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Een woord vooraf 
Voor u ligt het themanummer 'Zeehavens: moderne beleidsinstrumenten'. Het 

is een Belgisch nummer geworden, bevattende recent ontwikkelde economische 
modellen en evaluatietechnieken. De overeenkomst en verschillen met de in 
Nederland ontwikkelde methoden en technieken zijn interessant. 

In de eerste twee artikelen van prof. Verbeke et al. komt de zeehavenconcur-
rentie aan de orde. De analyse is beschrijvend van aard. Voordeel van de hier 
gepresenteerde methodiek is het directe inzicht in de ontwikkeling tussen de 
diverse havens. Een volgende stap is de verklarende: waarom groeien bepaalde 
havens wel en andere niet? Naast de strategie aan zeezijde zal hier ook de 
landzijde een rol spelen. In Nederland is de overtuiging dat de kwaliteit van de 
achterlandverbindingen belangrijk is. De hier gepresenteerde prognosemethodie
ken gaan hieraan voorbij. 

Een tweede opmerking over de prognosemethodiek betreft het directe verband 
tussen de goederenstroom in de Hamburg-Le Havre-range en de economische 
ontwikkeling. Dit verband is er ongetwijfeld, maar op de lange termijn zou een 
handel-blokkenmodel als tussenstap, waarin de zich wijzigende oriëntering van 
West-Europa op de rest van de wereld wordt beschreven, analytisch een goede 
aanvulling kunnen zijn. 

Een derde opmerking betreft de behoefte aan data. De prognosemodellen 
kunnen pas goed worden toegepast indien ze gevoed worden met gedetailleerde 
data betreffende transportketens van uiteindelijke herkomst tot bestemming. Dit 
vergt grote investeringen. Verwezen zij naar het door Tardieu et al. in het vorige 
nummer van het Tijdschrift gepresenteerde databestand. 

In het derde artikel van dit themanummer wordt de relatie tussen 
investeringen in infrastructuur en duurzame toegevoegde waarde gelegd met als 
case overheidsinvesteringen in havens. Deze relatie is vanzelfsprekend van groot 
belang en daarmee de reden om te investeren. In het voorbeeld zou echter 
wederom aandacht voor investeringen aan de landzijde een goede toevoeging 
hebben betekend. 

'Bonte' bijdrage in dit themanummer is een Nederlands artikel dat een 
overzicht geeft van de manier waarop verkeer en vervoer voorkomen in de vier 
nota's over de ruimtelijke ordening die in Nederland zijn verschenen sinds 1960. 

Zeehavens en moderne beleidsinstrumenten. De artikelen geven een breed 
inzicht in de denkbeelden die in België leven. Het is de wens van de redactie dat 
dit nummer bijdraagt aan de discussie over dit onderwerp, ook in Nederland. 

De redactie 



Afscheid van Fred Sanders 
Niet onopgemerkt mag blijven het vertrek van de leider van het 

redactiesecretariaat mr. A.M. Sanders, tevens hoofdredacteur van Nieuwsblad 
Transport en directeur van Misset Rotterdam. Beëindiging van deze functies 
per 1 mei j l . hield automatisch ook beëindiging in van de relatie met ons 
Tydschrift. 

De heer Sanders heeft het secretariaat vanaf januari 1993 effectief, 
accuraat maar ook aimabel geleid. Tweemaal heeft hij de overgang van een 
oude naar een nieuwe uitgever soepel begeleid. Hiermee en met de keuze en 
begeleiding van redactie-secretarissen maakte hij zijn woorden bij zijn 
aantreden waar, dat hij het tot zijn taak rekende ,,de voorwaarden te 
scheppen waaronder het Tijdschrift zijn rol als platform voor de vervoerswe
tenschap in de Benelux zo mogelijk nog beter zal kunnen vervullen dan 
voorheen." 

In het blad Transport Visie noemde Europarlementariër drs. F. Wijsenbeek 
het Tijdschrift Vervoerswetenschap onlangs ,,de werkelijke informatiebron over 
de wetenschappelijke kant van het vervoer". Met deze hommage komt de dank 
die de redactie al aan de heer Sanders heeft kenbaar gemaakt, ook 
publiekelijk en in druk tot uiting. 

Tegelijkertijd verwelkomt de redactie drs. J.H. Mulder als opvolger van de 
heer Sanders, onder het uitspreken van de hoop op en het vertrouwen in een 
zelfde effectieve en prettige samenwerking. 

Hogesnelheidstrein 
In het artikel 'Uit het vliegtuig, in de hogesnelheidstrein' (Tijdschrift 

Vervoerswetenschap 1995/2, pagina 167 en verder) zou door een ongelukkige 
formulering in de eerste alinea van de Conclusies (op pagina 179) de suggestie 
kunnen zijn gewekt dat de Hague Consulting Group de substitutie niet juist heeft 
berekend. Dit is echter niet het geval en de schrijfster van het artikel, Cathelijne 
L. van der Burg, hecht er aan mee te delen dat zij het zo ook niet bedoelt. 

Zij bedoelt te zeggen dat, gezien de modeluitkomsten van HCG, de algemeen 
gehanteerde substitutiedoelstelling van minimaal 5 miljoen, maximaal 10 miljoen 
passagiers niet correct is. Met het model van HCG was namelijk een substitutie-
omvang becijferd van minimaal 3,7 miljoen, maximaal 7,3 miljoen passagiers. De 
interpretatie van de met het HCG-model uitgevoerde berekeningen is dus onjuist 
geweest, en niet de berekeningen zelf. Voor een nadere toelichting hiervan wordt 
verwezen naar pagina 169 van boven genoemd artikel. 
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De toepassing van de produktportfoliomethode 
in functie van een zeehaven-strategie 

Prof. dr. A. Verbeke, prof. dr. C. Peelers en drs. E. Declercq' 

A b s t r a c t 
The primary aim of seaports is to process complex and dynamic seaborne traffic flows. The 
management of seaports (port authority, government) needs tools to synthesize information 
on those traffic flows for strategic management purposes. In this article, a number of tools 
that serve this purpose, are described. They are also applied to the case study of the 
Wielingendock in Zeebrugge, a ro-ro infrastructure project. 
Two techniques are used to describe the complex traffic flow information: the product 
portfolio analysis and 'radar diagrams'. First, the product portfolio method is used to 
visualise the position of the port of Zeebrugge in the overall traffic of the Hamburg-Le Havre 
range. The method is also used to visualise the position of the port of Zeebrugge in the roll-
on-roll-off traffic of the coastal ports. These coastal ports are important in the channel traffic 
from/to the United Kingdom. The radar diagrams are used to visualise the composition of 
the seaborne traffic flows in the port and to visualise the position of Zeebrugge in the roll-
on-roll-off market. 

Prof. dr. A. Verbeke is 
verbonden aan de faculteit 
Economische, Sociale en 
Politieke Wetenschappen van 
de Vrije Universiteit Brussel en 
aan de faculteit Toegepaste 
Economische Wetenschappen 
van de Universiteit Antwerpen. 
Prof. dr. C . Peeters doceert 
Openbare Financiën, 
Financiering van de 
internationale handel, 
Maritiem Transport en 
Algemene Transporteconomie 
aan dezelfde Antwerpse 
faculteit. Drs. E. Declercq is 
project director van 
management consulting 
bureau Policy Research 
Corporation NV te Antwerpen. 

2 B C G 1968; Hedley 1976; 
Schendel & Hofer 1979, p. 
1 1-14; Hambrick & MacMillan 
1982; Stoner & Freeman 
1989, p. 206-207; Grant 
1991, p. 214-218; Segev 
1995, p. 19-36. 

1. Inleiding 
De Belgische en Nederlandse zeehavens spelen een belangrijke rol als 

knooppunt tussen enerzijds de overzeese gebieden en anderzijds het ruime 
hinterland waarover de Belgische en Nederlandse zeehavens beschikken. Dat het 
gaat om talrijke soorten goederen met zeer verschillende herkomsten en 
bestemmingen, behoeft geen verdere uitleg. 

De verschillende instanties en entiteiten die het beleid en beheer van een 
zeehaven bepalen (overheid, havenautoriteit) hebben de behoefte om op een juiste 
wijze geïnformeerd te worden over de 'produkten' die door de zeehavens worden 
aangeboden. De primaire doelstelling van een haven ligt immers in de verwerking 
van complexe goederenstromen en het aanbieden van de diensten die bij de 
verwerking van de goederenstromen nodig zijn. Daarbij moet dan gedacht worden 
aan de opslag, overslag en eerste verwerking van goederen en aan de industrie en 
dienstverlenende bedrijven die in en rond de haven worden gevestigd. 

De informatie over de verschillende goederenstromen is zeer complex. Er zijn 
technieken nodig die het voor de beleidsvoerder mogelijk maken de complexe 
werkelijkheid op een eenvoudige wijze voor te stellen, als hulp bij het nemen van 
beleidsbeslissingen. 

In deze bijdrage wordt een praktijktoepassing beschreven. In functie van de 
geplande investering in het Wielingendok in de voorhaven van Zeebrugge, worden 
de resultaten van een produktportfolio-analyse voorgesteld. 

In het eerste onderdeel van deze bijdrage wordt de gebruikte techniek 
uitgelegd. Het gaat om een aangepaste versie van de door de Boston Consulting 
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Group ontwikkelde produktportfoliomethode . In een volgend onderdeel wordt de 
positie nagegaan van Zeebrugge binnen de Hamburg-Le Havre-range op het 
gebied van de totale trafiek. Traditioneel wordt genoemde range gevormd door de 
havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg, 
Bremen, Le Havre en Dunkerque. Deze range wordt aangevuld met de havens van 
Vlissingen en Terneuzen. Deze situering gebeurt door middel van een beperkte 
portfolio-analyse, waarbij voor de periode 1981-1992 de relatie wordt nagegaan 
tussen de gemiddelde jaarlijkse groei en het marktaandeel in de range van die 
havens. De gegevens worden zowel ongewogen als gewogen weergegeven. 
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Vervolgens wordt de trafieksamenstelling van de haven van Zeebrugge 
onderzocht en visueel weergegeven in 'radardiagrammen'. Radardiagrammen zijn 
grafieken waarin de weer te geven waarden worden uitgezet op verschillende 
assen. Voor elk van de assen ligt de nulwaarde in het centrum van de grafiek. De 
meetpunten op de assen worden met een dikke l i jn verbonden en vormen een 
oppervlak, dat tevens de mate van specialisatie weerspiegelt. 

De trafieksituatie van 1981 wordt vergeleken met die van 1992. Roll-on-roll-qff 
speelt een zeer duidelijke rol in deze trafieksamenstelling. De evolutie van het roll-
on-roll-off-verkeer wordt verder onderzocht. Daarvoor wordt een beperkte portfolio
analyse uitgewerkt voor het ro/ro-verkeer op Groot-Brittannië. De haven van 
Zeebrugge wordt gesitueerd voor ro/ro-verkeer i n een andere range dan de 
Hamburg-Le Havre-range. De geselecteerde havens zijn Scheveningen, Rotterdam, 
VLissingen, Zeebrugge, Oostende, Dunkerque, Boulogne, Calais, Le Havre en 
Dieppe. Zoals zal blijken ligt de keuze van deze 'kusthavenrange' voor de hand: 
sommige havens die in de Hamburg-Le Havre-range niet worden opgenomen door 
hun geringe omvang blijken in de kusthavenrange voor ro/ro toch een belangrijke 
rol te spelen. 

Andersom geldt voor sommige andere havens dat zij in hun geheel gezien 
belangrijk zijn doch veel minder voor de roll-on-roll-qff- trafiek op Groot-Brittannië. 

2. De produktportfoliomethode 
De benadering van de produktportfolio-analyse vindt haar oorsprong in de 

financiële portfolio-theorie, die er voor de belegger in bestaat het risico in te 
schatten en het rendement van zijn effecten te optimaliseren. De methode werd in 
de jaren zestig ontwikkeld door de Amerikaanse marketing-adviseurs van de 
Boston Consulting Group. 

Voor havens is de methode ook bruikbaar en zelfs zeer waardevol. De strategie 
business units (SBU's) ui t de oorspronkelijke analysemethode, autonome 
eenheden in de te onderzoeken portefeuille, worden voor de havens strategie 
traffic units (STU's) genoemd. Door voor die STU's in een bepaalde periode de groei 
van de markt te onderzoeken tegenover het marktaandeel, wordt belangrijke 
informatie bekomen. Onder 'de markt' kan dan bij voorbeeld de Hamburg-Le 
Havre-range of de kusthavenrange worden verstaan, doch ook de haven zelf. 

