraaguitval die
optreedt, is echter aanzienlijk. De effectiviteit van dit beleid moet vooral worden
gezocht i n beïnvloeding van de modal split en in mindere mate i n de ontwikkeling
van

de kostendekkingsgraad.

6

De mogelijkheden voor toepassing van prijsdifferentiatie i n het openbaar
vervoer zijn beperkt als gevolg van invoeringsproblemen. Onderzoek heeft laten
zien dat de effecten kunnen worden geschat op maximaal 20 miljoen (zie Van der
Bij,

't Hoen en van Vliet, 1992, [4]).

Indien (op langere termijn) adequate nieuwe

kaartsystemen met meer (technische) mogelijkheden ter beschikking staan, zijn
grotere besparingen denkbaar/
Parkeerbeleid kan een effectief middel zijn om de mobiliteit te sturen. De
(modelmatige) kwantificering van deze vorm van flankerend beleid is moeilijk.
Veelal wordt het effect forfaitair ingezet. In de SW-evaluatie van het ministerie
van

Verkeer en Waterstaat [15] is verondersteld dat een stringenter parkeerbeleid

leidt tot een stijging van het aantal reizigerskilometers van het stads- en
streekvervoer met maximaal een half procent per jaar. Deze berekening is echter
met meer dan de gebruikelijke onzekerheden omgeven. In dit onderzoek zijn de
effecten van een stringent parkeerbeleid niet gekwantificeerd. De exploitatiesubsidies zouden i n ieder geval parallel aan de vervoervraag toenemen, bij overigens
ongewijzigd beleid.
Een andere mogelijkheid voor OV-beleid is verbetering van de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het openbaar vervoer. De doelmatigheid wordt hoger
wanneer dezelfde diensten worden aangeboden met een lagere inzet aan middelen.
Dit

kan bijvoorbeeld door de wachttijd van chauffeurs te bekorten, of door op stille

trajecten of uren twee parallelle lijnen samen te voegen. Ook hoort hierbij het
vervoervervangende beleid, zoals de inzet van belbussen en taxi's.
Onder doeltreffendheid of effectiviteit wordt hier verstaan de mate waarin het
aanbod aansluit op de (potentiële) vraag. De doeltreffendheid kan alleen worden
vergroot door het aanbod meer aan te laten sluiten bij de vraag. Dit kan enerzijds
door onrendabele diensten af te stoten (bijvoorbeeld op stille uren, i n weekeinden
of bij een dicht net van lijnen) en anderzijds door nieuwe, rendabele diensten te
ontwikkelen. Doeltreffendheid is dus niet Intern en taakgericht zoals doelmatigheid, maar juist extern en marktgericht: de 'vraag volgen'.
Voor de bepaling van mogelijke verbeteringen van de doelmatigheid of
4

Zie bijvoorbeeld ook
Baanders e.a. [1].

doeltreffendheid zijn berekeningen op macro-niveau niet langer toereikend. Door

De commissie Brokx [8]
concludeert echter dat er o p
korte termijn geen reële
mogelijkheden voor
tariefvrijheid in het stads- en
streekvervoer bestaan omdat
het exploitatierisico niet kan
worden (over)gedragen.

karakter van de bedrijfstak, kunnen de mogelijkheden eigenlijk alleen op

7

de complexe samenhang binnen netten van lijndiensten en het arbeidsintensieve
bedrijfsniveau ten volle worden doorgrond.
Uit bedrijfseconomische analyses van McKinsey [13] en Bakkenist [2] blijkt
dat i n het stadsvervoer ten opzicht van de situatie in 1990 een doelmatigheidswinst valt te behalen van enkele procenten. Gelet op de reeds ingezette
doelmatigheidskortingen i n 1993 en 1994 lijken de mogelijkheden voor een
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verdere verhoging van de doelmatigheid na 1994 door een betere bedrijfsvoering
bij het streek- en stadsvervoer bij een gegeven lijnennet gering.
Het

rapport Tussen autobus en taxi' [11] biedt onder andere een analyse van

de bedrijfseconomische besparingen die mogelijk zijn door op stillere uren op
bepaalde lijndiensten kleiner materieel i n te zetten. De geschatte besparingen
bedragen enkele procenten van de totale exploitatiekosten.
De belangrijkste besparing i n de kosten per reizigerskilometer kan worden
bereikt door voor dezelfde kosten meer reizigers te vervoeren. Dit kan alleen door
een attractiever openbaar vervoer met kortere reistijden en een hogere kwaliteit.
Er is echter geen één-op-éénrelatie tussen reistijdreductie en reductie i n de
kosten. Een deel van reistijdreductie betreft voor- en natransport. Daarnaast zijn
de overheadkosten niet gerelateerd aan de reistijd. Ten slotte veranderen de
kosten discretionair (wel of niet een extra bus inzetten) bij een continue wijziging
van

de reistijd. Op basis van deze overwegingen is verondersteld dat variant met

maximale reistijdreductie van 3 procent per jaar leidt tot een kostenreductie per
reizigerskilometer van V procent per jaar. In dat geval lijkt een netto besparing
n

van

de subsidies mogelijk oplopend tot maximaal 100 miljoen, terwijl de

kostendekkingsgraad ongeveer 4 procentpunten verbetert.
Voor zulke verbeteringen zijn echter vaak investeringen nodig, zoals voor vrije
busbanen. Deze uitgaven vallen echter buiten het kader van het onderzoek. Wel is
in de meerjarenramingen voorzien i n uitbreiding van de investeringsbijdragen aan
het openbaar vervoer.
De

doeltreffendheid kan worden verhoogd door meer dan i n het verleden de

vraag te volgen. Het is echter lastig om te bepalen welke effecten dit heeft op het
voorzieningenniveau, de kosten en de vervoeromvang. In het onderzoek is gebruik
gemaakt van twee verschillende 'bronnen'.
Allereerst kan de invulling van de bezuinigingen van de Tussenbalans een
indicatie geven. Bij het streekvervoer is overeenstemming bereikt over een
bezuiniging op de kosten van 30 miljoen gulden met een gelijktijdige reductie van
de opbrengsten met 5 miljoen gulden. Dit betekent dat de kosten met ongeveer 3
procent dalen en de opbrengsten met 1
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procent. De daling van de opbrengsten

is afgeleid van een vergelijkbare procentuele daling van de mobiliteit i n het
streekvervoer. Kortom: een verhoging van de doeltreffendheid leidt tot een
beperking van de dienstregeling op onrendabele lijnen waarbij de kosten twee
maal zo snel afnemen als de mobiliteit en de opbrengsten. Het is onduidelijk of bij
verdere bezuinigingen eenzelfde verhouding mag worden gebruikt voor de
kostenreductie en de vraaguitval. Bovendien is niet duidelijk of deze verhouding
ook

geldt voor het stadsvervoer.
De tweede bron die kan worden gebruikt is het Vervoerinformatiesysteem

(VIS,

[14]) dat gegevens bevat over het aantal reizigers en de ingezette capaciteit.

De VIS-rapportage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bevat
geaggregeerde gegevens over netten, uitgesplitst naar tijdvakken. Op basis van
deze gegevens kan een inzicht worden verkregen in de spreiding in de
bezettingsgraad. Het gebruik van deze bron is echter niet zonder problemen.
In de eerste plaats zijn de VIS-gegevens op een vrij hoog aggregatie-niveau
beschikbaar. Daardoor bestaat er maar beperkt zicht i n de spreiding van de
bezettingsgraad over verschillende lijnen. In de tweede plaats kan de bezettings-
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graad niet rechtstreeks worden vertaald naar de kostendekkingsgraad. De
verschillen in gemiddelde snelheid leiden ertoe dat de exploitatielasten bij een
gelijk aantal plaatskilometers per uur kunnen verschillen. Daarnaast nemen de
chauffeurskosten toe i n de avond en het weekeinde. Ten slotte kunnen de kosten
die

met direct samenhangen met de vervoerprestatie op verschillende wijzen

worden toegerekend. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten van de autobus
(afschrijving, onderhoud, stalling, kapitaalskosten) en de personeelsuren die niet
achter het stuur worden gemaakt (overhead, wachttijd). In de derde plaats zijn de
gegevens relatief gedateerd. Sinds de periode 1990-1991 hebben openbaarvervoerbedrijven een groot aantal besparende maatregelen genomen. De kans
bestaat dat de bezuinigingsmogelijkheden die u i t de analyse van de

VIS-

rapportage volgen, voor een deel al zijn doorgevoerd.
Op basis van een analyse van de VIS-gegevens is geconcludeerd dat een
beperking van de dienstregeling op onrendabele tijdstippen en lijnen kan worden
vertaald in een reductie van het aanbod met 10 procent bij een afname van het
aantal reizigerskilometers met 5 procent. Deze verhouding correspondeert met de
resultaten van de Tussenbalans.
Het

beperken van dienstregeling op onrendabele lijnen en tijdstippen levert

grote besparingen op: een afstoot van de 5 procent meest onrendabele
reizigerskilometers corresponderend met 10 procent minder kosten leidt tot circa
200 miljoen lagere subsidies. Waarschijnlijk is dat de ingeplande bezuinigingen op
het stads- en streekvervoer voor een belangrijk deel op deze manier zullen worden
Ingevuld. Enerzijds kan dit worden toegejuicht: het is niet doeltreffend om
lijndiensten te onderhouden waar geen vraag naar is. Anderzijds kan u i t een SCPstudie van Batenburg en Knuist [3] worden geconcludeerd dat de huidige reizigers
meer dan i n het verleden het openbaar vervoer kiezen bij gebrek aan een
alternatief. Overigens gebruiken deze reizigers, zoals schoolgaande jeugd, het
openbaar vervoer i n het algemeen op de meer rendabele lijnen en tijdstippen.
De doeltreffendheid kan ook worden vergroot door nieuwe, rendabele lijnen op
te richten. Er bestaan echter geen gegevens over de omvang van deze potentiële
uitbreidingen. In het onderzoek is verondersteld dat een uitbreiding van de kosten
van

5 procent kan leiden tot een toename van het gebruik met 10 procent. Deze

veronderstelling krijgt enig reliëf wanneer wordt bedacht dat onrendabele lijnen
voor een deel worden gesubstitueerd door meer rendabele lijnen. De combinatie
van

het beperken van onrendabele lijnen en het oprichten van nieuwe, rendabele

lijnen leidt dan tot een reductie van de kosten met 5 procent en een groei van de
mobiliteit met 5 procent. Dan zal het stads- en streekvervoer zich wel selectief
moeten richten op nieuwe markten.

4.