Verschillende toepassingen van de methode zijn mogelijk: het onderzoek van 
één STU in de haven of i n de range, het onderzoek van de havens in hun geheel in 
de range, de haven in de range per STU, enz.. In deze bijdrage wordt de analyse 
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De methode bestaat er hoofdzakelijk in de verschillende STU's weer te geven 
in een 2x2-matrix, die wordt samengesteld door de groei van de beschouwde 
markt grafisch uit te zetten tegenover het marktaandeel. Een indeling in vier 
kwadranten (waarbij de scheidslijnen worden gevormd door de gemiddelde groei 
van de markt (horizontale scheidslijn) en het gemiddelde marktaandeel (verticale 
scheidslijn) verdeelt de STU's of de havens in vier types3. 

De verdienste van de methode ligt voor een belangrijk stuk in het visualiseren 
van een markt-situatie. De produktportfolioschema's, toegepast op de 
havensector, geven in één oogopslag voor een volledige havenrange de 
verhoudingen weer in die range. Daarbij worden twee cruciale parameters, 
namelijk trafiekgroei en marktaandeel, tegelijk weergegeven. Afzonderlijk bekeken 
geven deze parameters immers een vertekend beeld. 

Een louter theoretisch voorbeeld: de vergelijking van een haven die 20% per 
jaar groeit met een andere haven die 5% procent groeit geeft aanleiding tot een 
verhoogde aandacht voor de eerste haven. De vergelijking heeft mogelijk slechts 
een geringe waarde als blijkt dat de eerste haven een marktaandeel heeft van 5% 
en de tweede haven marktleider is met meer dan 60%. De parameters groei en 
marktaandeel zijn dus wanneer men concurrentieverhoudingen wil bestuderen 
onafscheidelijk. 

De vier kwadranten in het produktportfolioschema worden hieronder verder 
uitgelegd. 

2.1 Stars (hoog aandeel, snelle groei) 
De stars zijn de SBU's (STU's) met een hoog marktaandeel en een sterke groei. 

In een ondernemingsomgeving gaat het om produkten die in de regel zelf
financierend zijn. Toch zal de onderneming erin investeren om het hoge 
marktaandeel te behouden. Indien ze hierin slaagt, worden de SBU's voortbren
gers van hoge netto-kasstromen. In haventermen vertaald zijn de stars de STU's 
die veel 'tonnen' weerspiegelen en daarmee gekoppeld een hoge vraag naar 
havendiensten en derhalve creatie van toegevoegde waarde in de haven. Ook in 
een havenomgeving dienen doorgaans de nodige investeringen te worden gedaan 
om het hoge marktaandeel te behouden en om verdere groei mogelijk te maken. 

4 

Worden deze tonnen bovendien gewogen aan de hand van de mate waarin de STU 
toegevoegde waarde voortbrengt, dan zijn de stars de STU's die een hoge 
toegevoegde waarde voortbrengen. De strategische opgave voor de onderneming of 
voor de haven als geheel ligt in het behouden van de marktpositie van de 
beschouwde STU. 

2.2 Cash Cows (hoog aandeel, tragere groei) 
De cash cows brengen een hoge positieve kasstroom (trafiek, toegevoegde 

waarde) mee dankzij hun grote marktaandeel. In ondememingstermen genereren 
deze cash cows in de regel meer middelen dan nodig is voor herinvestering en de 

wikkelingsactiviteiten te financieren. In de havens zijn de cash cows die trafieken 
waarvoor de haven in kwestie reeds langere t i jd een hoog marktaandeel heeft. 

Zie figuur 1. vrijgekomen fondsen kunnen worden gebruikt om de wild cats en de produktont 

Zie paragraaf 2.3. Gaat het om een situering van de havens in een havenrange dan zijn de cash 
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Hetzelfde geldt trouwens ook 
op ondernemingsvlak. Dogs 
(zowel ondernemingen als 
havens) kunnen zich 
bijvoorbeeld heroriënteren met 
het oog op specialisatie in een 
bepaalde niche (markt- of 
produktgeoriënteerd). 

cows de sterkere havens die reeds langere t i jd een zeker trafiekcijfer hebben (in 
tegenstelling tot bij voorbeeld kleinere doch snel groeiende havens). 

2.3 Wild Cats (laag aandeel, snelle groei) 
De wild cats vereisen een hoge investering vanwege hun hoge groei. Gezien 

hun zwakkere positie brengen ze relatief weinig netto-kasstromen voort. 
Toegepast op havens gaat het meestal om nieuwere trafieken waarin de haven nog 
zwak staat maar waarin ze sterk groeit. Als het gaat om een haven in de range, 
dan betreft het de relatief kleine haven die sneller dan gemiddeld haar positie 
versterkt. 

2.4 Dogs (laag aandeel, tragere groei) 
De dogs zijn de eerder zwakke havens in de range. In tegenstelling tot bij een 

produkt in het pakket dat door een onderneming wordt aangeboden, kan niet 
worden gesteld dat de haven in kwestie op termijn moet verdwijnen 6. Eerder is het 
dus aangewezen bijzondere aandacht te besteden aan dergelijke havens, zodat 
nieuwe perspectieven kunnen worden geboden. 

2.5 De keuze van de markt en de STU 
De produktportfoliomethode kan toegepast worden om een haven als geheel te 

positioneren tegenover de concurrerende havens. In dit geval wordt op basis van 
de totale trafiek het marktaandeel van de haven bepaald in een ruimere range van 
havens. Doorgaans wordt hiervoor de Hamburg-Le Havre-range als referentiebasis 
gebruikt. De stars zijn de havens die in de Hamburg-Le Havre-range een 
marktaandeel hebben dat hoger is dan gemiddeld en die in de beschouwde 
periode sneller zijn gegroeid dan het gemiddelde van de in de range opgenomen 
havens. De wild cats zijn de snel groeiende havens die in verhouding tot de 
andere havens gering in omvang zijn. De dogs zijn de havens die relatief slechte 
groeicijfers combineren met een geringe omvang en de cash cows ten slotte zijn de 
havens die een hoog marktaandeel hebben doch een lager dan gemiddelde groei 
behalen. 

Indien de produktportfoliomethode wordt toegepast op het niveau van één of 
enkele goederengroepen dan wordt het geheel van de trafieken voor deze 
goederengroepen in de range als 'de markt' beschouwd. De goederengroep in de 
beschouwde haven is dan de STU. Voor 'de markt' kan gekozen worden voor de 
Hamburg-Le Havre-range of voor een meer specifieke havenrange. Verder in deze 
bijdrage wordt bij voorbeeld een range van kusthavens gehanteerd voor de 
positionering van de ro/ro-trafieken van de haven van Zeebrugge. De redenering 
met betrekking tot de stars, de wild cats, de dogs en de cash cows is analoog aan 
deze voor de positionering van de totale haven in de range. Daarbij is het 
uiteraard mogelijk dat een haven een star kan zijn voor de beschouwde 
goederengroep, terwijl de haven als geheel slechts een geringe betekenis heeft. 

Een derde toepassing van de produktportfoliomethode is de positionering van 
een goederengroep in de haven. Als STU's worden alle goederengroepen in de 
haven beschouwd. Deze toepassing geeft belangrijke informatie over de 
trafiekstructuur van de haven en duidt het belang en de betekenis van elk van de 
goederengroepen in die de haven aan. De stars zijn de goederengroepen die 



belangrijker zijn dan de andere goederengroepen in de haven, waarvoor bovendien 
hoge groeicijfers worden opgetekend. De cash cows zijn de goederengroepen die 
een aandeel in de trafiekstructuur van de haven hebben dat groter is dan 
gemiddeld doch die slechts in geringe mate groeien. De dogs hebben een gering 
belang en groeien relatief traag. De wild cats zijn de goederengroepen met een 
klein doch snel groeiend aandeel in de haven. 

In de praktijktoepassing die in deze bijdrage wordt beschreven, zullen enkele 
combinaties van 'markt' en STU worden uitgewerkt. In functie van de beoogde 
doelstelling kunnen andere combinaties worden gehanteerd. 

2.6 Gewogen en ongewogen analyse 
De situering van de totale trafiek van de haven van Zeebrugge in de trafiek 

van de Hamburg-Le Havre-range wordt zowel ongewogen als gewogen uitgevoerd. 
De bekendste regel voor de weging van trafiekcategorieën is de Bremen-regel. Deze 
regel kent een driemaal hoger gewicht toe aan general cargo dan aan één ton 
droge massagoederen en een twaalf maal hoger gewicht dan aan één ton vloeibare 
massagoederen. In dit artikel wordt een regel gebruikt die analoog is aan de regel 
die in het Jaarverslag van de haven van Rotterdam7 wordt gebruikt: 1 ton rest 
general cargo bl i j f t 1 ton, en de andere tonnen worden gedeeld door 3 voor 
containers en roll-on-roll-ojj, 6 voor droge massagoederen en 15 voor olieproduk-
ten. 

De belangrijke verdienste van de gewogen analyse is dat in de produktportfo-
lioschema's een voorstelling wordt bekomen die de 'prestaties' weergeeft van de 
verschillende havens in zgn. intrinsic cargo handling-tonnen, tonnen waarin een 
waardering in termen van toegevoegde waarde is vervat. De weging van de 
gegevens in termen van toegevoegde waarde heeft een belangrijke waarde voor de 
beleidsvoering. Dergelijke weging van trafiekgegevens duidt immers op de 
gecreëerde welvaart in termen van bijdrage tot het BBP en de link naar 
tewerkstelling, produktie en de overheidsinkomsten. 

3. De positie van de haven van Zeebrugge in de Hamburg-Le Havre-
range inzake totale trafiek 

Figuur 2 geeft de relatie weer tussen de gemiddelde jaarlijkse groei van de 
totale trafiek van de havens van de Hamburg-Le Havre-range in de periode 1981-
1992 en het gemiddelde marktaandeel in die range in de periode 1981-1992. De 
(vetgedrukte) verticale en horizontale assen delen de havens als geheel in in stars, 
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Zie figuur 3. 

Antwerpen komt in de ongewogen analyse als enige naar voor als een haven die 
een groot marktaandeel en een 'hogere dan gemiddelde' groei combineert. De 
haven van Rotterdam groeide zoals een gemiddelde haven doch valt uiteraard op 
door haar enorme marktaandeel. Het gemiddelde marktaandeel van Rotterdam 
bedraagt in de ongewogen analyse 42,7%. De haven van Hamburg heeft een 
gemiddeld marktaandeel, gecombineerd met een relatief lage groei. Deze haven 
li jkt , ondanks de omvang, niet het groeitempo van de andere havens te kunnen 
volgen. De haven van Le Havre komt in dit schema in een minder gunstig daglicht 
te staan door haar negatieve gemiddelde groei in de periode 1981-1992. Le Havre 
kan dan ook als dog in de Hamburg-Le Havre-range worden bestempeld. De 
haven van Dunkerque groeit, doch minder dan gemiddeld. De havens van Gent en 
Bremen hebben een lager marktaandeel en hebben in de beschouwde periode een 
gemiddelde groei behaald. 

Meer perspectieven bieden de havens van Terneuzen, Amsterdam, Vlissingen 
en Zeebrugge, althans wat de ongewogen analyse betreft. Het gaat - in tonnen 
uitgedrukt - om groeiende havens en voor de haven van Zeebrugge geldt dit zeer 
in het bijzonder. Zeebrugge behaalde in de periode 1981-1992 een gemiddelde 
groei voor de totale trafiek van 9,09%. In de terminologie van de Boston 
Consulting Group gaat het om een uitgesproken wild cat. Gemiddeld had de 
haven van Zeebrugge in de periode 1981-1992 een marktaandeel inzake totale 
trafiek van 2,99%. In feite gaat het om een marktaandeel dat is opgelopen van 
2,16% in 1981 tot 4,82% in 1992. De havens in de Hamburg-Le Havre-range 
groeiden gemiddeld met 1,42% per jaar. Het gemiddelde marktaandeel bedraagt 
9,09% (100% gedeeld door 11 geobserveerde havens). 

De gewogen analyse8 wijzigt de ligging van een aantal havens in het schema. 
De situatie van Zeebrugge en in mindere mate die van Vlissingen blijken zeer 
gunstig geëvolueerd te zijn in de periode 1981-1992. Zeebrugge dankt zijn ligging 
in het kwadrant wild cats aan de snelle groei van de ro/ro- en containertrafieken, 
zoals verder in dit hoofdstuk zal blijken. De gewogen trafiek van Zeebrugge 
groeide in de beschouwde periode met gemiddeld 10,91% per jaar (in vergelijking 
met een groeipercentage van 9,09% in de ongewogen analyse). 