Beleidspakketten

In deze paragraaf worden de verschillende scenario's gecombineerd en i n
perspectief geplaatst. Dit gebeurt door aan de hand van de doorgerekende
varianten voor het krappe en ruime scenario een pakket met een lage' en een
'hoge' beleidsinzet op te stellen en te vergelijken met de voor reële loon- en
prijsstijgingen aangepaste meerjarenrarmng.
Bij het pakket met een lage beleidsinzet wordt uitgegaan van een terughoudend beleid ten aanzien van het openbaar vervoer en zijn de beleidsinspanningen
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(relatief) beperkt. Dit houdt in dat het beleidsinstrumentarium selectief of in ieder
geval niet over de volle breedte noch volledig wordt ingezet. In de referentiescenario's treedt een verbetering van de prijsverhouding op ten gunste van het stadsen streekvervoer. De prijsverhouding wordt in deze lage variant verder verbeterd
ten gunste van het openbaar vervoer door de brandstofprijs extra te verhogen.
Mede door onvoldoende investeringen in de infrastructuur en een te lage inzet aan
beleidsmaatregelen gericht op snelheidsverhoging van het openbaar vervoer, blijft
de (relatieve) reistijdverbetering van het OV beperkt tot 1 procent per jaar. Dit
verschaft echter wel de mogelijkheid om een kleine en eenmalige verbetering van
de doelmatigheid van 3 procent te bereiken. Ten slotte moet door sanering de
doeltreffendheid van het stads- en streekvervoer worden verhoogd. Daarbij wordt
10 procent afgestoten waardoor het voorzieningenniveau daalt.
Het

pakket met een hoge beleidsinzet omvat een veel krachtiger en intensiever

OV-beleid. De voor het stads- en streekvervoer gunstige prijsverhouding in het
referentiescenario blijft gehandhaafd. Toch worden zowel de brandstofprijs als de
tarieven extra verhoogd, maar dit gebeurt i n gelijke mate. De investeringen i n de
OV-infrastructuur worden aanzienlijk opgevoerd en een krachtige inzet aan
maatregelen gericht op snelheidsverhoging van het openbaar vervoer zorgen in
deze hoge variant voor een forse verbetering van de OV-reistijd. Er komen meer
spitsbussen, vrije busbanen en de snelheid op het basisnet wordt verhoogd. Ook
wordt een substantieel deel van het beleid gericht op verbetering van het voor- en
natransport door onder andere fiets- en P&R-voorzieningen. De OV-reistijd daalt
met 3 procent per jaar. Dit maakt het mogelijk om een jaarlijkse doelmatigheidsverbetering van 1
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procent door te voeren. Net als i n de variant met een lage

beleidsinzet wordt in de hoge variant 10 procent van de onrendabele lijnen
gesaneerd, deels met het doel de doeltreffendheid van het stads- en streekvervoer
te vergroten. Een ander deel richt zich echter ook op een betere afstemming
TABEL l:OVERZICHT KENGETALLEN KRAPPE E N RUIME S C E N A R I O E N MEERJARENRAMING

k r a p scenario

ruim scenario

met

beleid met

beleid met

meerjaren-

beleid met

beleid

lage inzet

hoge inzet

raming

lage inzet

hoge inzet

meerjarenraming

stadsvervoer

mobiliteit (cumulatief %)

-3,6

m

n.b.

-1,7

15,7

n.b.

subsidies (mln gld)

853

752

828

961

889

898

35,7

42,7

36,8

-4,7

13,2

n.b.

kostendekking (in %-p.)

39,3

46,8

38,7

-6,0

11,5

n.b.

streekvervoer

mobiliteit (cumulatief %)
subsidies (mln gld)

:-

627

550

661

725

664

728

kostendekking (in %-p.)

44,7

53,2

44,1

40,1

48,0

41,8

subsidies stad/streek

1480

1302

1489

1686

1553

1626

N.b.=

niet beschikbaar

Bron : I O O
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tussen vraag en aanbod door nieuwe markten aan te boren. Het streven is om op
deze wijze de kostendekkirigsgraad te verhogen. Door substitutie van onrendabele
door rendabele OV-lijnen wordt getracht dit doel te bereiken. Het voorzieningenniveau verandert van samenstelling maar hoeft niet noodzakelijkerwijs te dalen. Dit
totale pakket is te beschouwen als een variant met een maximale beleidsinspanning met vrij drastische maatregelen.
Tabel 1 bevat een samenvatting van de kwantitatieve effecten van de
beleidspakketten, die steeds zijn gecombineerd met de twee referentiescenario's.
Daarnaast zijn de uitkomsten van de voor reële loon- en prijsstijgingen
aangepaste meerjarenramingen aangegeven.
Bij de aangegeven pakketten kunnen de gevolgen voor subsidies en mobiliteit
in beeld worden gebracht. Deze gevolgen worden hier kort samengevat.
In beide varianten van het krappe scenario blijven de subsidies onder het
niveau van de aangepaste meerjarenraming, behalve bij het stadsvervoer met een
lage beleidsinzet. Bij alle varianten met een lage beleidsinzet kan echter niet
worden voorkomen dat de mobiliteit daalt. Voor een groei van de mobiliteit i n het
stads- en streekvervoer zijn aanzienlijke beleidsinspanningen vereist. Er moet dan
een krachtig OV-beleid gevoerd worden, gericht op een forse reistijdverbetering
van

het openbaar vervoer. Een substantieel deel van het pakket bestaat u i t het

saneren van onrendabele lijnen en openen van nieuwe, wel rendabele lijnen. Deze
beleidsmaatregelen doen de mobiliteit bij het stads- en streekvervoer met circa 2
procent per jaar toenemen. Gevoegd bij een algemeen prijsbeleid waarbij de prijs
voor mobiliteit met de auto en OV gelijkmatig wordt verhoogd, leidt dit pakket tot
een gemiddelde kostendekkingsgraad rond de 50 procent, ongeveer 10
procentpunten boven de aangepaste meerjarenraming.
Ook

i n de varianten van het ruime scenario blijven de subsidies onder het

niveau van de aangepaste meerjarenramingen. In de variant met een hoge
beleidsinzet zorgt het hierboven beschreven beleidspakket voor een groei van de
mobiliteit van het stads- en streekvervoer. Uiteindelijk bedraagt de volumegroei
1
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tot 2 procent per jaar. Deze volumegroei wordt voor het grootste deel

veroorzaakt door de veronderstelde groei als gevolg van de oprichting van nieuwe,
rendabele lijnen. De kostendekkingsgraad ligt met gemiddeld 45 procent circa 6
procentpunten boven de aangepaste meerjarenraming.
De vergelijking van de uitkomsten van beide scenario's laat de spanning
tussen budget en mobiliteit zien. Vergeleken met het krappe scenario vallen de
budgettaire kencijfers i n het ruime scenario minder gunstig uit, vooral door
minder sterk stijgende OV-tarieven. Daar staat tegenover dat de mobiliteit i n het
stads- en streekvervoer sneller stijgt dan i n het krappe scenario. De afruil tussen
een hoger volume (mobiliteit) enerzijds en een hogere prijs (tarief) en d'aarmee een
lagere overheidssubsidies anderzijds wordt hiermee zichtbaar.
Voor het stadsvervoer liggen de subsidies i n de lage variant boven de
meerjarenraming, maar door een grotere bijdrage van de reiziger wordt het niveau
van

de kostendekkingsgraad van de aangepaste meerjarenraming i n bijna alle

varianten gehaald, alleen i n de lage variant van het ruime scenario is dit niet het
geval. De jaarlijkse groei van de mobiliteit loopt uiteen van bijna een half procent
daling bij een lage beleidsinzet tot 1
beleidsinzet.
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a 2 procent stijging bij een hoge
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Voor het streekvervoer liggen de subsidies onder de aangepaste meerjarencijfers. Ook de kostendekkingsgraad wordt gehaald, alleen i n de lage variant van het
ruime scenario is dit niet het geval. In de hoge variant van het krappe scenario
wordt zelfs het streefniveau van 50 procent overschreden. De jaarlijkse groei van
de mobiliteit ligt een kwart procent onder die van het stadsvervoer: van een daling
van

driekwart procent per jaar oplopend tot een groei van bijna een 1

1 / 2

procent

per jaar.

5. Conclusies
De

uitkomsten van de scenario's laten zien dat de meerjarenramingen van de

rijksoverheid voor de exploitatiesubsidies aan het stads- en streekvervoer i n
beginsel haalbaar zijn. In zowel de scenario's met een lage als hoge beleidsinzet
dient echter een belangrijk deel van de vermindering van subsidies te worden
uitgevoerd door sanering van de meest onrendabele lijnen, overeenkomend met
een besparing van circa 200 miljoen gulden aan subsidies. In het scenario met
een hoge beleidsinzet komt daar nog een doelmatigheidsverbetering van 1
procent per jaar bij,

1 / 2

veroorzaakt door reistijdverkorting, die een vergelijkbaar

bedrag oplevert.
Deze resultaten kunnen echter alleen worden bereikt door een forse
beleidsinspanning met vrij drastische maatregelen. Bovendien is een krachtig
flankerend beleid noodzakelijk met onder meer veel verbeteringen van de
infrastructuur. De gunstige mobiliteitseffecten worden bovendien gegenereerd
door het openen van nieuwe, rendabele lijnen. Het aanboren van nieuwe markten
zal

echter geen gemakkelijke opgave zijn. De vergelijking van de uitkomsten

tussen beide scenario's laat zien dat er sprake is van een afruil tussen lagere
overheidssubsidies en meer mobiliteit, die nog eens wordt versterkt door het
huidige systeem van prestatiebekostiging.
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Abstract
On the basis of publications and interviews with experts, it can be concluded that
cooperation between or integration of aviation and high speed trains is an option to be
seriously considered. Some European countries have already undertaken various
cooperative initiatives on a national scale and international collaboration is perceived as
favourable. Because all parties involved in such a cooperative effort can profit from it, a
win-win situation is created. Airline companies can cut back costs by eliminating a number
of unprofitable short-distance (feeder) flights. The advantage for airports is not only a more
efficient use of slots (particularly during peak hours), but also increased coordination
between air and land traffic (more connections) and improved accessibility of the hinterland
(expansion of the catchment area). These transport systems are complementary. Ultimately
the amount of feeder flights will be reduced, reinforcing the government's aim of preserving
the quality of life. For the Netherlands Railways this new form of cooperation means
tapping a quantitatively and qualitatively interesting transport market.
Tijdschrift Vervoerswetenschap 2 / 9 4 , page 149-158