In de gewogen analyse blijken de havens van Gent, Amsterdam, Terneuzen, 
Dunkerque, Le Havre en Bremen in het dogs-kwadrant thuis te horen, met een 
laag marktaandeel en een groei die lager ligt dan het gemiddelde. Gent is daarbij, 
met een groei die bijna gelijk is aan het gemiddelde voor de range, de minst 
uitgesproken dog. De havens van Amsterdam en Terneuzen, die i n de ongewogen 

analyse een merkelijk 
hoger groeipercentage 
lieten optekenen, blijken 
vooral te zijn gegroeid in de 
trafieken die minder 
toegevoegde waarde 
genereren. Het grote 
verschil in marktaandeel 
tussen Antwerpen en 
Rotterdam in de 
ongewogen analyse wordt 

Figuur 3 
12.00% 

Gewogen 

10,00% 

8,00% 

6,00% 

4,00% 

2,00% 

0,00% 

-2,00% 

z 
• V 

R 
G A . 

T 

7 r. L B . . H 

10.00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35.00% 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

veel minder uitgesproken in de gewogen analyse. Antwerpen is echter slechts 
'gemiddeld' gegroeid terwijl Rotterdam gewogen iets sterker is geworden in de 
periode 1981-1992. De havens in de Hamburg-Le Havre-range groeiden gemiddeld 
met 1,27% per jaar. 

Het feit dat de havens in de Hamburg-Le Havre-range gemiddeld meer zijn 
gegroeid in de ongewogen analyse (1,42%) dan in de gewogen analyse (en dus 
gemiddeld het sterkst zijn gegroeid in de trafieken die minder toegevoegde waarde 
genereren) is in tegenstelling met de verhoogde aandacht die 'toegevoegde waarde' 
de laatste jaren kent. Dikwijls wordt immers de stelling geponeerd dat de havens 
meer aandacht moeten besteden aan de trafieken die een hoge toegevoegde 
waarde met zich meebrengen, eerder dan aan de trafieken die dit niet doen. 

De havens van Zeebrugge, Rotterdam, Vlissingen en Le Havre hebben echter 
wijzigingen in de trafieksamenstelling kunnen noteren die in het voordeel waren 
van de trafieken die een hoge toegevoegde waarde genereren. Voor de andere 
havens moet echter geconstateerd worden dat zij gewogen minder snel zijn 
gegroeid dan ongewogen. 

4. De positie van de roll-on-roll-off in de haven van Zeebrugge 
De figuren 4 en 5 geven de trafieksamenstelling weer van de haven van 

Zeebrugge in respectievelijk 1981 en 1992. De totale trafiek wordt ingedeeld in vijf 
groepen: vloeibare massagoederen (liquid bulk), droge massagoederen (dry bulk), 
containers, roll-on-roll-qff en overige stukgoederen (rest general cargo). 

De schaal van beide 'radardiagrammen' is gelijk gehouden zodat niet alleen de 
accentverschuivingen in de haventrafiek zichtbaar worden, maar ook de absolute 
groei van de haven duidelijk wordt gemaakt. De radardiagrammen moeten als 
volgt worden geïnterpreteerd. Een gelijkzijdige vijfhoek geeft een haven aan die 
omnivalent of 'perfect' gedifferentieerd is. Naarmate de vijfhoek afwijkingen 
vertoont gaat het om een haven die één of meer specialisaties vertoont. Eén enkele 
volle l i jn op één van de assen geeft perfecte specialisatie aan. De weergave van 
twee verschillende tijdstippen biedt de mogelijkheid de evolutie in die specialisatie 
te visualiseren. Zeebrugge is in de periode 1981-1992 niet alleen sterk gegroeid 
doch heeft zich, zoals duidelijk in de diagrammen zichtbaar is, gespecialiseerd in 
ro /ro en in iets mindere mate in dry bulk. De containertrafiek is evenmin 
onbelangrijk. De categorie rest general cargo is in tonnen uitgedrukt relatief 
onbelangrijk voor de haven van Zeebrugge. 

Voortgaande op de produktportfolio in het vorige onderdeel en deze 
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Figuur 5 
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5. De positie van de haven van Zeebrugge in de roll-on-roll-off-trafiek 
in de kusthavenrange 

5.1 Produktport folioschema 
Figuur 6 geeft de relatie weer tussen de gemiddelde jaarlijkse groei van de 

ro/ro-trafiek van de havens van de kusthavenrange in de periode 1981-1992 en 
het gemiddelde marktaandeel i n die range in de periode 1981-1992. De 
(vetgedrukte) verticale en horizontale assen delen de havens in in stars, cash 
cows, wild cats en dogs. De figuur is gebaseerd op gegevens in aantallen 
vrachtwagens en behandelt de trafiek op Groot-Brittannië. De geselecteerde 
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havens zijn: Scheveningen (S), Rotterdam (R), Vlissingen (V), Zeebrugge (Z), 
Oostende (O), Dunkerque (D), Boulogne (B), Calais (C), Dieppe (I) en Le Havre (L). 

Gemiddeld gezien zijn de havens uit de kusthavenrange inzake ro/ro gegroeid 
met 7,89% per jaar. In vergelijking met de 1,42% per jaar die de gemiddelde groei 
vertegenwoordigde voor de totale trafiek in de Hamburg-Le Havre-range groeit de 
ro/ro-markt op Groot-Brittannië zeer sterk. 

De havens van Vlissingen, Le Havre, Scheveningen en Dieppe zijn de kleinere 
havens in de beschouwde range. Zij registreerden in de periode 1981-1992 een 
groei die duidelijk lager ligt dan het gemiddelde. Oostende heeft weliswaar een 
groter marktaandeel dan genoemde havens, doch heeft de hoge gemiddelde groei 
niet kunnen bereiken. Samen met Boulogne vormen deze havens de dogs, waarbij 
de combinatie van een relatief laag marktaandeel en een relatief lage groei 
kenmerkend is. Boulogne groeit zelfs negatief. De haven van Dunkerque is de 
enige wild cat. Het gaat hier om een kleinere ro/ro-haven die in de periode 1981-
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Een belangrijk gegeven in het portfolioschema is echter dat de drie grootste 

havens, Rotterdam, Calais en Zeebrugge, zeer snelle groeiers zijn. Dit bevestigt de 
idee dat de toekomst voor ro/ro ligt in het mainport-concept. Calais en Zeebrugge 
groeiden sneller dan het gemiddelde van de kusthavenrange en vormen daarmee 
de stars. Zeebrugge registreerde een gemiddelde jaarlijkse groei in 1981-1992 (in 
vrachtwagens uitgedrukt) van 9,67% en had daarbij een gemiddeld marktaandeel 
van 28,9%. Calais groeide iets sneller, nl. met gemiddeld 11,32%, doch heeft een 
marktaandeel van 22,12%. Rotterdam groeide iets minder snel dan het 
gemiddelde voor de range doch heeft een gemiddeld marktaandeel van 17,96% en 
valt daarmee in de categorie cash cows. 

5.2 Produktportfolioschema - vergelijking periode 1981-1986 met 1987-
1992 

Figuur 7 geeft in feite de resultaten weer van twee portfolioschema's. De 
resultaten van een produktportfolioschema voor de periode 1981-1986 werden 
'verbonden' met de resultaten van een produktportfolioschema voor de periode 
1987-1992. De pijlen duiden de evolutie aan. 

De grote ro/ro-havens Rotterdam, Calais en Zeebrugge tekenden in de periode 
1987-1992 een kleinere groei op dan in de periode 1981-1986. Voor Rotterdam 
ging dit gepaard met een beperkte afname van het gemiddelde marktaandeel. Voor 
Zeebrugge en Calais werd toch een aanzienlijke toename van het marktaandeel 
opgetekend. Deze evolutie is logisch: het is onmogelijk dat de havens, die samen 
meer dan 70% van de markt uitmaken gedurende een lange periode sneller blijven 
groeien dan de totale markt. Een evolutie naar de gemiddelde groei voor de 
periode is normaal. 

Gemiddeld groeide de markt in de periode 1981-1986 met 9,66% en in de 
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periode 1987-1992 met 5,9%, zoals op het schema werd aangeduid. De haven van 
Zeebrugge groeide met een jaarlijks gemiddelde van 13,86% in de periode 1981-
1986 en met 5,15% in 1987-1992. 
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Voor kleinere havens zijn 'bruuskere' bewegingen mogelijk. De haven van 
Dunkerque heeft dankzij haar zeer hoge groei haar marktaandeel versterkt. De 
havens van Dieppe en Boulogne presteerden in de tweede periode opmerkelijk 
slechter dan in de eerste periode. Oostende leverde sterk in op het gebied van 
haar marktaandeel. Dit is uiteraard te verklaren door de gemiddelde groei van de 
ro/ro-trafiek van Oostende. Scheveningen wist haar gemiddelde jaarlijkse groei in 
de tweede periode te verbeteren doch kon daarmee het verlies in marktaandeel 
niet beperken. Vlissingen ten slotte moest groei prijsgeven in de tweede periode en 
verloor daarmee een stukje marktaandeel. 

5.3 Marktsituatie ro/ro-trafiek in radardiagrammen 
De figuren 8 en 9 geven de marktsituatie weer voor 1981 respectievelijk 1992. 

De figuren visualiseren de marktsituatie op één enkel moment. Twee van 
dergelijke momentopnamen, opgemaakt voor tijdstippen die voldoende uit elkaar 
liggen, schetsen de evolutie van de markt waarin de havens werkzaam zijn. 
Genoemde figuren vullen de informatie uit het produktportfolioschema aan. Een 
belangrijk onderscheid daarbij is dat het in de produktportfolioschema's gaat om 
gemiddelde marktaandelen. 

Aangezien beide schema's in dezelfde schaal werden opgemaakt geeft een 
vergelijking ervan ook een indruk van de evolutie van de totale markt. De figuur 
voor 1992 visualiseert de huidige marktpositie die Zeebrugge bekleedt. Zeebrugge 
is ontegensprekelijk marktleider voor het ro/ro-vervoer op Groot-Brittannië, 
gevolgd door Calais en Rotterdam. De evolutie van de ro/ro-trafiek van deze 
havens en hun belang wordt in de beide schema's zo mogelijk nog duidelijker 
weergegeven dan in het produktportfolioschema voor de ro/ro-trafiek op Groot-
Brittannië. 

Figuur 8 
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6. Conclusies 
In deze bijdrage werd een praktijktoepassing van de produktportfolio-analyse 

voor zeehaventrafiek uitgewerkt. Aan de hand van een relatief eenvoudige 
techniek werd een veelheid aan trafiekgegevens gereduceerd tot interpreteerbare 
proporties. Elk van de opgenomen figuren geeft op een beknopte wijze een 
complexe werkelijkheid weer. Op basis van de door deze praktijkoefening 
verstrekte gegevens kunnen een aantal conclusies worden getrokken met 
betrekking tot de haven van Zeebrugge. 

De haven van Zeebrugge werd voor de totale trafiek en voor de ro/ro-trafiek 
gesitueerd in de relevante havenranges. Voor de totale trafiek was de (iets 
uitgebreide) Hamburg-Le Havre-range de referentie, voor ro/ro werd vergeleken 
met de kusthavenrange. 

De in deze bijdrage uitgewerkte produktportfolio-analyse bevestigt de vaak 
geponeerde visie dat Zeebrugge een jonge, sterk groeiende haven is die onder meer 
op ro/ro-gebied belangrijke troeven in handen heeft. Zeebrugge is de uitgesproken 
marktleider voor ro/ro-verkeer en versterkt deze positie nog steeds. Bovendien is 
het roll-on-roll-off-vervoer op Groot-Brittannië een sterk groeiende markt. De 
gemiddelde groeicijfers voor de periode 1981-1992 van 7,89% spreken daarbij 
voor zich. Inspelen op die evoluties - indien nodig ook infrastructureel - is een 
logische conclusie op strategisch vlak. 

Het produktportfolioschema waarbij de situatie van 1981-1986 werd 
vergeleken met 1987-1992 geeft echter aan dat het niet aangewezen is om voor de 
toekomst een groeipad uit te tekenen dat er hetzelfde uitziet als in de periode 
1981-1992. Ondanks dat de ro/ro-markt zeer expansiefis, kunnen groeivoeten 

van 10% en meer niet worden gehandhaafd, zelfs niet voor de zeer snelle groeiers 
als Zeebrugge. De gemiddelde groei van 9,66% uit het begin van de jaren tachtig 
werd voor 1987-1992 afgezwakt tot gemiddeld 5,9%. Deze groei van 5,9% is echter 
nog steeds erg hoog - zeker in vergelijking met de groeicijfers voor de totale trafiek 
- en moet met de nodige aandacht worden gevolgd. 

Uit de beknopte analyse blijkt ook dat het vooral de havens zijn met een hoog 
marktaandeel voor roll-on-roll-off op dit ogenblik die het sterkst groeien. Het 
mainport-idee wint daarbij aan belang. Zeebrugge biedt ook op dit gebied 
uitstekende mogelijkheden. 
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2 Voor een profiel van de 
auteurs van deze bijdrage, zie 
het eerste artikel van dit 

Trafiekprognoses in zeehavens 
Ontwikkeling van een prognose-methodologie 
Prof. dr. A. Verbeke, prof. dr. C. Peeters en drs. E. Declercq2 

A b s t r a c t 
In this article, a forecasting methodology is developed for the estimation of the future 
seaborne traffic in seaports. Long term forecasts are necessary because of the time needed 
for the design and the operationalisation of large port infrastructures. 
In the first section of the article the main requirements to be fulfilled by long term traffic 
forecasts are described. In the second section of the article an original approach to 
designing a forecasting model is presented. In a first stage the future seaborne traffic in the 
Hamburg-Le Havre range is estimated, using the European industrial production and the 
historical traffic data as main parameters. In the second stage, the market shares of the 
various ports are calculated and the future market shares are estimated. In further stages, 
substantial attention is devoted to the future composition of the seaborne traffic flows in the 
port(s). In every stage of the forecasting model it is possible - and this is recommended by 
the authors - to introduce expert-information. 

1. Inleiding 
De laatste decennia werden in West-Europa substantiële investeringen 

gepleegd in de zeehavens. Deze investeringen werden enerzijds verantwoord door 
de hoge vraag naar de diensten die de havens aanbieden en anderzijds door de 
hoge terugvloei die de havens geven in de vorm van onder andere tewerkstelling 
en toegevoegde waarde. Bij die investeringen werd steeds de functie van de havens 
ruimer omschreven dan louter een gebied waar goederen worden overgeslagen. 
Havens zijn immers centra waar goederen worden opgeslagen, een eerste 
verwerking ondergaan en van waaruit de goederen verder worden gedistribueerd. 
Havens zijn eveneens belangrijke aantrekkingspolen voor havengebonden 
industrie en industriële cluster-effecten. Deze verschillende activiteiten vereisen 
op hun beurt een omvangrijke handels- en dienstverlenende activiteit. 

De uitvoering van investeringsprojecten in zeehavens vergt dat verschillende 
fasen worden doorlopen die soms veel t i jd in beslag nemen. Na een ontwerp- en 
studiefase is in de meeste landen het advies vereist van verschillende instanties 
en dient voor het project een gepaste financieringsregeling te worden voorzien. 
Daarna kan de uiteindelijke beslissing genomen worden om de werken aan te 
vangen. Alvorens een project operationeel wordt, zal in de meeste gevallen 
bovendien een lange bouwtijd vereist zijn. 

De geheel of gedeeltelijk door de overheid gefinancierde havenprojecten 
hebben in eerste instantie tot doel de primaire functie van zeehavens, met name 
de verwerking van goederenstromen (invoer, uitvoer, doorvoer), te vrijwaren of uit 
te breiden. De nood aan investerings-projecten wordt bepaald door de huidige en 
toekomstige behoefte aan de efficiënte verwerking van goederenstromen. 

Trafiekprognoses proberen op een wetenschappelijk gefundeerde wijze een 
voorspelling te maken van de toekomstige trafiek, zodat bij de planning van 
investeringsprojecten optimaal kan worden ingespeeld op de behoeften van de 
havens. De optimale locatie, de aard en de omvang van de investering worden 
namelijk voor een groot deel bepaald door de behoeften die aan de hand van deze 
trafiekprognoses worden geïdentificeerd. Aangezien investeringen in zeehavenin
frastructuur dikwijls een lange voorbereidingsperiode vergen, dienen ook de 
gehanteerde prognoses een Êange-termijnperspectief aan te houden. 

In het eerste onderdeel van deze bijdrage worden de basiseisen geformuleerd 
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De volgende trafiekprogno
ses werden onderzocht (zie de 
referenties): SEA 19XX, GHR 
1976-1987, GER Vlaanderen 
1979, Projectnota Kluizendok 
1993, Vlaamse 
Havencommissie 1994, Van 
Steelandt 1992. 

waaraan volgens de auteurs moet voldaan worden bij de ont^ldtelrng van een 
methodologie die de voorspelling van toekomstige haventrafieken tot doel heeft. 
Deze basiseisen zijn in eerste instantie geldig voor lange-termijntrafiekprognoses 
in functie van de planning van infrastructuurprojecten in zeehavens. De 
formulering van deze eisen vloeit voort uit het onderzoek van verschillende 
trafiekprognoses voor Vlaamse en Nederlandse havens3. 

In het daarop volgende onderdeel wordt een prognosemethodologie ontwikkeld 
die aan die eisen tegemoetkomt. Hoewel dit artikel zelf geen empirische toetsing 
van het geformuleerde model omvat, dient wel te worden benadrukt dat het reeds 
met succes voor beleidsdoeleinden werd toegepast in opdracht van het Vlaamse 
Gewest, departement Leefmilieu en Infrastructuur. Het model beoogt om op een 
gestructureerde wijze een evenwichtig gebruik te maken van zowel macro- als 
micro-economische informatie. 

2. Bepaling van de eisen waaraan prognosemethodologie moet voldoen 

2.1 Internationale structurele en conjuncturele groei 
Het internationale karakter van zeehavens is een algemeen bekend gegeven. 

Maritiem vervoer bestaat voor een belangrijk deel uit trafieken die hun herkomst 
of bestemming in andere continenten hebben. Daarenboven bestaan de trafieken 
van de Benelux-zeehavens voor een groot deel uit doorvoer: aan de landzijde 
hebben de vraag naar en het aanbod van de goederen die via de havens worden 
verscheept ook een internationale herkomst of bestemming. 

Prognoses die de ontwikkeling van trafieken naar één of meer zeehavens 
voorspellen, dienen dan ook met de internationale structurele en conjuncturele 
groei rekening te houden. Variabelen zoals het Bruto Communautair Produkt of 
de Industriële Produktie van de ons omringende landen of de Europese Unie zijn 
geschikte uitgangspunten bij het opstellen van trafiekprognoses. Deze parameters 
weerspiegelen het niveau van de economische activiteit. Een tijdreeks van deze 
variabelen geeft op een significante manier de conjuncturele en structurele 
evoluties van de internationale economie weer. De haventrafieken zijn in feite niet 
meer dan goederenstromen van producerende naar consumerende gebieden en 
zijn dus nauw gerelateerd aan conjuncturele of structurele evoluties. 

2.2 De internationale concurrentiepositie van de haven 
Wanneer de totale trafiek wordt beschouwd, dan wordt de concurrentiële 

omgeving van de Vlaamse en Nederlandse havens in de regel begrensd door de 
havens in de Hamburg-Le Havre-range. De havens van Antwerpen, Gent, 
Zeebrugge, Rotterdam, Amsterdam, Dunkerque, Le Havre, Hamburg en Bremen 
worden tot deze Hamburg-Le Havre-range gerekend. Beperking van de Hamburg-
Le Havre-range tot de elf genoemde havens houdt geen ontkenning in van het 
gezamenlijke belang van andere zeehavens die tot hetzelfde gebied behoren dat 
door de havens van Hamburg en Le Havre geografisch wordt afgebakend (het gaat 
om nog een tweehonderdtal kleine zeehavens, waarvan het individuele belang erg 
klein is er waarvoor veelal geen of inconsistente trafiekgegevens worden 
gepubliceerd). 

De havens die tot de range worden gerekend zijn - in het algemeen gezien -
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wel de belangrijkste concurrenten van elkaar. Worden, in het kader van 
projectevaluaties, zeer specifieke trafieken bezien, dan kan het wel aangewezen 
zijn om gespecialiseerde ranges te kiezen, bij voorbeeld een kusthavenrange voor 
het ro/ro-vervoer tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. 

Elk van de havens in een concurrentiële omgeving als de Hamburg-Le Havre-
range wordt bestuurd in functie van het behoud of het vergroten van het eigen 
marktaandeel. Het is bijgevolg aangewezen om in trafiekprognoses rekening te 
houden met de concurrentiepositie van de haven(s) waarvoor de trafiekprognose 
wordt opgesteld. 

Inzake investeringen in de betreffende haven(s) mag niet verondersteld worden 
dat deze per definitie het marktaandeel vergroten. Soms is de investering nodig 
om gelijke tred te kunnen houden met de andere havens in de range. In de 
concurrerende havens worden immers ook belangrijke investeringsinspanningen 
gedaan. Bij het opstellen van de trafiekprognose kan dit bij voorbeeld worden 
opgevangen door de inbouw van zowel scenario's waarbij een verhoging van het 
marktaandeel wordt verondersteld als van een scenario waarbij een gelijkblijvend 
marktaandeel het uitgangspunt is. 

Het marktaandeel van een haven vormt samen met de groei van de markt een 
essentieel gegeven bij het bestuderen van de potentialiteiten van trafieken in 
havens of van havens in de gehele range. Het onderzoek van beide variabelen 
vormt een belangrijke schakel in de opbouw van trafiekprognoses. Een groeiend 
marktaandeel voor een bepaalde trafiek heeft pas betekenis wanneer die groei 
wordt bereikt in een niet-dalende markt. In principe moeten de variabelen 
marktgroei en marktaandeel in elke trafiekprognose impliciet of expliciet aanwezig 
zijn. 

2.3 Introductie van micro-economische parameters 
Wanneer in een prognosemodel uitgegaan wordt van macro-economische 

parameters zoals het Bruto Communautair Produkt of de Industriële Produktie, 
en wanneer deze gegevens worden gebruikt om trafiekgegevens uit het verleden 
door te trekken naar de toekomst, dan wordt geen rekening gehouden met 
sommige belangrijke micro-economische gegevens of gebeurtenissen die niet uit 
het verleden of uit een statistische trend kunnen afgeleid worden. 

Een model moet namelijk ook rekening kunnen houden met de toekomstige 
inplanting van nieuwe infrastructuur (ook al maakt deze geen onderwerp uit van 
de prognosestudie), met bedrijfseconomische, regionale, nationale of supranatio
nale beslissingen of andere toekomstige gebeurtenissen die invloed kunnen 
uitoefenen op het toekomstige trafiekverloop. Bedrijfseconomische beslissingen 
kunnen van velerlei aard zijn: stopzettingen of vestigingen van zeer grote 
bedrijven, beslissingen om trafieken af te leiden naar een andere haven, enz.. 
Nationale of supranationale beslissingen omvatten bij voorbeeld een mogelijk 
beleid ten voordele van shortsea shipping door verhoging van de kosten voor het 
wegvervoer. De regionalisering van het havenbeleid en -beheer in België maakte 
uiteraard ook de beslissingen op Gewestelijk niveau tot bepalende factoren voor 
de haventrafieken. 

De genoemde micro-economische parameters kunnen niet steeds rechtstreeks 
worden omgezet in tijdreeksen die naadloos in het prognosemodel kunnen worden 
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afgeleid ui t de statistische data uit het verleden. Aanvulling van het kwantitatieve 
deel van de trafiekprognose door een kwalitatief luik biedt echter verschillende 

4 

mogelijkheden . In het kwalitatieve luik kunnen de bekomen interimresultaten 
van het kwantitatieve model worden aangepast aan de bedrijfseconomische 
realiteit. In elke zinvolle trafiekprognose wordt impliciet of expliciet micro-
economische informatie ingebouwd. 

2.4 De flexibiliteit van het prognosemodel 
Bij de opstelling van trafiekprognoses wordt veelal een bepaalde doelstelling 

nagestreefd. Men tracht zich bij voorbeeld een beeld te vormen van de toekomstige 
trafieken met het oog op het nemen van investeringsbeslissingen. 
Trafiekprognoses kunnen worden opgesteld in functie van andere studies die op 
hun beurt nagaan of een geplande investering al dan niet rendabel zal zijn in de 
omgeving waarin deze fn de toekomst zal worden geïmplementeerd (bij voorbeeld 
economische impactstudie of kosten-batenanalyse). Trafiekprognoses voor een 
gehele haven worden soms opgesteld met het oog op het informeren van bepaalde 
doelgroepen (bij voorbeeld de havenbedrijven), zodat deze zich kunnen 
voorbereiden op de toekomstige ontwikkelingen die hun concurrentiepositie 
kunnen beïnvloeden. 

Een prognosemodel wint duidelijk aan waarde indien het mogelijk wordt om 
de prognoses geheel of gedeeltelijk voor verschillende doeleinden te gebruiken 
zonder daarbij afbreuk te doen aan de voorspellende kwaliteiten. Flexibiliteit is 
dus alleszins een belangrijke na te streven eigenschap van trafiekprognoses. 