Inleiding
De

Europese eenwording zet een aantal veranderingen i n gang, die op termijn

een grote invloed zullen hebben op de internationale vervoersmarkt. Doordat de
beschermende landsgrenzen vervallen, zullen regio's i n plaats van landen met
elkaar moeten concurreren en zal de vervoerssector worden geliberaliseerd.
Hierdoor zal de ruimtelijke constellatie van Europa veranderen en worden de
vervoersbedrijven gedwongen, (nog) efficiënter te gaan opereren.
Luchtvaartmaatschappijen bereiden zich, naar voorbeeld van de gedereguleerde Amerikaanse luchtvaart, n u al voor op de veranderende omgeving. Om te
kunnen overleven, is samenwerking met andere luchtvaartmaatschappijen en
rationalisatie van het luchtvaartnetwerk noodzakelijk. De zo ontstane
'megacarriers' beconcurreren elkaar vervolgens zowel op de intercontinentale
routes als op Europese verbindingen.
Tegelijkertijd maken de spoorwegen gezamenlijk plannen om een Europees
netwerk aan te leggen dat geschikt is voor supersnelle treinen. Een groot gedeelte
van

deze hogesnelheidstreinen trekt zich niets aan van de nationale landsgrenzen

en begeeft zich op het marktgebied van het korte-afstandsluchtvervoer. Beide
netwerken overlappen elkaar, waardoor de luchtvaart er op een aantal parallelle
relaties een concurrent bij krijgt. Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de
internationale mobiliteit verder toenemen en zal een herschikking van
vervoersstromen optreden. Daarnaast ontstaan er kansen voor complementariteit,
met andere woorden: het vliegtuig en de hogesnelheidstrein kunnen elkaar
aanvullen.
Probleemstelling
In Nederland wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van de luchthaven
Schiphol. Het beleid van de Nederlandse overheid is erop gericht dat Schiphol
mainport wordt, zonder dat het milieu rond Schiphol verder wordt belast. Om aan
deze dubbele doelstelling te kunnen voldoen, wordt er onder andere naar
gestreefd zoveel mogelijk korte-afstandsvluchten te vervangen door verplaatsingen
met de hogesnelheidstrein. Studies wijzen uit dat, afhankelijk van de economische
* De auteur is werkzaam op
de a f d e l i n g Centrale
Ontwikkelingskern van de
Nederlandse Spoorwegen

ontwikkeling, Schiphol i n 2015 tussen de 40 en 60 miljoen reizigers zal
afhandelen.
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Binnen Europa zal ook i n de toekomst veel gevlogen worden. Voor 2015 wordt
verwacht dat - i n een straal van 1000 k m rond Schiphol, zonder net van
hogesnelheidslijnen - tussen de 18 en 24 miljoen luchtreizen per jaar zullen
plaatsvinden. Alleen al op de relaties Londen, Parijs en Frankfort zullen er tussen
de 8 en 10 miljoen luchtreizigers zijn.
Verwacht wordt dat er rond 2015 i n Europa een compleet net van
hogesnelheidslijnen (HSL-net) geëxploiteerd zal worden. Nu al worden op
belangrijke relaties i n diverse Europese landen hogesnelheidslijnen gerealiseerd.
Ook

tussen Amsterdam en Lxjnden-Parijs-Brussel-Frankfort zullen hogesnelheids-

treinen (HST's) gaan rijden. Een aantal reizigers zal dan op basis van produktverschillen als reistijd, kosten en kwaliteit kiezen voor de HST i n plaats van het
vliegtuig, de zogenaamde substitutie van vliegtuig naar trein. Uit ervaringen i n het
buitenland is gebleken dat de HST tot afstanden van 600 k m goed kan
concurreren met het vliegtuig. Berekeningen wijzen uit dat onder marktconforme
omstandigheden i n 2015 ten minste vijf miljoen reizigers niet meer i n Schiphol i n
het vliegtuig zullen stappen, maar voortaan de HST zullen gebruiken voor h u n
Europese verplaatsing.
De reizigers die een directe verplaatsing maken tussen Nederland en het
buitenland (de zogenaamde OD-reizigers, zie kader), zullen h u n keuze tussen
vliegtuig en HST alleen laten afhangen van de produktverschillen.
Als

Schiphol de mainport-status verwerft, dan zal het aandeel van de transfer-

reizigers toenemen van zo'n 30% n u tot zo'n 40% in 2015. In absolute aantallen
betekent dit een forse toename van het aantal transfervluchten. Ook deze
transferreizigers kunnen voor het Europese gedeelte van h u n vlucht in plaats van
het vliegtuig de HST benutten. Omdat deze reizigers momenteel een comfortabele
overstap gewend zijn van vliegtuig op vliegtuig moet niet alleen het HST-produkt
zelf een goed alternatief zijn, maar de overstap van vliegtuig op HST moet tevens
optimaal zijn. Om dit te kunnen bereiken, zullen bepaalde vormen van
samenwerking of integratie tussen luchtvaart en spoorwegen tot stand moeten
komen.
Dit was voor NS aanleiding om een verkennend onderzoek te verrichten naar
de mogelijkheden en knelpunten van samenwerking/integratie tussen
luchtvaartsector en spoorwegen met het oog op de situatie waarin de hogesnelheidstrein i n Nederland gaat rijden, met daarin de volgende probleemstelling:
Aftasten

wat in de toekomst (2015) de mogelijkheden

luchtvaart en hogesnelheidstreinen
natransport,

voor Nederland

reservering, tarief af stemming,

en bagage-afhandeling
naar de HST te

van integratie

tussen

zijn op het gebied van vóór- en

ticket-integratie,

informatieverstrekking

c.q. begeleiding, teneinde zoveel mogelijk

transferreizigers

substitueren.

In de volgende paragraaf zal eerst kort op de opzet van het onderzoek worden
ingegaan. Vervolgens zullen de mogelijkheden en knelpunten die te verwachten
zijn bij internationale integratie worden belicht, gevolgd door de meningen van
diverse deskundigen. Besloten zal worden met een aantal conclusies.
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Opzet onderzoek
Na bestudering van de beperkte literatuur op dit gebied is gekozen voor het
verzamelen van informatie d.m.v. 'expert interviews' bij luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, overheden en spoorwegen i n binnen- en buitenland. Aan de
hand van gestructureerde vragenlijsten zijn interviews bij deskundigen i n
Nederland afgenomen.
Diverse gesprekken zijn gehouden bij Schiphol, NS, KLM,

bij de Dienst

Verkeerskunde en de Füjksluchtvaartdienst van het ministerie van V&W.

In een

tweede fase zijn de vragenlijsten iets aangepast en hebben interviews plaatsgevonden i n Engeland, Duitsland en Frankrijk. De Hague Consulting Group (HCG)
heeft ondersteuning verleend bij de voorbereidingen van de buitenlandse
interviews en heeft zorg gedragen voor de verslaglegging daarvan.
In Engeland zijn gesprekken gevoerd met de British Airports Authority
en British Airways (BA).
kon

(BAA)

Een gesprek met het Engelse ministerie van Transport

op het laatste moment geen doorgang vinden, maar enkele vragen zijn

schriftelijk beantwoord. In Duitsland is gesproken met medewerkers van de
Lufthansa (LH),

de luchthaven Frankfurt (FAG)

en de Deutsche Bundesbahn

(DB).

In Frankrijk zijn mensen van het Franse ministerie van Transport, de Franse
spoorwegen (SNCF) en Aéroports de Paris (ADP)

geïnterviewd.

Internationale samenwerking
Algemeen, liberalisatie air en rail
In diverse Europese landen is al ervaring opgedaan met integratie tussen
luchtvaart en spoorwegen. Vooral in Duitsland en Zwitserland zijn al een aantal
initiatieven ontplooid, maar ook in Nederland wordt samengewerkt op
verschillende gebieden. Zo kunnen reizigers sedert enkele jaren op de stations
Den

Haag en Rotterdam inchecken voor h u n vlucht en heeft onlangs een

experiment plaatsgevonden, waarbij zakenreizigers die naar het buitenland
vliegen op de route Enschede-Schiphol in de trein kunnen inchecken.
Tot

nog toe zijn deze initiatieven voornamelijk toegespitst op de aan- en

afvoer van luchtreizigers op nationaal niveau. Als i n de toekomst een HSL-net i n
Europa realiteit is, dan kunnen dergelijke nationale samenwerkingsverbanden
zich uitbreiden tot over de grenzen.
Daarnaast zal door de toegenomen schaalgrootte de HST een complementaire
functie vervullen ten opzichte van het vliegtuig. Enerzijds als feeder voor
intercontinentale vluchten, vergelijkbaar met het nationale voor- en natransport,
anderzijds als partner, waarin de HST een aanvullende verbinding biedt op een
parallelle relatie.
Voorwaarde is dat de overstap van vliegtuig naar HST zo comfortabel mogelijk
verloopt.
De fysieke overstap kan plaatsvinden dankzij de integratie van terminal en
station. Reizigers die op Schiphol moeten overstappen voor een bestemming elders
in Europa, beschikken met de introductie van de HST qua frequentie en comfort
over een zeer acceptabel alternatief. Ten minste één maal per uur zullen HST's,
zowel uit zuidelijke als uit oostelijke richting, te Schiphol halteren, zodat de
wachttijd voor intercontinentale vluchten minimaal is.
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Maar er is meer nodig. Een verdergaande samenwerking c.q. integratie op
kwaliteitsaspecten als informatievoorziening, reservering, ticketing, tariefintegratie
en bagage-afhandeling tussen beide vervoerssystemen is eveneens noodzakelijk.
Als

luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en spoorbedrijven samenwerken, dan

kunnen alle betrokkenen daarvan van profiteren.
De individuele reiziger profiteert van een breder vervoersassortiment, maar
ook

de maatschappij als geheel heeft hiervan voordeel. Dankzij integratie kunnen

luchtvaart en spoorvervoer als één systeem opereren. Verwacht wordt dat er
uiteindelijk minder korte afstandsvluchten nodig zijn en dat de uitstoot van
vervuilende stoffen wordt gereduceerd.
Luchtvaartmaatschappijen kunnen kosten besparen door een aantal van de
verlieslatende korte afstands(feeder)vluchten af te stoten. Voor de (lange)
intercontinentale vluchten wordt het transfergedeelte n u vaak tegen marginale
kosten aan de reiziger aangeboden (pro-rating) . In de toekomst kan een carrier dit
1

transfergedeelte wellicht door een hogesnelheidstrein laten verzorgen.
Bijkomend voordeel is dat zo capaciteit vrijkomt op de drukbezette slots ,
2

waardoor meer ruimte ontstaat voor intercontinentale vluchten. Voor de
luchthaven bestaat het voordeel niet alleen uit een efficiëntere benutting van de
slots, maar eveneens u i t een toename van het verbindend vermogen tussen luchten landzijde (extra verbindingen) en een betere ontsluiting van het achterland
(vergroting catchment area).
Ticketing
De verkoop van een reis geschiedt door middel van reserveringssystemen. Het
ticket speelt hierin een centrale plaats. Aan dit ticket k u n je allerlei informatie
toevoegen, waardoor het als centrale spil voor de integratie kan fungeren.
Informatie-verstrekking, reservering, wijziging, betaling, controle e.d. kunnen aan
de hand van het ticket geschieden. Als je i n een ideale situatie één ticket voor
beide vervoerssystemen k u n t ontwikkelen, zal de reiziger op dit terrein geen
verschil tussen beide modaliteiten ervaren. Voorwaarde zal zijn dat de
verschillende luchtvaart- en spoor-reserveringssystemen technisch aan elkaar te
koppelen zijn.
In de toekomst zullen de luchthavens van Parijs (Charles de Gaulle) en
Pro-rating houdt in dat
transferreizigers die een
intercontinentale verplaatsing
maken, het transfergedeelte
van de reis tegen marginale
kosten krijgen aangeboden. In
IATA verband hebben
luchtvaartmaatschappijen
afgesproken dat dit
geoorloofd is indien het
transfergedeelte niet meer dan
20%
van de totale reisafstand
bedraagt.
1