3. Opbouw van het model voor trafiekprognose 
Bij de opstelling van onderhavig prognosemodel werd rekening gehouden met 

enerzijds de eisen waaraan een prognosemodel moet voldoen en anderzijds de 
macro-economische evoluties en de trafieken waarover gegevens beschikbaar zijn. 
Het is immers niet zinvol om het vanuit een theoretisch perspectief 'optimaal' 
prognosemodel uit te tekenen indien men weet dat er geen adequate gegevens 
beschikbaar zijn om het model toe te passen. Elk toepasbaar prognosemodel 
bevat onderdelen die slechts bij benadering de werkelijkheid kunnen vatten, maar 
waarvoor geen betere alternatieven vindbaar zijn. Het is dan ook duidelijk dat een 
trafiekprognose in het beste geval slechts een weergave kan zijn van de meest 
waarschijnlijke evoluties inzake trafiekontwildtelingen. 

Om een maximaal inzicht te verschaffen in de hier ontwikkelde methode 
worden de verschillende onderdelen van het model in fasen toegelicht. Deze 
verschillende fasen werden genummerd van 1 t / m 6. Figuur 1 stelt de 
afhankelijke variabelen in het model schematisch voor. 

' Verbeke & Coeck 1993 
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Figuur 1 

Marktaandeel van de 
beschouwde haven(s) 

Rangetrafiek 
lossingen 

Rangetra fiek 
ladingen 

Lossingen van de 
beschouwde haven(s) 

Ladingen van de 
beschouwde haven(s) 

Marktaandeel van de 
beschouwde haven(s) 

Naar 
goederengroep 

(NSTR) 

Verdere 
indeling 

Gemiddelde 
trafieksamenstelling 

Naar 
verschijningsvorm 

Lossingen/ladingen van: 

Landbouwprodukten 

Andere voedingsmiddelen 

Vaste brandstoffen 

Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies 

Metalen en halffabrikaten van metaal 

Ruwe mineralen en fabrikaten; bouwmaterialen 

Meststoffen 

Chemische produkten 

Voertuigen, machines en overige goederen 

Gemiddelde 
trafi eksa m e n ste 1! i ng 

Of 

Lossingen/ladingen van: 

Droge bulk 

Vloeibare bulk 

Containers 

Ro/ro 
Overige stukgoederen 

i 

Zie figuur 1. 

Zie Vlaamse 
1994. 

Verdere uitsplitsing 
naar grootteklassen, 

scheepstypes, ... 

Havencommissie 

3.1 De totale trafiek in de Hamburg-Le Havre-range 
In de eerste fase van het prognosemodel5 wordt de totale trafiek in de 

Hamburg-Le Havre-range geschat. De totale trafiek wordt geschat aan de hand 
van de industriële produktie in de Europese Unie. Het verband tussen de 
haventrafieken in de genoemde range en de industriële produktie werd reeds 
eerder aangetoond in een prognose-oefening die werd uitgewerkt door de Vlaamse 
Havencommissie6. Het verband is logisch: het maritieme vervoer i n de Hamburg-
Le Havre-range verzorgt de overzeese aanvoer van grondstoffen ten behoeve van 
de industrie in West-Europa. Voor de afvoer van afgewerkte produkten naar 
overzeese gebieden wordt eveneens een beroep gedaan op het maritieme vervoer. 
Fluctuaties i n de industriële produktie die het gevolg zijn van conjunctuurschom
melingen of van structurele wijzigingen zullen bijgevolg invloed uitoefenen op het 
maritieme vervoer en derhalve ook op de activiteiten van de havens. Statistisch 
kan de relevantie van de industriële produktie als verklarende variabele voor het 
model bepaald worden. 

Door gebruik te maken van statistische methoden als lineaire regressie
analyse kan duidelijk het verband aangetoond worden tussen de industriële 
produktie en het maritieme vervoer. Men dient echter te beschikken over 
informatie inzake het toekomstige verloop van de industriële produktie. Er dienen 
daarom verschillende scenario's te worden uitgewerkt om het waarschijnlijke 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap 

pagina 248 verloop van de industriële produktie in te schatten zodat ook verschillende 
scenario's voor het toekomstige maritieme vervoer geïdentificeerd kunnen worden. 
Daarbij zal in belangrijke mate rekening gehouden worden met het verloop van de 
industriële produktie in het verleden. In de prognose die door de Vlaamse 
Havencommissie werd uitgewerkt, werden twee scenario's aangehouden: één met 
een gemiddelde groei van de industriële produktie tot 2001 van 2,0% en één met 
2,5%. 

De output van deze eerste fase van het prognosemodel is, per geïntroduceerd 
scenario, een set van twee reeksen trafiekgegevens voor de Hamburg-Le Havre-
range (één voor de lossingen en één voor de ladingen). 

3.2 Het marktaandeel van de beschouwde haven(s) 
Gegeven de output van fase 1 van het prognosemodel, de trafiekgegevens voor 

de Hamburg-Le Havre-range, is het eenvoudig om op basis van de trafiekgegevens 
uit het verleden de marktaandelen te berekenen van de haven (havens) die het 
voorwerp uitmaakt (uitmaken) van de trafiekprognose. Het marktaandeel wordt 
ook hier berekend voor zowel de lossingen als voor de ladingen. De marktaandelen 
van de beschouwde havens vormen bijgevolg fase 2 van het prognosemodel7. 

Verschillende scenario's kunnen ook in deze fase van de prognose worden 
gehanteerd. Het is alleszins realistisch om een scenario op te nemen waarbij men 
veronderstelt dat het marktaandeel niet zal toenemen. Afhankelijk van concrete 
omstandigheden in de haven (bij voorbeeld geplande capaciteitsuitbreidingen) 
kunnen verdere scenario's uitgewerkt worden waarbij wordt verondersteld dat er 
zich een verhoging of verlaging van het marktaandeel van de haven zal voordoen. 

Inschatting van het toekomstige marktaandeel is in feite een eerste bijsturing 
van het model (i.e. de introductie van een eerste kwalitatief element in de 
prognose). Het is immers niet mogelijk om aan de hand van evoluties ui t het 
verleden de toekomstige gebeurtenissen in te schatten die het marktaandeel van 
de haven beïnvloeden (zoals de inplanting van capaciteitsuitbreidende 
infrastructuur). Indien wordt verondersteld dat de groei van het marktaandeel zal 
toenemen zoals in het verleden, dan veronderstelt men daarmee ook dat de 
omstandigheden die de groei van het marktaandeel in het verleden veroorzaakten 
zich opnieuw zullen voordoen. Werd in het verleden bij voorbeeld een belangrijke 
groei veroorzaakt door de ingebruikname van een belangrijk investeringsproject, 
dan veronderstelt men dat zo'n investering zich opnieuw zal voordoen in de 
voorspellingsperiode. Men dient uiteraard op zeer voorzichtige wijze met dergelijke 
veronderstellingen rekening te houden. 

Het is aangewezen om niet het meest recente marktaandeel als uitgangspunt 
te nemen maar wel een gemiddeld marktaandeel van de laatste 3 of 5 jaren. Dit 
voorkomt dat toevallige fluctuaties in het marktaandeel een te grote rol gaan 
spelen in het prognosemodel. 

De output van deze fase van het prognosemodel is, per scenario, een set van 
twee tijdreeksen met (in procent uitgedrukte) marktaandelen van de beschouwde 
haven(s) in de Hamburg-Le Havre-range (één voor de lossingen en één voor de 
ladingen). 

Zie figuur 1 



3.3 De lossingen en de ladingen van de beschouwde haven(s) 
Indien uit de eerste fase reeksen beschikbaar komen met gegevens voor 

lossingen en ladingen in de Hamburg-Le Havre-range, en indien vervolgens 
reeksen met marktaandelen werden berekend in de tweede fase van het model 
dan komen in een derde fase door eenvoudige vermenigvuldiging de lossingen en 
de ladingen voor de beschouwde haven(s) ter beschikking. Fase 3 van het modef 
vloeit bijgevolg rechtstreeks voort uit de fasen 1 en 2. 

In fase 3 komt een eerste bruikbare resultaat ter beschikking. Aan de hand 
van een macro-economische verklarende variabele (de industriële produktie) en 
aan de hand van werkelijke trafiekgegevens uit het verleden van de haven die het 
voorwerp uitmaakt van de prognose worden toekomstige trafieken geschat. Het 
gaat om een prognose die hoofdzakelijk door kwantitatieve elementen wordt 
bepaald. Op basis van kwalitatieve gegevens konden echter reeds enkele 
bijsturingen gebeuren. 

De output van fase 3 van het model is per scenario een set van twee reeksen 
totale trafiekgegevens voor de haven(s) die het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van 
de trafiekprognose. 

3.4 De gemiddelde trafieksamenstelling van de beschouwde haven(s) 
Fase 4 J introduceert goederengroepen of verschijningsvormen van goederen in 

het model. Afhankelijk van de beoogde doelstelling wordt de bekomen totale 
trafiek (voor lossingen en ladingen) ingedeeld in verschillende subgroepen. In deze 
fase van het prognosemodel moet de keuze gemaakt worden tussen verschijnings
vormen of goederengroepen. De meest gebruikte indeling in verschijningsvormen 
is deze in droge bulk, vloeibare bulk, containers, ro/ro en overige stukgoederen. 
Een indeling in verschijningsvormen biedt het additionele voordeel dat er 
scheepstypes aan gekoppeld kunnen worden. 

Indien gekozen wordt voor een indeling volgens goederengroepen, dan zijn er 
zeer veel mogelijkheden inzake groepering. Mogelijk wordt gekozen voor de NSTR-
indeling (Nomenclature des Statistiques de Transport, Révisée). De NSTR-indeling 
biedt het voordeel dat gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn in de statistieken 
van het Nationaal Instituut voor de Statistiek in België. Sommige havens stellen 
zelf zeer gedetailleerde statistieken samen op basis van de NSTR-nomenclatuur. 
Er zijn uiteraard tal van andere indelingen in goederengroepen mogelijk. De keuze 
van de goederengroepen dient te gebeuren in functie van de doelstelling van de 
trafiekprognose. Voor een prognose die gebonden is aan een capaciteitsuitbrei-
dend infrastructuurproject kan het soms interessanter zijn om over informatie te 
beschikken in termen van goederengroepen. Wanneer er beoogd wordt om de 
bekomen gegevens te vertalen in scheepsbewegingen, dan is informatie over 
verschijningsvormen te verkiezen. 

Een combinatie van indelingen in goederengroepen en indelingen in 
verschijningsvormen is veelal zeer moeilijk te verwezenlijken in deze fase van het 
prognosemodel. Er zijn meestal geen gegevens beschikbaar die het mogelijk 
maken om zonder onaanvaardbare dubbeltellingen indelingen in goederengroepen 
en verschijningsvormen naast elkaar te gebruiken. Sommige goederen kunnen in 
dezelfde haven in verschillende verschijningsvormen voorkomen. Worden dan in 
de indeling zowel de goederengroep als de verschijningsvorm gebruikt, dan wordt 
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het goed twee keer aangerekend. Voor containers of ro/ro-vervoer is het 
daarenboven niet steeds mogelijk om de inhoud van de lading (in termen van 
goederengroep-aanduiding) te achterhalen. 

De output van fase 4 is een set reeksen met procentuele aandelen in de 
haventrafiek van de gekozen goederengroepen of verschijningsvormen. Het 
verdient de voorkeur om deze indeling te bepalen aan de hand van werkelijke 
gegevens over de laatste jaren (bij voorbeeld 3 of 5 jaar), dit om toevallige 
schommelingen in de trafieksamenstelling ui t te schakelen. In deze fase is een 
visuele controle en bijsturing van de gegevens onontbeerlijk. Het is aangewezen 
om op basis van kwalitatieve informatie de toekomstige trafieksamenstelling te 
schatten (o.m. op basis van expertinformatie). Informatie over geplande 
infrastructuurprojecten moet geïncorporeerd worden in de prognose, zelfs als deze 
infrastructuurprojecten niet het voorwerp uitmaken van de prognosestudie. 

3.5 Resultaten van de prognose, ingedeeld naar verschijningsvormen of 
in goederengroepen 

Fase 5 bevat de resultaattabellen met daarin de gegevens die voortvloeien ui t 
de fasen 1 tot 4 van de prognose, inclusief de verschillende kwalitatieve 
bijsturingen' 0. Concreet worden deze resultaten berekend uit de gegevens die in 
fase 3 beschikbaar kwamen, vermenigvuldigd met de procentuele trafieksamen
stelling uit fase 4. 