Een slot is een reservering
die een luchtvaartmaatschappij maakt voor een start- of
landingsoperatie op een
bepaald tijdstip van de d a g .
2

Frankfort (Frankfurt Main) direct op het hogesnelheidsnet worden aangesloten.
Vooral tussen deze luchthavens en Schiphol is vergaande samenwerking mogelijk.
De relatie Schiphol-Londen is qua vliegverkeer één van de zwaarste i n Europa,
waardoor een hoog substitutiepotentieel aanwezig is. Samenwerking tussen
luchtvaart en spoorwegen op de verbinding Schiphol-Londen is voor transferreizigers moeilijker om een aantal redenen. De reistijdverhouding werkt tussen
vliegtuig en HST i n het voordeel van het vliegtuig, niet alleen omdat LondenHeathrow vooralsnog geen directe aansluiting aan het HSL-net krijgt en vanwege
de omweg die de trein maakt door de Chunnel, maar ook vanwege de (tot n u toe
voorziene) verplichte overstap en tunnelcheck te Brussel. Een bijkomend
probleem is d a t j e op de Brussel-Londen-route kwalitatief wél

goed met het

vliegtuig k u n t concurreren. Zeker met het oog op de liberalisering van spoorwegen
en luchtvaart is te verwachten dat de luchtvaart-tarieven en de HST-tarieven op
deze route dicht bij elkaar komen te liggen, waardoor het des te moeilijker is een
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rendabel en concurrerend HST-tarief voor de relatie Schiphol-Londen aan te
bieden. Voor luchtvaartmaatschappijen wordt integratie minder interessant als de
HST-tarieven dicht bij de luchtvaarttarieven komen te liggen. Van belang voor de
HST

op deze route is de congestieproblematiek op Heathrow, die de betrouwbaar-

heid van aansluitende vluchten in het voordeel van de HST laat uitvallen.
Bagage-afhandeling
Naast het verkoopproces spelen voor luchtreizigers tijdens de reis
comfortaspecten een grote rol, waarbij de bagage-afhandeling een knelpunt vormt.
Op grond van de technische specificaties van vliegtuigen en efficiency3

overwegingen wordt i n de luchtvaart de bagage al i n een vroeg stadium van de
passagier gescheiden.
Voor de bagage-afhandeling is de eenwording van Europa van belang. De HST
fungeert als feeder voor intercontinentale vluchten en de security check moet
plaatsvinden voordat de reiziger het vliegtuig betreedt. Andersom zal een
intercontinentale reiziger die op Schiphol aankomt en transfereert, de keuze
tussen vliegtuig en HST voor dit laatste traject mede laten bepalen door de wijze
waarop zijn bagage wordt afgehandeld.
Na

de liberalisering van de luchtvaart (c.q. het vervallen van de binnengren-

zen) hanteert men het concept van 'port of entry' voor passagiers en 'port of
destination' voor de bagage. Dit houdt in dat een reiziger afkomstig uit een land
buiten de EG bij aankomst op Schiphol eerst met zijn handbagage door de douane
gaat, alvorens op de aansluitende Europese vlucht te stappen. Zijn bagage gaat
echter direct naar het aansluitende toestel en passeert pas op de eindbestemming
de douane. Als de reiziger de HST verkiest boven het vliegtuig, dan zal de bagage
op een kwalitatief gelijkwaardig niveau afgehandeld moeten worden. Dat wil
zeggen: geen rompslomp met de bagage bij de overstap van vliegtuig op HST en
toch directe beschikbaarheid van de bagage op de plaats van aankomst.
Er bestaan twee oplossingsrichtingen. De eerste is om de bagage met dezelfde
HST

mee te sturen als de reiziger zelf. Je kunt dan overwegen om de reiziger zelf

zijn bagage via de douane mee te laten nemen naar de HST. In de HST moeten
dan voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om de bagage veilig weg te kunnen
zetten (kluizen bijvoorbeeld). Voordeel van deze wijze is dat de reiziger direct over
zijn bagage beschikt en tevens alle douaneperikelen achter de rug heeft. Nadeel is
dat hij tijdens de transfer met zijn bagage moet slepen, wat waarschijnlijk
ongemak met zich meebrengt.
Het

alternatief zou zijn een volledig geautomatiseerde afhandeling van de

bagage conform het vliegtuig. Voordeel is minimalisatie van de overlast voor de
reiziger (er is wèl een douanecheck). Knelpunt is dat de fysieke inpasbaarheid van
zo'n

systeem in de huidige lay-out van luchthaventerminal en NS-station op

Schiphol op grote problemen stuit. Voor de langere termijn zouden daar evenwel
oplossingen voor gevonden kunnen worden. Voorwaarde is dat er eveneens een
dergelijk systeem op de luchthavens van bestemming moet bestaan (bijvoorbeeld
Door de constructiewijze van
vliegtuigen is het noodzakelijk
dat de passagiers 'boven'
plaatsnemen en de b a g a g e in
de 'belly' w o r d t vervoerd.
3

in Frankfort, Parijs). Daarnaast zou moeten worden nagegaan wat de reiziger zelf
wil.
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Bevindingen interviews
Algemeen
Hieronder wordt gebundeld weergegeven, welke denkrichtingen er bij de
verschillende deskundigen zijn geconstateerd. De vragen hebben zich voornamelijk geconcentreerd op de mogelijkheid/wenselijkheid van de ticket-integratie en
de bagage-afhandelmg.
In het algemeen zijn de vier betrokken partijen zowel i n Nederland als in het
buitenland positief over de mogelijkheden van integratie tussen luchtvaart en de
hogesnelheidstrein. De liberalisering van de luchtvaart en de spoorwegen maakt
verdergaande integratie mogelijk en verwacht wordt dat de liberalisatie de
samenwerking zal versnellen.
In het algemeen verwacht men dat bij een totale reistijd (binnen Europa) tot
twee uur, de HST marktleider zal worden, tussen de twee en de vier uur zijn beide
vervoerssystemen complementair en boven de vier uur zal het vliegtuig het
grootste marktaandeel behouden.
In onze buurlanden speelt milieu een minder belangrijke rol dan i n
Nederland. De motivatie om i n het buitenland tot integratie te komen is dat men
de complementariteit van beide systemen onderkent en door middel van integratie
het vervoerssysteem als geheel wil optimaliseren. Hierdoor krijgt de klant een
kwalitatief beter totaalprodukt aangeboden.
Op de vier grote luchthavens worden momenteel miljarden geïnvesteerd om de
fysieke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, inclusief de hogesnelheidstrein,
te verbeteren. Dit ziet men als een eerste stap i n de richting van integratie, een
tweede stap is de integratie van de afzonderlijke netwerken.
Opvallend is dat vrijwel alle respondenten veel waarde hechten aan
samenwerking tussen openbaar-vervoerbedrijven - dus ook bus, tram en metro en de luchtvaartsector. Zij zien het openbaar vervoer als partner waarmee zij
gezamenlijk de strijd kunnen aanbinden met de auto.
De geografische situatie i n Duitsland, Frankrijk en Engeland verschilt met die
in Nederland. Daardoor concentreert men zich i n het buitenland vooralsnog op
nationale initiatieven. Men is (nog) niet gewend om met betrekking tot dit
onderwerp over de grenzen te denken. Alleen de SNCF heeft een duidelijke visie op
dit gebied. Kwaliteit voor de reiziger staat bij de Franse spoorwegen centraal.
Integratie van luchtvaart en railvervoer is voorwaarde voor een goed vervoersprodukt, ook internationaal! SNCF spreekt i n verband met de luchtvaart liever i n
termen van 'partner' dan van 'feeder'. De SNCF vervult i n Frankrijk een
trekkersrol op het gebied van integratie, Airport de Paris (ADP) en Air

France

denken mee, terwijl de overheid de gebeurtenissen (passief) volgt.
In Duitsland zijn vooral de laatste jaren veel samenwerkingsverbanden tussen
de luchtvaartmaatschappijen en de Duitse spoorwegen tot stand gekomen, de
overheid stimuleert dit.
In Engeland streeft de overheid naar het aanbieden van zoveel mogelijk
alternatieven aan de klant, tegen kostprijs. De privatisering (en financiering) van
British Rail vormt daarbij een knelpunt. De samenhang tussen de vervoerssystemen wordt i n Engeland niet echt onderkend en samenwerkingsinitiatieven staan
dan ook i n de kinderschoenen. Zo verwacht men slechts een geringe invloed van
de HST via de kanaaltunnel.
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Ticketing
In de luchtvaart wordt het gehele verkoopproces door Computer Reserverings
Systemen (CRS) beheerst. Dit houdt in dat de klant, bij de verkoopbalie van een
luchtvaartmaatschappij of een reisagent, desgevraagd alle mogelijke vluchten op
het scherm kan laten verschijnen. De klant kan vervolgens direct een ticket voor
een bepaalde bestemming reserveren. Uit dit systeem krijgt hij later zijn
instapkaart.
In het algemeen lijkt het onontkoombaar dat spoorwegbedrijven, ten minste
wat

betreft de HST, op deze luchtvaartsystemen zullen aansluiten. Momenteel

hebben de spoorwegbedrijven nog h u n eigen reserveringssystemen. Met name de
SNCF zoekt met haar nieuwe reserveringssysteem aansluiting bij de IATA om
raillijnen in CRS te krijgen en streeft ernaar dat andere Europese spoorwegbedrij4

ven

hier eveneens op aansluiten.
Men

verwacht dat de systemen i n de toekomst qua techniek op elkaar

aangesloten kunnen worden. Informatie, reservering, ticketing en tariefafstemming (yield management) kunnen op termijn alle met een geavanceerd
reserveringssysteem worden gerealiseerd. Voor de reiziger worden beide
vervoerssystemen via het ticket versmolten.
Aangezien er i n vergelijking tot het aantal luchthavens zeer veel stations zijn,
zul je er i n eerste instantie naar moeten streven, de belangrijkste rail-relaties i n
het systeem i n te voeren. Onderling zul je goede afspraken moeten maken over de
bepaling van de tarieven, met name ten aanzien van pro-rating. Aandacht moet
worden besteed aan de financiering van de investeringen en de onderlinge
verrekening bij het gebruik van dergelijke geïntegreerde systemen.
De vaste kosten voor gebruik van het CRS zijn voor een luchtvaart-ticket
momenteel marginaal. Als voor de HST dezelfde vaste kosten worden berekend,
wordt samenwerking minder interessant, daar dit voor de goedkopere HSTverbindingen een substantieel onderdeel van de ticketprijs uitmaakt.
Voorts spelen de reisagenten een belangrijke rol in de distributie van reizen.
Zij krijgen provisie betaald die gerelateerd is aan de ticketwaarde. De HST-tickets
zijn (voor herkomst/bestemmingsreizen) in het algemeen goedkoper, waardoor de
reisagent wel eens geneigd zou kunnen zijn, meer duurdere reizen (vluchten) te
verkopen. Hierover zullen non-discriminatoire afspraken met reisagenten en
luchtvaartmaatschappijen gemaakt moeten worden.
Bagage-afhandeling
Ten

aanzien van de bagage-afhandeling bestaat een soort tweedeling i n de

meningen. In het algemeen menen luchtvaartmaatschappijen dat de reizigers uit
comfort-overwegingen i n een zo vroeg mogelijk stadium gescheiden willen worden
Begin 1993 heeft de SNCF
socrate g e ï m p l e m e n t e e r d . Dit
is een uit de luchtvaart
afkomstig (SABRE, American
Airlines) en voor de
spoorwegen geoptimaliseerd
reserveringssysteem. In dit
verkoopproces neemt de
ticketing een centrale plaats
in.
4

van

h u n bagage. De luchthavens en de spoorwegbedrijven daarentegen denken

dat dit slechts voor een gering gedeelte van de reizigers geldt. Uit een citaat van de
British Airports Authority blijkt dat men in luchtvaartkringen niet blij is met de
gescheiden bagage-afhandeling: ,,de grootste fout die de luchtvaart ooit heeft
kunnen maken is het scheiden van de reiziger van zijn bagage" en: „luchthavens
gaan niet over reizigers en vliegtuigen, maar over bagage en auto's".
Met

de verwachte reizigersaantallen In de toekomst zullen de problemen

alleen maar groter worden. Uit de summiere onderzoeken die naar bagage-
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scheiding verricht zijn blijkt dat reizigers met steeds minder bagage op reis gaan
en dit steeds vaker zelf (weekendtassen) meenemen i n het toestel. De reizigers die
wel

prijs stellen op gescheiden bagage-afhandeling blijken veelal zakenreizigers te

zijn. In het algemeen zijn dit juist reizigers die weinig bagage bij zich hebben.
Duidelijk is dat de reizigers die gebruik willen maken van een geautomatiseerd bagage-afhandelingssysteem eisen dat dit transparant is. Zo wordt op dit
moment op de luchthaven Charles De Gaulle (CDG) één derde van de bagage door
de reiziger zelf opnieuw ingecheckt, onder andere als gevolg van een gebrek aan
vertrouwen i n het systeem. Toch hebben ADP

en SNCF voor de toekomst op CDG

ruimte gereserveerd voor een automatisch bagage-afhandelingssysteem, al weet
men

niet of dit ooit geïnstalleerd zal worden.
De spoorwegen hebben i n het verleden het systeem van 'ingeschreven bagage'

gaandeweg afgeschaft, wegens de te hoge kosten en een gebrek aan belangstelling.
In Duitsland en Zwitserland bestaan geïntegreerde bagage-systemen, maar de
kosten zijn zeer hoog en relatief weinig reizigers maken er gebruik van. In
5

Frankrijk wil men i n 1995 starten met een pilot-project op een aantal eindpunten
van

TGV-lijnen die rechtstreeks naar CDG rijden. Als de proef succesvol is,

overweegt men het systeem uit te breiden.
Een probleem dat de luchtvaartmaatschappijen onderschrijven is, dat een
dergelijke integratie van herkomstadres naar het vliegveld nog uitvoerbaar is
(aandachtspunt security), maar dat het traject van vliegveld naar bestemmingsadres logistiek gezien zeer gecompliceerd is, ook i n verband met de douaneafhandeling.
Geconcludeerd kan worden dat de reiziger i n principe i n de trein niet van zijn
bagage hoeft te worden gescheiden, maar de overstap van trein op vliegtuig moet
wel

zo comfortabel mogelijk zijn. Het is daarvoor niet noodzakelijk om de

bagagesystemen i n fysieke zin te integreren. Wel kan het bagagelabel worden
gekoppeld aan het ticket (doorlabelen). Aan die reizigers (ouderen bijvoorbeeld) die
prijs stellen op de een of andere vorm van vroegtijdige bagage-incheck en afhandeling, kan (tegen meerkosten) een 'hands free'-afhandeling worden
aangeboden.

Conclusies
Uit

het voorgaande kan geconcludeerd worden dat luchtvaartmaatschappijen,

luchthavens en spoorbedrijven door middel van een geïntegreerde aanpak beter
kunnen inspelen op de nieuwe vervoersmarkt dan wanneer zij deze markt
afzonderlijk zouden bewerken.
Voor de transferreizigers is, naast een voortreffelijk produkt, een comfortabele
overstap van vliegtuig op trein van groot belang. Samenwerking tussen
luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en spoorwegen is daarvoor een
voorwaarde.
Uit

gesprekken met deskundigen kan geconcludeerd worden dat samenwer-

king of integratie tussen luchtvaart en hogesnelheidtreinen een serieuze optie is.
In Zwitserland betaalt de
overheid 8 5 % van de kosten
van
de bagage-afhandeling,
de reiziger betaalt zelf 1 2
Zwitserse frank.
5

Op

nationale schaal worden al diverse initiatieven genomen en men staat positief

tegenover internationale samenwerking.
Er bestaat behoefte aan een verdere integratie van het verkoopproces tussen
luchtvaart en spoorwegen. Reisagenten spelen hierin als distributeurs een
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belangrijke rol. Dank zij de verdergaande optimalisering van de computerreserveringssystemen (CRS) lijkt dit in de toekomst mogelijk te worden. De
Fransen lopen in deze ontwikkelingen met SOCRATE voorop.
Aandachtspunten zijn de financieringsbijdrage van de partners bij (de
koppeling van) de verschillende systemen, de gebruiksbijdrage van spoorwegen
aan de CRS-systemen van de luchtvaart, een non-discriminatoire behandeling van
HST-alternatieven en de verdeling van de opbrengsten.
Luchtvaartmaatschappijen menen dat iedere reiziger in een zo vroeg mogelijk
stadium automatisch van zijn bagage gescheiden moet worden.
Spoorwegmaatschappijen en luchthavens vinden dat de passagier en zijn bagage
bij elkaar horen. Voor de reiziger die veel bagage bij zich heeft, zullen echter
voorzieningen gecreëerd moeten worden die het ongemak van het reizen met
bagage tot een minimum reduceren.
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Prof. dr. mr. J.G.W. Simons

tot geen enkel besluit. Bij de Europese
Commissie werd er een aantal

Ten

commissies (De Croo, Cristopherson en

geleide

Bangeman) ingesteld die de sfeer rond

Generaties lang hebben
vervoerswetenschappers, vervoersstu-

zich hebben dat er iets gaat gebeuren,
doch tot nu toe is het resultaat 0,0.

denten, maar vooral vervoersprakti-

Deze uitspraak is bijvoorbeeld te

kanten, moeten leven met de

onderstrepen met het voorbeeld van de

zogenaamde 'Seehafenausnahmetarife'

Commissie Herman de Croo inzake de

bij het spoorvervoer in, naar en van

luchtvaart. Een commissie die een op

Duitsland. Vanaf 1951, toen de

zich behoorlijk rapport het licht doet

naoorlogse Bundesbahngesetz werd

zien, waarin de voltooiing van het

vastgesteld, maar ook decennia

derde pakket van de liberalisatie

daarvoor, hebben de Bundeslander -

alsmede een pleidooi voor zuivere

en dus ook de stadstaten Bremen en

mededinging voorop staat, doch i n

Hamburg - greep op de vaststelling van

wezen de beslissende vraag van de

de verplichte Duitse spoortarieven.

staatssteun onbeantwoord laat. Het

Het

is evident dat deze

gevolg in de praktijk is dan dat

Bundeslander er voor zorgen dat het

bijvoorbeeld Air

voordeligste tarief dat naar hun

met een behoorlijk steunbedrag van de

zeehavens was; vandaar dat ze de

Franse regering weer in de lucht wordt

naam kregen van

gehouden.

Seehafenausnahmetarife, ofschoon het

Vervoerscommissaris Matutes gooit er

Ausnahmetarife sec, I n - en Outgrid en

het bijltje bij neer omdat hij

K(omblnierter) L(adung) Vferkehrstarif)

is voor het Europees Parlement; van

de aandacht van de essentie moesten

plichtsbetrachting en opportunisme
goed te maken komt er wel een

is het voor andere landen moeilijk te

opvolger, de Spanjaard Marcelino

interveniëren, tenzij een hogere macht

Orega Aguirre (Madrid, 1935), die n u

tussenbeide komt. Dit laatste heeft

van

zich n u eindelijk in 1994 voorgedaan.

andere de vervoerszaken zal

Opvallend en belangrijk genoeg om

behartigen. Deze doctor i n de rechten

daaraan onze Europarubriek te wijden.

heeft een indrukwekkende

27 april tot 6 januari 1995 onder

Veelzeggend in deze was ook de

diplomatieke carrière achter de rug,

cartoon van Hartung i n de Deutsche

gevolgd door een staatssecretaris- en

Verkehrs-Zeitung

CU
O

kandidaat

gesproken! Om het toch een beetje

In een politieke bilaterale situatie

PQ

Een ander voorval: de Europese

laatste decennium benamingen als DB

afleiden.

5

France ogenblikkelijk

van 5 april 1994,

ministerschap van Buitenlandse

derhalve met toestemming afgedrukt

Zaken. Na de Raad van Europa als

op de laatste pagina van deze rubriek.

Secretaris-Generaal en het Europese

Voor het overige lijkt ook het

Parlement als lid gediend te hebben,

vervoer te lijden aan het depressieve

heeft hij in 1993 zitting genomen in het

eurogevoel dat alom heerst. Zo kwam

Huis van Afgevaardigden van Spanje.

de jongste Vervoersministerraad zelfs

De indruk overheerst dat deze
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specialist i n het buitenlandse beleid en

zijn geliberaliseerd op 1 januari 1997.

institutionele vragen, het komende half

Doch de Raad van Ministers zal erop

vervoerswetenschap

jaar op vervoersgebied geen wonderen

moeten toezien dat het geliberaliseerde

zal verrichten. En het is nog helemaal

bilaterale vervoer niet het transito-

niet gezegd dat hij in 1995 ook voor de

akkoord ondermijnt.
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dan komende vijf jaar i n de nieuwe
Commissie wordt benoemd.
Wel zijn positief aan te merken de

Wat betreft de afmetingen en
gewichten van de vrachtwagens heeft
men een ingenieuze oplossing

tweede Paneuropese Conferentie te

gevonden om het communautaire

Kreta over de vervoersinfrastructuur

acquis van 40 ton te bereiken:

met Oost-Europa (zie de

Oostenrijk schaft de boete bij de

Aantekenrubriek voor een ooggetuige-

tolerantie af (nu is er boven de 38 ton

verslag), alsmede de ook door het

een 5%-tolerantie, wel tegen betaling),

Europese Parlement in mei

waardoor de facto de 40 ton wordt

goedgekeurde toetredingsverdragen

bereikt. Ook de weggebruikerbelasting

met Oostenrijk, Zweden, Finland en

in Oostenrijk zal i n twee jaar tijd

Noorwegen. De referendaprocedures

worden teruggebracht tot de hoogte

zijn zodanig i n de tijd gezet dat de

van het Eurovignet en de grenscontro-

zwaarste dobber, de Noorse

les afgeschaft. Het Ecopuntensysteem

volksstemmmg, de laatste is. De

zal dan elektronisch moeten worden

verwachte toetredingen van met name

gecontroleerd.