Indien gekozen werd voor de indeling in verschijningsvormen, dan is een 
verdere indeling mogelijk naar scheepstypes en grootteklassen van de schepen". 
Een dergelijke indeling kan gebeuren op basis van werkelijke gegevens. Ook in 
deze fase dienen bijsturingen te gebeuren in functie van de te verwachten 
ontwikkelingen inzake scheepstechnologie, de vloot en de toegankelijkheid van de 
haven. De toekomstige inplanting van infrastructuurprojecten moet mee in 
aanmerking worden genomen bij de bijsturing van de kwantitatieve gegevens. 

De (eventuele) indeling in scheepstypes, grootteklassen of scheepsbewegingen 
is bijgevolg in belangrijke mate gebaseerd op kwalitatieve analyse. De structuur 
van onderhavig model laat evenwel perfect toe om dergelijke gegevens te 
integreren. Bij de bepaling van de mate van detail moet er wel rekening mee 
gehouden worden dat de (noodzakelijke) kwalitatieve analyse afhankelijk is van de 
inzichten van de geraadpleegde experts. 

Expertinformatie, hoe waardevol en essentieel ook, maakt het mogelijk 
informed guesses te maken, doch de mogelijkheden om nauwkeurig bij voorbeeld 
het aantal scheepsbewegingen te schatten voor een tijdspanne van 15 a 20 jaar 
blijven relatief beperkt. 

4 Synthese en conclusie 
In de hier voorgestelde methodologie worden in eerste instantie de trafieken 

geschat voor de relevante havens in de Hamburg-Le Havre-range. Op basis van 
het marktaandeel wordt daaruit de trafiek berekend voor de haven (havens) die 
het voorwerp uitmaakt (uitmaken) van de prognose. De bekomen trafiekgegevens 

i i 
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Zie figuur 1. 

Zie figuur 1 . 
worden verder onderverdeeld, ofwel naar goederengroepen ofwel naar verschij
ningsvormen. Wordt de indeling naar verscWjningsvormen gehanteerd, dan kan 
een verdere uitwerking gebeuren naar scheepstypes, grootteklassen van 
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bovendien kwalitatieve elementen geïntroduceerd. 

Figuur 2 

Trafieken in de Hamburg-Le Havre-range 

Marktaandelen van de beschouwde haven{s) 

Lossingen en ladingen in de beschouwde haven(s) 

Verdere indeling naar goederengroepen of verschijningsvormen 

j Indien verschijningsvormen: verdere indeling naar scheepstypes, scheepsgroottes, scheepsbewegingen ^ 

Figuur 2 vat de werkwijze van onderhavig model schematisch samen. De 
schematisering door middel van een piramide geeft de opbouw van het model 
weer. Vertrekkend van eenvoudige tijdreeksen wordt, door in elke fase informatie 
aan het model toe te voegen, een zeer gedetailleerd eindresultaat bekomen. Het 
feit dat in verschillende stadia kwantitatieve of kwalitatieve informatie wordt 
toegevoegd, is een belangrijk element: de piramidevormige opbouw van de 
prognose zou anders de indruk wekken dat zeer gedetailleerde trafiekinformatie 
wordt bekomen ui t de zeer eenvoudige beginparameters. De input van informatie 
wordt in figuur 2 duidelijk weergegeven. 

Intussen kan de vraag gesteld worden waarom de trafieken niet rechtstreeks 
werden geschat door gebruik te maken van schattingsmethodes zoals 
trendanalyses. In het geschetste prognosemodel worden de eindresultaten immers 
via 'omwegen' bereikt. De reden ligt voor de hand. De voorspellingen van de 
gedetailleerde trafiekgegevens worden met het model geschat aan de hand van 
parameters (industriële produktie, marktaandeel, procentuele samenstelling van 
de trafieken in goederengroepen of verschijningsvormen...) die op zich een veel 
stabieler karakter vertonen dan de trafiekevoluties zelf en bijgevolg eenvoudiger 
en betrouwbaarder kunnen geschat worden. In de verschillende fasen van het 
model worden parameters geïntroduceerd die een grote invloed op de haventrafie
ken uitoefenen. Het zou niet correct zijn om deze invloeden te negeren. Bovendien 
wordt het mogelijk om op een relatief eenvoudige wijze verschillende scenario's uit 
te werken inzake marktaandelen, trafieksamenstellingen en economische 
conjuncturele of structurele ontwikkelingen. 

In elke fase van het model wordt de kwantitatieve prognose aangevuld of 
bijgestuurd door de nodige kwalitatieve analyse. De symbiose tussen beide 
elementen geeft de mogelijkheid om aan de trafiekprognose een maximale 
flexibiliteit mee te geven en om de uiteindelijke resultaten zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij de realiteit. 
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Problematiek van de causaliteit tussen 
overheidsinvesteringen in infrastructuur 
en duurzame toegevoegde waarde 
Een toepassing op het Vlaams Infrastructuurplan (VIP) 

Drs. K. Debisschop, prof. dr. A. Verbeke en prof. dr. C. Peeters' 

A b s t r a c t 
This article investigates the causal linkages between transport infrastructure and sustainable 
employment and value added. A methodology is described that allows to assess the 
economic impact of the Flemish Infrastructure Plan, especially as regards the investments in 
seaports and maritime access channels. It is demonstrated that an Economic Impact Study, 
which fulfills a number of methodological requirements, can be useful for policy makers to 
assess the long term effects of investment programmes at the sectoral level. 

1, Inleiding 
Deze bijdrage gaat in op de problematiek van de causaliteit tussen 

overheidsinvesteringen en duurzame toegevoegde waarde. Bestudering van deze 
causaliteit is onder meer van belang gegeven de problematiek van budgettaire 
schaarste. 

De negatieve impact van vervoer in termen van verminderde veiligheid, 
congestie, pollutie en ongewenst ruimtebeslag komt dagelijks op de voorgrond. De 
vraag wordt dan ook vaak gesteld of tegenover al deze negatieve elementen 
voldoende duurzame effecten op het vlak van werkgelegenheid en toegevoegde 
waarde kunnen geplaatst worden. De uitvoering van een Economische 
Impactstudie (EIS) op projectvlak wordt thans in Vlaanderen beschouwd als een 
noodzakelijk complement van sociale kosten-batenanalyses voor grote, 
structuurveranderende projecten. Deze bijdrage toont echter aan dat een EIS ook 
zinvol kan aangewend worden om de economische impact op macro-sectoraal vlak 
te bepalen, in dit geval van de publieke investeringen in havens en maritieme 
toegangswegen voorzien in het Vlaams Infrastructuurplan (VIP)2. 

2. Het Vlaams Infrastructuurplan 
Met de introductie in maart 1994 van een geïntegreerd en strategisch 

infrastructuurplan, genaamd het Vlaams Infrastructuurplan (VIP), beoogde de 
Vlaamse minister T. Kelchtermans, bevoegd voor het departement van Leefmilieu 
en Infrastructuur, drie specifieke doelstellingen te bereiken: 

1. verzekering van een minimum veiligheidsniveau voor de burger; 
2. vrijwaring van het Vlaams infrastructuurpatrimonium; 
3. versterking van de economische draagkracht van het Vlaamse Gewest. 

Niet alle in het VIP opgenomen investeringsprojecten beogen elk van de 
doelstellingen te bereiken. Het Jaarlijks Onvermijdbaar Programma (30 miljard 
BEF/jaar) richt zich bij voorbeeld primordiaal op de eerste twee doelstellingen. 
Het Strategisch Programma (100 miljard BEF) voor de periode 1994-1999 echter 
wenst de economische draagkracht van het Vlaamse Gewest minimaal te 
verzekeren, terwijl het Streejprogramma (min. 200 miljard BEF, vanaf 2000) een 
verdere realisatie van de doelstellingen (1) en (3) vooropstelt. 
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De auteurs creëerden voor de 
periode 1970-1992 jaarlijkse 
input-output-tabellen voor de 
Belgische economie, waarin 
50 sectoren zijn opgenomen. 
De verkopen- en 
kostenstructuur van deze 
sectoren, respectievelijk de 
rijen en de kolommen in de 
input-output-tabel, zijn 
opgesteld door toepassing van 
de door de auteurs 
ontwikkelde bottom up-
activiteitentechnologie-
methode. Bij deze methode 
worden gegevens verzameld 
op micro-economisch niveau 
geaggregeerd tot macro-
economische data. 

Door versterking van de economische draagkracht als derde doelstelling voorop 
te stellen in het Vlaams Infrastructuurplan, wordt impliciet verondersteld dat 
infrastructuur de 'economische draagkracht' van een regio kan beïnvloeden. Met 
versterking van de economische draagkracht, d.w.z. een structureel macro-
economisch effect, wordt hier bedoeld dat investeringen in infrastructuur leiden 
tot een verhoging van de duurzame toegevoegde waarde (DTW) in het Vlaamse 
Gewest. Dit betekent een verhoging van de welvaart in de regio, waarbij welvaart 
gedefinieerd wordt als de som van alle toegevoegde waarden gecreëerd in het 
betrokken geografisch gebied. Meting van de directe en indirecte duurzame 
toegevoegde waarde, causaal verbonden met de investeringen, vormt derhalve de 
gepaste operationalisering van de derde doelstelling van het Vlaams 
Infrastructuurplan. Dit heeft vier implicaties. 

1. De economische effecten die gegenereerd worden tijdens de bouw van de 
infrastructuur (d.w.z. de toegevoegde waarde gecreëerd in de bouwsector en in 
andere sectoren ingevolge de intermediaire aankopen van die bouwsector) 
mogen niet beschouwd worden als een versterking van de economische 
draagkracht, omdat het hier tijdelijke effecten betreft. 

2. Om de duurzame toegevoegde waarde te meten, causaal verbonden met het 
uitvoeren van investeringen in infrastructuur, vindt idealiter een gedetailleerde, 
projectgebonden micro-economische analyse plaats. Per project zou dan op een 
gedetailleerde wijze kunnen berekend worden welke duurzame directe en 
indirecte toegevoegde waarde de publieke investering tot gevolg zal hebben. 
Dergelijke informatie is echter niet beschikbaar omdat het hele programma zich 
nog in een te vroeg stadium van beleidsformulering bevindt. 

3. Hoewel de duurzame toegevoegde waarde die voortvloeit uit investeringen in de 
vervoersector in deze bijdrage moet bepaald worden op basis van representatie
ve sectorale informatie, eerder dan projectgebonden informatie, zal het toch 
nodig zijn om voor de diverse onderdelen van het VIP na te gaan of hieruit 
inderdaad, redelijkerwijze, duurzame toegevoegde waarde kan verwacht 
worden. 

4. Om de indirecte effecten inzake tijdelijke en duurzame toegevoegde waarde op 
een correcte manier te kunnen inschatten, is het nodig om te beschikken over 
recente input-output-tabellen van de economie3. Hiermee kunnen de indirecte 
effecten van de geplande investeringen nauwkeurig worden bepaald door 
toepassing van moderne input-output-analyse. 

Het deelgebied Havens en maritieme toegangswegen van het Strategisch 
Programma (30,7 miljard BEF) richt zich expliciet op de creatie van additionele 
duurzame toegevoegde waarde (derde doelstelling). Voor de meting van de totale 
omvang van deze toegevoegde waarde, is een grondig inzicht vereist omtrent het 
mogelijke causaal verband tussen overheidsinvesteringen en de creatie van 
duurzame toegevoegde waarde. De bepaling van dit verband is een zeer belangrijk, 
maar ook conceptueel en empirisch moeilijk te bestuderen onderwerp in de 
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elementen: 

1. de studie van de causaliteit tussen overheidsinvesteringen en toegevoegde 
waarde, 

2. de bepaling van de directe en indirecte duurzame economische effecten van het 
Strategisch Programma van het VIP, wat betreft havens en maritieme 
toegangswegen, op basis van een pragmatische methodologie die in een aantal 
punten afwijkt van de conventionele macro-analyse, en 

3. de kritische analyse van de in (2) bekomen resultaten. 

3. Theoretische beschouwingen 
Infrastructuur bestaat uit een gedifferentieerde set van duurzame 

voorzieningen die van belang kan zijn voor de duurzame ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van een economisch systeem. Infrastructuur kan 
tegelijkertijd beschouwd worden als een potentieel; namelijk een potentieel voor 
de opvang van onder andere goederenstromen, (tele)communicatie, interpersonele 
en professionele contacten. 

Een eerste onderscheid dient gemaakt te worden tussen 

1. sociale infrastructuur (of 'welvaarts-kapitaal'), gericht op het welzijn van de 
bevolking en 

4 
2. economische infrastructuur, die het produktieproces ondersteunt. 