Zweden en Finland worden de extra
hefboom om het Noorse volk over de tot

'Seehafenausnahmetarife' exit

nu toe te hoge barrière heen te helpen.

a. Inleiding

Voor het vervoer - zeker bij het
inlandvervoer - is de verhouding met

"Er was eens

", zo beginnen

alle sprookjes. Zo ook nu, want

Oostenrijk belangrijk. De afspraak is

letterlijk meer dan een eeuw geleden

gemaakt dat de op 1 januari 1993 i n

was er al sprake van spoorwegconcur-

werking getreden transito-

rentie tussen de Duitse, Nederlandse

overeenkomst tot 1 januari 1998

en Belgische Noordzeehavens. In 1879

volledig van kracht blijft. Daarna kan

(nog geen 25 jaar na de opening van

het worden herzien indien daar

een Rijnspoor naar Duitsland) werd

unanimiteit over is. Zo niet, dan wordt

reeds i n de Rotterdamse Kamer van

het telkens met drie jaar verlengd en

Koophandel de aandacht gevestigd op

moet de Commissie op het eind van het

het plan i n Duitsland om spoorwegta-

jaar 2000 bezien of het gestelde doel

rieven vast te stellen ten nadele van i n

van het transito-akkoord (60% minder

casu Nederland (bron:

NOx-uitstoot van vrachtwagens) is

KvK Rotterdam

bereikt. Is dit het geval, dan neemt de

resp. 262). Het zal ook wel gegolden

Raad van Ministers een besluit dat i n

hebben voor de Belgische zeehavens.

de trant van het transito-akkoord dient

Gedenkboek

1803-1928

blz. 474

Nooit is deze tarievenoorlog

te liggen. Kan men ook dit niet

opgelost. Integendeel, zelfs na de

bereiken dan gaat het transito-akkoord

Tweede Wereldoorlog werd het kwaad

nog automatisch met drie jaar verder

weer geschapen door de

tot 1 januari 2004. Ogenschijnlijk

Bundesbahngesetz van 13 december

haaks hierop staat de afspraak dat het

1951 waarvan paragraaf 46 tot op

bilaterale wegvervoer tussen de

heden luidt: „Bei der Fortbildung der

Unielanden en Oostenrijk volledig zal

Tarife ist neben den Interessen des
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Bundes den besonderen

Duitsland en de Rotterdamse haven. In

Verkehrsbedürfhissen der Lander,

Antwerpen gebeurt overigens hetzelfde.
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Ondanks alle bemoedigende

Rohstoffversorgung nach Möglichkeit

aanpassingen van de tarieven i n de

Rechnung zu tragen. Soweit hierbei die

loop der tijd vond er geen wezenlijke

Interessen eines oder mehrerer Lander

doorbraak plaats. De tariefverschillen

b e r ü h r t werden, sind diese Lander zu

bleven onoverkomelijk of, zoals de

horen". Hiermee is de politieke

Havenondernemersvereniging SVZ in

houdgreep voor de Deutsche

haar persbericht van 29 mei 1991

Bundesbahn (DB)

stelt: ,,De beslissende invloed van de

gegeven in een land

waar tot voor kort het Tarifbuch' heilig
was.
Er kon natuurlijk nooit een tarief

Duitse zeehaven- en overheidspolitiek
op de tariefstelling voor spoorvervoer
naar de westelijke Noordzeehavens

worden vastgesteld dat inging tegen de

bleek bij voortduring een te grote

belangen van de Bundeslander

hinderpaal voor het bereiken van een

Hamburg en Bremen die - wat een

goed onderhandelingsresultaat met een

toeval! - de grootste Duitse zeehavens

op zichzelf welwillende Deutsche

zijn. De komst van de Europese

Bundesbahn".

Gemeenschappen geeft een nieuw

Welnu, men was ten slotte zo

machtsmiddel i n het getouwtrek. Er is

getergd dat op 15 mei 1991 een klacht

immers nu een beslissende

bij de Europese Commissie werd

supranationale partij boven de

ingediend teneinde n u eens

bilaterale vechthonden gekomen. Maar

duidelijkheid te krijgen met het doel

door middel van beantwoording van

voor ogen om het goederenvervoer per

parlementaire vragen na een summier

spoor te verbeteren. De Europese

onderzoek concludeert de Europese

Commissie heeft bij beschikking van

Commissie vooralsnog dat de door de

29 maart 1994 op grond van de

Deutsche Bundesbahn i n de markt

procedures betreffende de toepassing

gezette tarieven, concurrentietarieven

van

zijn, met name ten opzichte van de

EEG-verdrag (de

andere vervoertakken. Daarmee schijnt

Mededingingsartikelen) haar oordeel

de kous voor altijd af te zijn.

geveld. Onder paragraaf b. zullen we

Maar het opvallende verschil van
het spooraandeel i n het containerver-

de artikelen 85 en 86 van het

daarvan de inhoud geven.
Wat

echter niet i n de uitspraak is

voer tussen de Rotterdamse haven

vermeld is dat klager, om de

(circa 5%) en de Duitse

verhouding met de Deutsche

Noordzeehavens (Hamburg 80%) plus

Bundesbahn zelf niet te verstoren,

de vele opmerkingen van Duitse

haar klacht i n de loop van de

verladers hierover, met name over de

procedure heeft opgeschort. Overigens

tariefzetting, bij de Rotterdamse

heeft het georganiseerde Antwerpse

achterlandbezoeken gaven aanleiding

havenbedrijfsleven om dezelfde reden

om

zich van het begin af niet aangesloten

vanuit de vervoerspraktijk

rechtstreeks met de Deutsche
Bundesbahn i n discussie te treden.

bij de Nederlandse klager.
Maar dit alles mocht niet meer

Sinds 1977 heeft met een frequentie

baten: de Europese-

van

Commissieambtenaren van

minimaal éénmaal per jaar overleg

plaats over de potentiële rol van het

Mededinging hadden reeds h u n prooi

spoorvervoer voor het transport tussen

geroken en bleven erop jagen, naar we
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mogen aannemen met toestemming

behandelen, echter ons hier niet zozeer

van Mededingmgscommissaris Van

concentreren op de MCN-overeen-

Miert, die als vroegere

komst, maar meer op de tariefstelling

Vervoerscommissaris in zijn tijd van

van de Deutsche Bundesbahn zelf i n

vriend en vijand al zoveel over de

het binnen-Duitse verkeer. Immers de

Seehafenausnahmetarife vernomen

MCN-overeenkomst had voor de

moet hebben, dat ook hij alert was op

Belgische en Nederlandse spoorwegen

deze zaak?

alsmede Intercontainer een defensief
karakter, namelijk tegen de door de

b. De Beschikking

Deutsche Bundesbahn opgelegde

van de Commissie

tariefpraktijk in.

In deze Beschikking (gepubliceerd
in het Publicatieblad

nr. L 104/34 tot

De overeenkomst is overigens naar
aanleiding van bezwaren die de

en met 57 van 23/4/94) wordt

Commissie al eerder i n de procedure

geconstateerd dat de Deutsche

had medegedeeld beëindigd. Om die

Bundesbahn inbreuk heeft gemaakt op

reden zijn partijen bij de MCN-

artikel 86 van het EG-Verdrag door van

overeenkomst uit dien hoofde dan ook

haar machtspositie op de markt van

niet tot een geldboete veroordeeld.

vervoer per spoor i n Duitsland

Interessant is de doorwrochte

misbruik te maken door op de markt

opbouw van de Commissie-redenering

van het vervoer over land van

om te komen tot haar veroordeling van

maritieme containers van of naar

de Deutsche Bahn wegens het -

Duitsland via een Duitse, een

terrminste van 1 oktober 1989 tot en

Belgische of een Nederlandse haven,

met 31 j u l i 1992 - opzettelijk inbreuk

discriminerende tarieven voor het

plegen op artikel 86 van het EEG

vervoer per spoor op te leggen. Deze

verdrag.

inbreuk dient beëindigd te worden en

Het zal niet makkelijk zijn om i n

de tegenwoordige Deutsche Bahn

beroep bij het Hof van Justitie het

wordt een geldboete van elf miljoen

belangrijkste element van de

ECU opgelegd; binnen drie maanden

Beschikking, namelijk beëindiging van

op een Commissierekening te storten

de machtsmisbruikpraktijken door

onder straffe van een strafrentepercen-

voor de Westhavens discriminerende

tage van 9,75%.

tarieven te stellen, ongedaan te maken.

Daarnaast beschikt de Commissie

Hoogstens gaat er wat van de boete af.

dat de overeenkomst inzake het

Zowel door de herhaalde waarschuwing

Maritime Container Network (MCN) -

vanuit de Wesfhavens alsmede uit

een afspraak tussen de Deutsche

opmerkingen van Transfracht aan de

Bundesbahn, de Belgische en

Duitse minister van Vervoer is

Nederlandse Spoorwegen,

duidelijk dat de Deutsche Bundesbahn

Intercontainer en Transfracht - op

als concern - immers zij had de

grond van artikel 85 inbreuk op het

zeggenschap zowel over Transfracht als

Unieverdrag oplevert.
Tot zover de samenvatting van de

het zogenaamde Steering Committee
van de MCN-overeenkomst die

artikelen van de eigenlijke

uiteindelijk de tarieven vaststelde -

Beschikking. Uiteraard zijn met name

wist dat ze ernstig inbreuk pleegde n u

de overwegingen waarom de Commissie

ze door het kunstmatig handhaven van

tot deze zwaarwegende Beschikking is

prijsverschillen de markt poogde te

gekomen van belang. Wij zullen ze ook

compartimenteren en vervoersstromen
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tele doelstelling van het Verdrag, nl.

prestaties verschillende prijzen worden
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het totstandbrengen van één markt, in.

toegepast, het verschil beoordelen en

Daarnaast wordt de ontwikkeling van

nagaan of dat objectief gerechtvaardigd

het spoorwegvervoer en het beleid van

is.
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om

te buigen. Dit tegen de fundamen-

kan

de Gemeenschap tot bevordering van
de spoortechniek n u tegengewerkt.
Daarvoor moest de Commissie

wel,

indien er bij gelijkwaardige

De Commissie slaagt er in,
aannemelijk te maken dat de diensten
van

Transfracht i n het verkeer met de

allereerst een aantal vragen

noordelijke havens i n Duitsland en die

beantwoorden, zoals de vaststelling van

van

de markt van het vervoer per spoor i n

Intercontainerverkeer met de westelijke

het internationale

Duitsland. Aan de hand van oude en

havens, substitueerbare prestaties zijn,

recente jurisprudentie, alsmede

waarbij de omvang van de prestatie

uitlatingen van partijen zelf, komt de

voor een groot deel afhangt van de af te

Commissie tot het inzicht dat de

leggen afstand, gezien de grootte van

relevante markt waarin de machtsposi-

Duitsland en het feit dat het

tie van de DB moet worden beoordeeld,

afstandverschil van een achterland-

die voor de levering van spoorwegdien-

plaats naar de noordelijke havens of

sten in Duitsland is.

naar de Westhavens ver uiteen kan

De tweede relevante vraag is dan

lopen.

de positie van de Deutsche

Door nu de in absolute getallen

Bundesbahn op die relevante markt,

opgezette tarieven voor het

waarvan de beantwoording niet

containervervoer (gesplitst in lege of

moeilijk is omdat door het wettelijk

volle containers, gecombineerd vervoer

monopolie de onderneming per definitie

of niet gecombineerd vervoer) om te

volgens het Verdrag een machtspositie

zetten i n een kilometerprijs, komen

heeft. Daar de Deutsche Bundesbahn

verschillen tot uiting die oplopen van

de enige leverancier is van diensten

2%

voor het maritieme containerverkeer in

bij Hamburg, ook als de afstand naar

Duitsland, beheerst zij ook het niveau

Rotterdam korter is. Dat is dan voor de

van

Commissie voldoende vermoeden dat

de tarieven waartegen andere

tot 77% hoger bij Rotterdam dan

vervoerders, zoals Transfracht of

de tariefsverschillen weieens een

Intercontainer, deze diensten kunnen

discriminerend karakter kunnen

kopen. En zoals hierboven reeds

hebben.

vermeld kon ook het 'Steering
Committee' van de MCN

in de praktijk

De daarop volgende overwegingen
lezen als een detectiveroman waarin tot

niet anders, omdat de DB door haar

uiting komt hoe de DB door haar

beslissende vertegenwoordiging i n het

schrifturen en correspondentie met

Committee een voor haar ongunstig

collega-ondernemers in de

MCN-

besluit op tariefgebied altijd kon

overeenkomst zichzelf in de nesten

tegenhouden.

werkt. Op grond van die gegevens kan

Maar een machtspositie an sich is

de Commissie nu, in tegenstelling met

niet voldoende, er moet ook misbruik

de eerdere uitspraken in het globale

van

onderzoek in het verleden, de

zijn. Daarbij kan de Commissie

niet ingaan op een beoordeling van de

argumentatie ontkrachten dat het hier

toegepaste prijzen als zodanig, noch

gaat om prijsafwijkingen tussen de

volgens welke criteria deze prijzen

westelijke en noordelijke zeehavens

moeten worden vastgesteld. Doch zij

vanwege de concurrentieverhouding
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tussen de diverse wijzen van vervoer,
de zogenaamde intermodale

c. Enige kanttekeningen
1. Het is niet niks wanneer een eeuw

concurrentie. Het blijkt dat de

oud

vraagstuk eindelijk eens wordt

handelingen van de Deutsche

opgelost; met deze Beschikking van

Bundesbahn juist het tegenovergestel-

de Commissie moet - tenzij het

Hof

de zijn geweest van wat theoretisch

van

had moeten gebeuren, indien er

gooien - het n u wel u i t zijn met de

werkelijk sprake was van zo'n

zogenaamde

concurrentie.

'Seehafenausnahmetarife'. Maar er

Ook

het argument dat er

kostenverschillen zijn, wordt

Justitie nog roet i n het eten zou

is meer dan dat mogelijk. Nu
vaststaat dat de algemene

ontkracht. Noch het volume van het

produktiekosten voor de DB

vervoer per spoor - met complete

westwaarts lager liggen dan

treinen rijden is immers voordeliger

noordwaarts, zouden de westelijke

dan met losse zendingen - noch de ten

zeehavens aan de Noordzee

onrechte veronderstelde relevantie van

binnenkort niet alleen de grootste

verschil i n kwaliteit van de

Duitse zeehavens i n tonnen blijven,

spoorweginfrastructuur i n de havens,

maar dat ook worden op

noch de kosten van een grensovergang

spoorweggebied. Immers, de

zijn van een dusdanige grootte dat

industriële en consumptiekern i n

verschillen gerechtvaardigd zijn.

Duitsland, dat wil zeggen de overzee

Daarbij komt dat ook hier blijkt dat het

verladende en ontvangende

concrete handelen juist tegengesteld is

huishoudens, liggen qua afstand n u

aan wat de economische theorie zou

eenmaal dichter bij de westelijke

voorschrijven. Wanneer de

zeehavens.

produktiekosten i n het algemeen i n
aanmerking worden genomen, blijkt

2. Reeds eerder was gedacht aan een

zelfs dat de kostprijs per kilometer van

klachtenprocedure, maar die zou

de spoorwegdiensten voor de

toen zinloos zijn geweest gegeven de

vervoerder bij het vervoer naar het

eerdere indicaties, zolang geen

westen lager zijn dan die bij het vervoer

toegang tot alle gegevens kon

naar het noorden.

worden gekregen en deze gegevens

Dat

er hier ten slotte ook een

onderling konden worden

ongunstig beïnvloeden van de handel

gecontroleerd en vergeleken. Dit

tussen de lidstaten plaats vindt is voor

werd pas mogelijk i n 1988, het jaar

de hand liggend bij grensoverschrij-

dat de MCN

dend vervoer en wordt bevestigd door

betrokken partijen, voor- en

werd opgericht. Alle

cijfermateriaal. Tussen 1989 en 1991

tegenstanders, kregen toen

staat tegenover een toename met bijna

informatie i n handen die

20%

vergelijkende controle mogelijk

van het maritieme containerver-

voer via de Duitse zeehavens, een

maakte. Daarmee viel de Deutsche

afname met 10% van het vervoer via de

Bundesbahn zonder dat zij het zelf

westelijke zeehavens.

besefte i n eigen zwaard. Immers
waren zij bij de oprichting van

MCN

oprecht geweest - personen zelf valt
hier niets te verwijten, maar de
politieke achterban - of hadden zij
het spel i n de MCN-overeenkomst
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dan was de bewijsvoering niet

Maar ook aan de Europese

geslaagd. Nu de politieke achterban

Mededingingscommissaris, die

echter stond op een voordeel, hoe

gewapend met kennis van zaken u i t
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gering ook, voor de Duitse

een nabij verleden tegen alle

zeehavens, werd het mogelijk om i n

politieke krachten in de zaak bij zijn

tegenstelling tot het verleden de

collega's heeft kunnen doorzetten.

discongruentie tussen woord en

Vandaar, zoals in het Ten Geleide

daad van deze spoorwegmaatschap-

gezegd, ter afsluiting een blijk van

pij onomstotelijk vast te stellen.

waardering door middel van de
cartoon van Hartung.

3. Eer komt toe aan de klager die de

Bron: DVZ

(Deutsche Verkehrs-Zeitung), 5 april 1994
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De bestelauto in het eigen vervoer
op de weg

vervoerswetenschap

Ir. H.J.F. van der Heijden

1. Inleiding
Goederenvervoer over de weg wordt verricht door particulieren (privé-vervoer)
of door bedrijven (zakelijk vervoer). Wegens het economische belang gaat de
aandacht vooral uit naar het vervoer door bedrijven. In het algemeen wordt bij het
vervoer door bedrijven weer onderscheid gemaakt tussen eigen vervoer en
beroepsvervoer. Terwijl de waarneming van het beroepsvervoer zo goed als volledig
is, wordt bij het eigen vervoer niet het gehele park waargenomen.
Het

begrip 'eigen vervoer' wordt hier gebruikt i n de ruime zin:

al het zakelijk

vervoer dat niet onder het beroepsgoederenvervoer valt. Daarnaast kan het begrip
gebruikt worden in enge zin:

volgens de afbakening door de wet. De wet definieert

alleen die soorten vervoer waarvoor een inschrijving vereist is. Het eigen vervoer
waarvoor geen inschrijving vereist is, bestaat vooral uit vervoer door kleine
bestelauto's.
Al jaren stelt het CBS de Statistiek Eigen Vervoer samen, waarbij het grootste
gedeelte van het eigen vervoer door het park met inschrijving wordt gemeten.
Zowel een gedeelte van het park met inschrijving als het gehele park zonder
inschrijving wordt dus bewust buiten de waarneming gelaten. Dit gebeurde mede
op grond van de veronderstelling dat het vervoer door deze twee parken gering is.
Gedurende de laatste jaren is het totaal aantal bestelauto's echter sterk gegroeid.
Dit

vormde een aanleiding voor het CBS om nader onderzoek te doen naar het

effect van een eventuele uitbreiding van de waarneming op de uitkomsten van de
Statistiek. Dit artikel doet verslag van een verkennend vooronderzoek in dit
verband.

2. Probleemstelling
De eerste vraag van het onderzoek luidde: hoeveel zal de omvang van het
totale park eigen vervoer toenemen als de waarneming zou worden uitgebreid met
de tot n u toe niet waargenomen parken (met en zonder inschrijving)? Deze
omvang wordt uitgedrukt in twee grootheden: het aantal voertuigen (aantal) en
het totale laadvermogen (LV).