Economische infrastructuur (waaronder transportinfrastructuur) omvat die 
groep van onroerende voorzieningen die niet uitsluitend via het marktmechanisme 
tot stand komt. Een groot deel van deze voorzieningen is bijgevolg van publieke 
aard. Door gehele of gedeeltelijke uitschakeling van het marktmechanisme is het 
echter niet zeker dat de vraag naar en het aanbod van (vervoers)infrastructuur op 
elkaar aansluiten. Projectmatige analyse5 moet toelaten dit concreet te 
onderzoeken. Men zou ervan kunnen uitgaan dat infrastructuur eenvoudig volgt 
op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze bijdrage zal 
echter de visie worden aangehouden dat (publieke) investeringen in infrastructuur 
aanleiding kunnen geven tot duurzame economische ontwikkelingen. 
Infrastructuur houdt dus een potentieel in voor 'de versterking van de 
economische draagkracht' en derhalve voor economische groei en duurzame 
toegevoegde waarde. 

Duurzame toegevoegde waarde betekent dat de vervoersinfrastructuur de 
directe aanleiding is tot: 

Zie Elhance & Lakshmanan 
1985. 

5 Economische impactstudie, 
kosten-batenanalyse, 
strategische marktanalyse, 
locatie-analyse, mobiliteitsim
pactstudie enz.. 

1. de uitbreiding van bestaande economische activiteiten in de beïnvloede 
sector(en), en/of 

2. de aantrekking van nieuwe economische activiteiten in de beïnvloede 
sector(en), en/of 

3. het niet verloren gaan van bestaande economische activiteiten in de beïnvloede 
sector(en). 
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redenen, bij voorbeeld 

1. een veirriindering van transportkosten; 
2. een verbetering van de kwaliteit van een cruciale schakel i n een logistieke 

keten; 
3. een hogere aantrekkelijkheid van een bepaalde locatie voor commerciële of 

industriële activiteiten, ingevolge een psychologisch of reëel 'ontsluitingseffect' 
ten gunste van deze locatie in vergelijking met een andere locatie; 

4. een hogere aantrekkelijkheid van een bepaalde locatie voor commerciële of 
industriële activiteiten, ingevolge verticale of horizontale 'clusteringeffecten', 
waarbij er zich een zogenaamde virtuous cycle voordoet, d.w.z. een groeipool
fenomeen waarbij de commerciële of industriële activiteiten die initieel werden 
aangetrokken door de vervoersinfrastructuur op hun beurt nieuwe activiteiten 
aantrekken. 

Er moet hier wel een onderscheid gemaakt worden tussen creatie en relocatie 
of respectievelijk generatieve en distributieve effecten6. In het eerste geval wordt 
als gevolg van de infrastructurele investeringen een netto toename gegenereerd in 
de totale toegevoegde waarde (en werkgelegenheid) in de economische ruimte. Er 
is sprake van distributieve effecten wanneer een infrastructureel project enkel 
leidt tot relocatie van economische activiteiten binnen de economische ruimte. Er 
is bijgevolg geen toename in de toegevoegde waarde of werkgelegenheid, louter een 
geografische verschuiving. De VIP - investeringen die de versterking beogen van de 
economische draagkracht, moeten zich derhalve richten op de creatie van 
additionele, duurzame toegevoegde waarde, dus op generatieve effecten. 

In de literatuur 7 zijn drie verschillende visies te identificeren met betrekking 
tot de mogelijke relaties tussen vervoersinfrastructuur (in dit geval infrastructuur 
in het kader van het Vlaams Infrastructuurplan (VIP)), en economische groei. 

1. Een eerste visie is dat transportinfrastructuur een van de belangrijkste 
voorwaarden is voor economische groei; met andere woorden: Vinfrastructure 
crée la demande. 

2. In een tweede visie wordt geargumenteerd dat transportinfrastructuur een 
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde is voor economische groei. 
Andere factoren zoals marktperspectieven, overheidsbeleid, beschikbaarheid 
van bedrijfsruimte en gekwalificeerde arbeid zijn eveneens beïnvloedende 
factoren voor de economische groei. De ontwikkeling van het investeringsvolu
me verklaart met andere woorden niet volledig de economische groei, ook al 
door verschillen in marginale kapitaalproduktiviteit. 

Bruinsma & Rietveld 1993 

Zie onder meer Button 1 993. 

Een derde visie stelt in dit verband dat investeringen in vervoersinfrastructuur 
teveel aandacht krijgen van publieke beleidsvoerders en dit mogelijk ten nadele 
van meer waardevolle, doch minder 'politiek zichtbare' projecten in andere 
sectoren (problematiek van substitutie-effecten). Het investeringsvolume en de 
projectkeuze berusten op een politieke afweging, waarbij niet-economische 
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Zie in dit verband Aschauer 
1988, 1989a & b, Peterson 
1989, Munnell 1992, Biehl 
1986 en Rietveld 1989. 

' Bruinsma & Rietveld 1993 

motieven een rol kunnen spelen. Publieke investeringen zouden derhalve niet 
uitsluitend gericht zijn op een produktiviteitsverhoging (verbetering van de 
economische efficiëntie) en/of welvaartsmaximalisatie, bij voorbeeld door de 
creatie van duurzame toegevoegde waarde. 

Overheidsinvesteringen verruimen alleszins de kapitaalvoorraad van een 
economie en/of maken het mogelijk de bestaande kapitaalvoorraad efficiënter te 
benutten. Door de vermindering van de produktiekosten, te bereiken dank zij de 
investeringen, verhoogt de produktfviteit en rendabiliteit van de private sector. 
Van vele OESO-landen zijn in de periode 1960 - 1990 de overheidsinvesteringen 
in verhouding tot het BNP sterk in omvang afgenomen. Voor dezelfde periode is 
een vertraging te observeren in zowel de produktiviteitsgroei van de private sector 
als in de economische groei per capita. Deze simultaneïteit maakt dat in de 
recente economische literatuur een antwoord wordt gezocht op de vraag of en in 
welke mate de vertraging van de economische groei te verklaren is door de afname 
van de omvang van de publieke investeringen in vervoers- en andere infrastruc
tuur 8 . Met andere woorden: wat zijn precies de (duurzame) economische impacts 
van investeringen in vervoersinfrastructuur? 

De structurerende werking van infrastructuur wordt daarbij veelal macro-
economisch onderzocht op basis van de zogenaamde produktiviteitsbenadering. 
Deze benadering houdt in dat er gebruik wordt gemaakt van statistisch geschatte 
produktiefuncties waarbij infrastructuur als een volwaardige produktiefactor 
wordt beschouwd. Zo wordt een verband gezocht tussen veranderingen in 
economische output of produktiviteit in de private sector en de produktiefactoren 
arbeid, kapitaal en infrastructuur. 

De produktiviteitsbenadering kent twee alternatieve vormen. Een eerste vorm 
specificeert de produktiefunctie voor een bepaalde onderneming of sector of voor 
de gehele economische ruimte. De tweede vorm definieert een kostenfunctie als de 
tegengestelde, 'duale' vorm van de produktiefunctie. Het probleem bij een 
dergelijke produktiviteitsbenadering is dat de daartoe opgestelde theoretische 
modellen moeilijk te operationaliseren zijn. Eén van de produktiefactoren arbeid 
en kapitaal of beide kunnen - door het ontbreken van accurate data - veelal niet 
in de produktiefunctie worden opgenomen. Het gevolg daarvan is dat de modellen 
een onbetrouwbaar en te optimistisch beeld kunnen geven van de positieve 
invloed van infrastructuur op het outputniveau van de economische ruimte 9. 

Het causaal verband tussen vervoers-infrastructuur en economische groei 
kan dus overschat worden. Men zou zelfs aan de richting van het causaal verband 
kunnen twijfelen: hoge economische groei en een hoge produktiviteitstoename 
kunnen aanleiding geven tot een toename van de publieke investeringen, terwijl 
ook de omgekeerde relatie zou kunnen geobserveerd worden. 

4, Randvoorwaarden bij de macro-economische berekening van de 
duurzame effecten van de VIP-lnvesteringen voor havens en 
maritieme toegangswegen, in het kader van het Strategisch 
Programma 

Gegeven de mogelijke controversiële aard van de resultaten van een macro-
economische produktiviteitsbenadering (en de operationele moeilijkheden 
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pragmatische benadering om het causaal verband te bepalen tussen publieke 
investeringen in vervoersinfrastructuur en structurele groei van het BBP, dit wil 
zeggen de creatie van duurzame toegevoegde waarde. De benadering vertrekt voor 
de berekening van de duurzame effecten van de VIP-investeringen in havens en 
maritieme toegangswegen van de volgende assumpties. 

a. Infrastructurele investeringen in havens en maritieme toegangswegen worden 
voor het grootste gedeelte door de overheid geïnitieerd en gefinancierd (er 
kunnen zich weliswaar vormen van alternatieve financiering aanbieden in de 
nabije toekomst). 

b. Slechts wanneer publieke investeringen worden gedaan in havens en maritieme 
toegangswegen, zullen als gevolg daarvan, na een zekere tijdspanne, private 
investeringen mogelijk worden die op hun beurt resulteren in een toename van 
commerciële en industriële activiteiten, waarbij, hopelijk, optimaal gebruik 
wordt gemaakt van de nieuwe infrastructuur (dit wil zeggen: de allocatie van bij 
voorbeeld de beschikbare (bedrijfs-)terreinen en kaaimuren voor de diverse 
commerciële en industriële activiteiten is optimaal'0). Deze activiteiten leiden tot 
de creatie van additionele toegevoegde waarde, terugvloei en werkgelegenheid. 
Deze assumptie kan realistisch genoemd worden; de investeringen bij voorbeeld 
in de havens en de maritieme toegangswegen sinds het tienjarenplan voor de 
haven van Antwerpen (1959) zijn ontegensprekelijk de katalysator geweest van 
de tot op heden bereikte expansie van de commerciële en industriële 
activiteiten. 
De investeringskosten verbonden aan haveninfrastructurele investeringen zijn 
bovendien van een dergelijke omvang, dat zij vooralsnog hoofdzakelijk door de 
publieke sector worden gedragen. 

Er is bijgevolg sprake van sequentiële complementariteit: overheidsinvesteringen 
(in havens en maritieme toegangswegen) leiden tot particuliere investeringen. 

c. Sequentiële complementariteit heeft betrekking op de vraag of een verruiming 
van de kapitaalvorming in een economie door publieke investeringen niet zou 
kunnen leiden tot het 'verdringen' van private investeringen [crowding out). 
Overheidsinvesteringen moeten namelijk gefinancierd worden. In feite kunnen 
vijf mogelijke financieringswijzen van de publieke investeringen geïdentificeerd 
worden: 

Zie hieronder. 

Zie Aschauer 1989b. 

1. door leningen op de kapitaalmarkt; 
2. door (verhogingen van de) belastingen; 
3. door vermindering van de andere overheidsuitgaven; 
4. door co-financiering vanwege de particuliere sector (alternatieve 

financiering); 
5. door een gemengde vorm van de financieringsmogelijkheden (1) 

tot en met (4). 
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in het bijzonder wat betreft vervoersinfrastructuur - de produktiviteit en dus de 
rendabiliteit van de private kapitaalvorming bevordert. Publieke en private 
investeringen zijn derhalve complementair. Anders uitgedrukt: publieke 
investeringen in vervoersinfrastructuur (havens en maritieme toegangswegen) 
leiden tot crowding in van particuliere investeringen en dus tot de aantrekking 
van duurzame commerciële en industriële activiteiten. In deze bijdrage wordt 
derhalve de positieve hypothese aangehouden dat er geen verdringingseffecten 
zijn tussen publieke en private investeringen en dat er geen effecten zijn op het 
vlak van schuldfinanciering. 

d. Efficiënt infrastructuurgebruik door de ontplooiing van industriële en 
commerciële activiteiten is afhankelijk van de inpassing in het volledige 
infrastructuumet en dus zeker van de mate waarin deze inpassing aansluit op 
de waargenomen reële behoeften en technologische ontwikkelingen. 

e. Behoud en aantrekking van industriële en commerciële activiteiten in de 
havens en de aangrenzende maritime industrial development area (MIDA) is het 
resultaat van een gediversifieerde set van overheidsinvesteringen in havens en 
maritieme toegangswegen: bagger- en verdiepingswerken, renovaties van 
sluizen en kaaimuren, verbeteringen van de maritieme toegankelijkheid, het 
bouwen van nieuwe sluizen en dokken, de aanleg van hinterlandverbindingen 
enz.. 
Het verband tussen publieke investeringen in havens en maritieme 
toegangswegen en de creatie van duurzame toegevoegde waarde die daaruit kan 
voortvloeien, moet derhalve gezocht worden rekening houdende met de 
volledige, gediversifieerde set van overheidsinvesteringen. 

f. De betekenis van de publieke kapitaalvoorraad inzake infrastructuur in havens 
en maritieme toegangswegen, voor de creatie van duurzame toegevoegde 
waarde is fundamenteel verschillend van de betekenis van bij voorbeeld de 
kapitaalvoorraad inzake gebouwen voor onderwijsdoelstellingen. Bij de bepaling 
van het causaal verband tussen de publieke investeringen in havens en 
maritieme toegangswegen en de creatie van duurzame toegevoegde waarde, 
wordt in deze bijdrage aangenomen dat een dergelijke publieke investering, 
dank zij de daarop volgende private investeringen, slechts voor een periode van 
20 jaar een potentieel kan inhouden voor de creatie van duurzame toegevoegde 
waarde. Na 20 jaar verliest de toegevoegde waarde door gewijzigde marktom
standigheden, concurrentieverhoudingen en technologische ontwikkelingen als 
het ware het 'duurzame' karakter. 
Deze periode van 20 jaar is overeenkomstig de tijdspanne die de private sector 
meestal hanteert als een maximale tijdshorizon voor de renda-bilisatie van 
investeringen. Deze periode betreft een gemiddelde looptijd; er zijn evenwel vele 
uitzonderingen zowel in termen van langere als van kortere periodes (er vindt 
namelijk continu een spectrum van investeringen plaats: sommige investerin
gen leiden onmiddellijk tot effecten, doch voor beperkte t i jd. Daarnaast zijn er 
investeringen die effecten genereren gedurende 30 of 40 jaar). 
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Zie Policy Research 
Corporation 1992, 1993, 
1994. 