Met behulp van de Bedrijfsvoertuigen-enquête 1989

zijn deze grootheden geschat voor de twee ontbrekende parken.
Het

onderzoek richtte zich echter vooral op de vraag met hoeveel de

vervoersprestaties van het eigen vervoer bij uitbreiding van de waarneming
zouden toenemen. In de Statistiek Eigen Vervoer worden als vervoersprestaties
É=3

gemeten: het totaal aantal voertuigkilometers (vrtgkm), het totaal vervoerd gewicht
(gewicht) en het totaal aantal ladingtonkilometers (ladtonkm).
De beantwoording van de genoemde vraag was niet eenvoudig omdat gegevens

m

over deze materie schaars zijn. In dit onderzoek zijn ramingen gemaakt op grond

i—:\

van

H

m
[

aanvullende veronderstellingen.
Wegens het globale karakter van het onderzoek zijn de resultaten uitgedrukt

in percentages. In staat 1 en grafiek 1 worden de procentuele verdelingen van het
3

IC- <

aantal voertuigen naar type voertuig, laadvermogen-klasse en bedrijfstak,

<

beschreven. De invloed van uitbreiding op de omvang en prestaties wordt

C/3

parken zijn uitgedrukt in procenten van de prestaties van het waargenomen park.

geïllustreerd in staat 2 en grafiek 2 . De ramingen bij de twee niet waargenomen
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STAAT 1: HET AANTAL VOERTUIGEN V A N HET TOTALE PARK EIGEN V E R V O E R , 1 9 8 9

Totaal

kenmerk

waarvan
waargenomen

niet waargenomen

waarvan
met inschrijving

zonder inschrijving

percentage van kolomtotaal
totaal

type

100

100

100

100

100

bestelauto

80

53

91

95

91

vrachtauto

143

37

3

4

3

speciaal voertuig

5

5

5

1

6

trekker

2

5

0

0

0

100

100

100

100

100

LV<1000 kg

48

1

68

80

60

LV>1000 kg

52

99

32

20

40

totaal

100

100

100

100

100

handel

34

39

32

23

34

bouwnijverheid

23

20

23

20

24

industrie

16

22

14

17

13

overheid/nuts

9

0

12

25

10

bank en verzekering

8

8

8

8

8

landbouw

8

9

8

7

8

transport

2

2

3

1

3

totaal

laadvermogen

bedrijfstak

STAAT 2: R A M I N GEN V A N HET TOTALE PARK EIGEN V E R V O E R , 1 9 8 9

Totaal

grootheid

waarvan
waargenomen

niet waargenomen

waarvan
zonder inschrijving

met inschrijving

percentage van waargenom<;n park
aantal voertuigen (Aantal)

245

100

145

35

110

laadvermogen (LV)

133

100

33

8

25

voertuigkilometers (Vrtgkm)

200

100

100

25

75

vervoerd gewicht (Gewicht)

106

100

6

1

5

ladingtonkilometers (Ladtonkm)

107

100

7

2

5

3. De omvang van het niet waargenomen park
Uitbreiding van de waarneming tot het gehele park met mschrijving zou het
aantal voertuigen met bijna 35% doen toenemen. Zoals te verwachten bestaat de
uitbreiding bijna geheel u i t bestelauto's. Ook zal niemand er van opkijken dat
80% van deze voertuigen een laadvermogen heeft kleiner dan 1000 kg. Dat
verklaart de relatief geringe stijging van het totale laadvermogen met 8%.
Wat betreft de verdeling over de branches, valt het relatief grote aandeel (25%)
van de Nuts/Overheid op. Deze branche is echter één van de twee categorieën die
tot n u toe bewust buiten de waarneming zijn gehouden. De andere categorie
bestaat u i t bestelauto's met een laadvermogen tussen de 500
en 1000 kg. Bij deze laatste categorie verschilt de spreiding over de branches
niet wezenlijk met het waargenomen park. Ruim de helft van deze voertuigen
hoort ook bij ondernemingen i n de Handel en Bouwnijverheid.

Tijdschrift
vervoerswetenschap

pagina 169

Grafiek 1: het aantal voertuigen van het totale park eigen vervoer, 1989

a. waargenomen park

1. b. niet waargenomen park
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Grafiek 2: Ramingen van het totale park eigen vervoer,! 989
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Als de waarneming echter zou worden uitgebreid met het ontbrekende park
zonder Inschrijving i n plaats van met het ontbrekende park met inschrijving, zou
het aantal voertuigen veel sterker (met 110%) toegenomen zijn. Het aandeel van
de bestelauto's zou minder stijgen omdat het aandeel van de speciale voertuigen
nog enigszins op peil blijft. Het totale laadvermogen stijgt relatief sterker omdat
het aandeel van de laadvermogens groter dan 1000 kg zich redelijk handhaaft.
Ook hier zijn de bedrijfstakken, met uitzondering van de Overheid/Nuts, ongeveer
in dezelfde mate vertegenwoordigd als bij het tot n u toe waargenomen park.

4. Prestaties van het niet waargenomen park
De ramings-methode van de prestaties verschilt per soort prestatie:
verkeersprestatie of vervoersprestatie. De verkeers-prestaties worden berekend
door vermenigvuldiging van het aantal voertuigen uit de Bedrijfsvoertuigenenquête met de kilometrages uit de Statistiek Eigen Vervoer. De vervoersprestaties
zijn weer het resultaat van de vermenigvuldiging van het laadvermogen uit de
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Bedrijfsvoertuigen-enquête met de beladingsgraden uit de Statistiek Eigen
Vervoer. In de praktijk is vooral de berekening van de vervoersprestatie
problematisch omdat van de ontbrekende parken geen enkele beladingsgraad
bekend is. Bij de raming van de vervoersprestaties is aangenomen dat de
beladingsgraad van het ontbrekende park de helft is van het waargenomen park.
Uitbreiding van de waarneming tot het totale park met in-schrijving zou het
aantal voertuigkilometers met 25% doen stijgen. Deze stijging is echter lager dan
de eerder gesignaleerde stijging i n het aantal voertuigen. Reden is dat de
bestelauto's een relatief laag kilometrage hebben. Als gevolg van de lagere
beladingsgraad, heeft de toch al geringe toename van het totale laadvermogen
weinig invloed op de vervoersprestaties. Het vervoerd gewicht stijgt slechts met
1%,

terwijl de ladingtonkilometers toenemen met 2%.
Als de waarneming alleen zou worden uitgebreid met het park zonder

inschrijving, zou het aantal voertuigkilometers stijgen met 75%. Evenals bij het
aantal voertuigen, zou de toename dus een factor 3 groter zijn dan bij uitbreiding
van

het ontbrekende park met inschrijving. Deze factor is globaal ook van

toepassing op het laadvermogen en de vervoersprestaties. Het totale laadvermogen
stijgt met 75%, het vervoerde gewicht met 5% en het aantal ladingtonkilometers
ook

met 5%.

5. Samenvatting
Als i n 1989 bij de Statistiek Eigen Vervoer Goederen over de weg alle
vrachtvoertuigen (bestelauto's) waargenomen zouden zijn, zou het totaal aantal
voertuigen ongeveer 2,5 keer zo groot geworden zijn. Deze stijging zou de meeste
invloed hebben op het totaal aantal voertuig-kilometers dat twee keer zo groot zou
worden. Het totale laadvermogen zou daarentegen slechts met 1,3 keer groter
worden. Mede daardoor zouden het totaal vervoerde gewicht en het totaal aantal
ladingtonkilomters slechts toegenomen zijn met respectievelijk 6% en 7%.
Bij de interpretatie van deze cijfers moet de nodige voorzichtigheid i n acht
worden genomen. Allereerst is het eigen vervoer i n ruime zin niet goed af te
bakenen. Classificatie van een bestelauto als vrachtvoertuig is soms een arbitraire
zaak. Veel bestelauto's worden bijvoorbeeld gebruikt voor zowel goederenvervoer
als personenvervoer. Verder zijn de geraamde percentages over 1989 niet zonder
meer van toepassing op recente jaren. Het CBS doet momenteel onderzoek om
nauwkeurige en actuele cijfers te kunnen presenteren.
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Europa bestaat niet alleen u i t de Europese Unie. Zeker voor overleg over
vraagstukken van Europees verkeer en vervoer zijn grotere verbanden
noodzakelijk dan dat van de EU - zelfs na de uitbreiding tot 16 leden. De aard van
het Europese verkeer maakt dat over de problemen en perspectieven ervan bij
voorkeur op paneuropese schaal moet worden overlegd. Met alle problemen van
dien, veroorzaakt onder meer door het ontbreken van een politieke en
institutionele infrastructuur.
In dat licht bezien, mag de Tweede Pan-Europese Transportconferentie (van
14 tot 16 maart 1994 op Kreta) een bescheiden succes worden genoemd.
Vertegenwoordigers van 42 landen (wie realiseerde zich dat er i n Europa zoveel
nationale regeringen te vinden zouden zijn?) kwamen bij elkaar en gingen zonder
ingrijpende ruzies weer uiteen, met achterlating van een negen punten tellende
slotverklaring.
Die

slotverklaring mag het 'concrete' resultaat worden genoemd van de

Tweede Pan-Europese Transportconferentie. Een opsomming van beginselen en
voornemens die de basis moeten vormen van een pan-Europees transportbeleid.
De beginselen: allereerst de sociale markteconomie, als antithese van de vroeger
in Oost-Europa geldende geleide economie. Dat wil zeggen dat de twee erop
volgende uitgangspunten marktconform moeten worden gehanteerd: complementariteit van de vervoersmodaliteiten en bevordering van het gebruik van
binnenvaart, kustvaart en railvervoer.
Verder beloofde men elkaar, te streven naar harmonisering (althans
convergentie) van wettelijke bepalingen die het vervoer begeleiden, vooral ter
voorkoming van concurrentievervalsing met behulp van overheidsmaatregelen.
Ten

slotte werd afgesproken dat, op basis van voorontwerpen die onder meer door

de CEMT en de Europese Commissie zijn vervaardigd, zal worden gestreefd naar
de totstandkoming van een Europese transport-infrastructuur. Waarbij, als de
Russische minister Efimov zijn zin krijgt, ook Azië moet worden betrokken.
Voorts stelden de Europese transportministers, van wie er maar liefst 34

t

persoonlijk op Kreta aanwezig waren, de uitgangspunten vast waaraan de

tó

komende jaren het beleid ten aanzien van de verschillende vervoersmodaliteiten

03

zal

moeten beantwoorden. In die uitgangspunten vindt men uiteraard de eerder

geformuleerde basisprincipes terug, vooral dat van de 'sociale markteconomie'.
Zo wordt over het railvervoer gezegd dat ook daar de principes van de markt

tó

zullen moeten prevaleren. In het wegvervoer ligt de nadruk op 'free and fair
competition', op veiligheid en op milieuvriendelijkheid. De inzet van binnenvaart

O

moet worden bevorderd. In de luchtvaart zou, zo mogelijk de binnen de EU
geldende vrije markt moeten worden verbreed tot heel Europa. I n de zeescheep-

:

3

vaart moeten, op basis van de internationale conventies (IMO,

ILO)

gelijke

concurrentievoorwaarden heersen en, zoals gezegd, de inzet van kustvaart voor
birmen-Europees verkeer moet worden bevorderd.
Ook

bepaalde men welke meer praktische elementen in een n u nader vast te

stellen basisdocument over het pan-Europese transportbeleid een plaats zouden

H

moeten vinden. Daarbij horen zaken zoals vrije(re) grensovergangen, gemeen-

<

voor aspecten van milieu en veiligheid bij verkeer en vervoer en samenwerking bij

schappelijk beheer van gegevens en statistieken op transportgebied, aandacht
het wetenschappelijk onderzoek.
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De ongeduldige krantelezer vraagt zich af of het aangezicht van het Europese
vervoer sinds en door 'Kreta' anders i n geworden. Men zou zeggen van niet. Maar
langs de moeizame weg van al dan niet pan-Europees overleg, zo n u en dan
aangezet met een Pan-Europese Transportconferentie als periodiek hoogtepunt,
zal

het er toch van moeten komen. De potentiële welvaartsgroei, i n zicht gekomen

door de verdwijning van het IJzeren Gordijn, kan alleen worden bereikt door
middel van vrije handel. Daarvoor zijn vrije, brede transportcorridors nodig en die
vereisen weer veel, langdurig en soms taai overleg. Zo mogelijk i n de plezierige
atmosfeer van een Grieks eiland.
«

Mr.

A . M . Sanders
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