Het betreft rijksinvesteringen 
in havens en maritieme 
toegangswegen (inclusief 
subsidies), met inbegrip van 
de investeringskosten 
verbonden aan de 
onmiddellijke ontsluiting van 
het hinterland. 

Na gemiddeld 20 jaar is met andere woorden een nieuwe publieke investering 
noodzakelijk om de duurzaamheid van de toegevoegde waarde creatie te 
behouden. Gebeurt deze investering echter niet, dan zullen 'leakage - effecten' 
ontstaan. Hiermee wordt bedoeld dat de commerciële en industriële activiteiten 
die ontstaan zijn mede dankzij de publieke investering 20 jaar eerder, dreigen 
overgeheveld te worden (zij worden footloose-activiteiten) naar een buitenlandse 
haven (bij voorbeeld Rotterdam) waar wel de noodzakelijke (nieuwe) infrastruc
turele faciliteiten aanwezig zijn om deze activiteiten op een economisch 
efficiënte wijze te exploiteren. De effecten in termen van toegevoegde waarde, 
terugvloei en werkgelegenheid, dreigen dus weg te vloeien [leakage) naar het 
buitenland, tenzij opnieuw publieke investeringen worden gedaan die op dat 
moment aansluiten op de reële behoeften en de beschikbare technologische 
kennis. Deze publieke investeringen worden vervolgens beantwoord door 
private investeringen zodat het duurzame karakter van de activiteiten 
behouden blijft . Er wordt met andere woorden verondersteld dat de managers 
en entrepreneurs hun investeringsgedrag zullen aanpassen in functie van de 
infrastructurele investeringen in havens en maritieme toegangswegen door de 
overheid en dat de betreffende investeringen marktconform zijn. 

5. Operationalisering van het causaal verband tussen 
overheidsinvesteringen in havens en maritieme toegangswegen en 
duurzame toegevoegde waarde 

Het verband tussen duurzame toegevoegde waarde en de publieke 
investeringen in havens en maritieme toegangswegen die hiervoor de katalysator 
zijn geweest, wordt ingeschat vanuit een conservatieve visie. De effecten worden 
namelijk beperkt tot de havensector in strikte zin, gedefinieerd als het geheel van 
activiteiten die de werking van de havens zelf verzekeren: havenbesturen, 
stouwers en natiebedrijven, opslagondernemingen, loods- en sleepdiensten, 
expediteurs, scheepvaart- en douane-agenturen gevestigd in het havenareaal, 
kuipers, schoorders en inpakkers, diensten van markage, controle en expertise 
enz.. Industriële activiteiten zijn derhalve niet in deze definitie opgenomen. 

Sinds 1990 beschikt het Vlaamse Gewest, departement Leefmilieu en 
Infrastructuur, jaarlijks over accurate gegevens betreffende het economisch 
belang van de Vlaamse havensector (de havens Antwerpen, Gent, Zeebrugge en 
Oostende) voor de Belgische economie'2. Dit economisch belang ui t zich in 
duurzame directe en indirecte toegevoegde waarde, terugvloei en werkgelegenheid. 
De uit de EIS 1994 bekomen resultaten worden in verband gebracht met de 
publieke investeringen (inclusief subsidies) die sinds 1970 hebben plaatsgevonden 
in de Vlaamse havens en maritieme toegangswegen. 

13 

De tijdreeks van de publieke investeringen en de directe en indirecte 
toegevoegde waarde van de Vlaamse havensector wordt uitgedrukt in constante 
prijzen van 1993, teneinde de invloed van inflatie uit te schakelen. De nodige 
indexcijfers werden afgeleid van de tijdreeksen opgesteld door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek (NIS) wat betreft de bruto binnenlandse kapitaalvor
ming van de overheid in binnenvaart, zeevervoer, waterwegen en havens. 

Conform de bovenstaande assumpties, worden de sectorale data voor de totale 
toegevoegde waarde van de Vlaamse havensector, bij voorbeeld voor het jaar 1991, 
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in verband gebracht met de gedifferentieerde set van publieke investeringen voor 
de periode 1970 - 1989 (een periode van 20 jaar). Een time lag van 2 jaar wordt 
verondersteld om rekening te houden met het vertraagd optreden van sequentiële 
complementariteit: een publieke investering (in havens en maritieme toegangswe
gen) zal slechts twee jaar later beantwoord worden door een private investering 
(en dus door een creatie van duurzame toegevoegde waarde, terugvloei en 
werkgelegenheid). De investeringen in 1989 zullen met andere woorden pas vanaf 
1991 een bijdrage leveren tot duurzame effecten in de private sector. 

De jaarlijkse investeringen van de overheid in de periode 1970 - 1989 worden 
bijgevolg verondersteld voor telkens een twintigste bij te dragen tot de toegevoegde 
waarde behaald in 1991. Voor de investeringen gedaan in 1970 betekent dit 
twintigste een laatste bijdrage aan de creatie van duurzame toegevoegde waarde; 
de assumptie geldt immers dat publieke investeringen gedurende 20 jaar 
structurele, duurzame effecten kunnen genereren. Het twintigste van de 
investeringen in 1989 betekent dan weer een eerste bijdrage tot de creatie van 
toegevoegde waarde; in dit geval de toegevoegde waarde voor het jaar 1991. 

Deze assumptie laat een eerste scenario tot simulatie toe. Publieke 
investeringen worden twee jaar na implementatie volledig beantwoord door private 
investeringen (en bijgevolg toegevoegde waarde). De aangehouden hypothese in dit 
scenario is alleszins optimistisch. Het is daarom belangrijk een tweede scenario 
uit te werken waarbij de 'sequentiële complementariteit' wordt gespreid in de ti jd. 
Hiermee wordt bedoeld dat de beantwoording van publieke investeringen door 
private investeringen zich gradueel in de t i jd opbouwt en dus niet dat de publieke 
investeringen, overeenkomstig het eerste scenario, na twee jaar een onmiddellijk 
en volledig effect uitoefenen op de creatie van duurzame toegevoegde waarde. Met 
andere woorden, de aantrekking van commerciële en industriële activiteiten 
ingevolge publieke investeringen wordt meer gespreid in de t i jd (hierbij spelen ook 
aspecten als groeipooleffecten en havengebondenheid). 

Finaal gezien is het tweede scenario niet verschillend van het eerste, voor 
zover de toegevoegde waarde wordt uitgedrukt in nominale cijfers. Het is duidelijk 
dat het verschil tussen beide scenario's zich situeert in het tijdspad van de creatie 
van toegevoegde waarde. Dit verschil wordt zichtbaar wanneer de nominale 
bedragen worden geactualiseerd a rato van bij voorbeeld 4% of 8%. De ruimere 
tijdreeks die wordt aangehouden in het tweede scenario, maakt dat de som van de 
geactualiseerde waarden lager zal zijn dan die van het eerste scenario. 

Het verband tussen de duurzame toegevoegde waarde en de publieke 
investeringen waarvan zij het gevolg is, wordt in het eerste scenario bepaald op 
basis van de formule: 

Tw t 

i=t-2 
I Pi 120 

i = t-21 

waarbi j : 
totale toegevoegde waarde van de havensector in strikte zin in jaar t (prijzen van 1 993); 
publieke investeringsuitgaven (inclusief subsidies en in prijzen van 1993) in het jaar i; 
met i = 1-21,1-20, t-2. 

Pi : 
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De factor Fc^ is dus te begrijpen als de 'bijdrage' van de publieke investerin
gen, gedaan in de periode [t-21;t-2], tot de toegevoegde waarde behaald in jaar t, 
d.w.z. de coëfficiënt waarmee men de publieke investeringen moet vermenigvuldi
gen om te komen tot de door hen geïnitieerde toegevoegde waarde. 

Een vaak voorkomend element van kritiek bij de evaluatie van individuele 
projecten is, dat de berekening van het rendement van infrastructurele projecten 
geen rekening houdt met de effecten van complementaire en verwante projecten 
zoals de uitbouw van de maritieme toegangsweg. Het zou derhalve incorrect zijn 
het rendement volledig toe te schrijven aan het infrastructurele project zelf zonder 
rekening te houden met de effecten van complementaire publieke investeringspro
jecten. 

Dit probleem stelt zich bij voorbeeld in een sociaal-economische kosten-
batenanalyse (KBA): de effecten verbonden aan complementaire en noodzakelijke 
investeringen in de maritieme toegangswegen na de bouw van een dok in een 
haven worden zelden volledig in rekening gebracht. De specifieke berekeningswij
ze van Fcj- maakt echter dat op basis van deze macro-sectorale analyse met het 
volgende wordt rekening gehouden. 

1. Met het feit dat enkel een gediversifieerde set van publieke investeringen in 
havens en maritieme toegangswegen (het bouwen van een dok, de verbetering 
van de maritieme toegankelijkheid, de renovatie van een kaaimuur, gebeurlijk 
zelfs de aanleg van hinter-landinfrastructuur enz.) bepaalde havengebonden 
activiteiten toelaat. De VfP-investeringen in havens en maritieme toegangswe
gen die deel uitmaken van het Strategisch Programma, worden in deze bijdrage 
precies gezien als een gediversifieerde set van investeringen, vergelijkbaar met 
de in het verleden gepleegde investeringen. Met andere woorden, het fenomeen 
waarbij de baten van marginale projecten worden overschat omdat de kosten 
van vele andere noodzakelijke publieke investeringen worden verwaarloosd of 
geminimaliseerd, wordt hier vermeden. 

2. Met het feit dat naast de meest recente publieke investeringsuitgaven zelf (flow) 
deels ook de kapitaalvoorraad in haveninfrastructuur en maritieme 
toegangswegen (stock) bijdraagt tot de creatie van duurzame effecten voor de 
gehele economie. De benadering verschilt wel van de benadering die wordt 

14 

gebruikt in de conventionele macro-economische analyse . In deze bijdrage 
wordt een realistische, en in casu evenwichtige, benadering aangehouden bij de 
bepaling van de impact van respectievelijk de VIP-investeringen en de 
kapitaalvoorraad op het outputniveau. De assumptie geldt immers dat, 
wanneer de overheid 20 jaar na de publieke investering geen nieuwe 
investeringen doet, de in strikte zin havengebonden commerciële activiteiten 
hun 'duurzame karakter' verliezen. Particuliere investeringen zullen bijgevolg in 
het buitenland plaatsvinden, in havens waar de vereiste (nieuwe) infrastructu
rele faciliteiten wel aanwezig zijn. Deze haveninfrastructurele investeringen zijn 
trouwens in de meeste havens van de Le Havre-Hamburg-range reeds voorzien 
of zelfs in uitvoering (concrete voorbeelden zijn o.a. de haven van Rotterdam 
('Rotterdam 2010') en de ontsluiting van de Axelse vlakte en de Autrichepolder 
in - en de verdere gefaseerde uitbouw van de haven van - Terneuzen). De 



dreiging van (potentiële) overheveling van activiteiten naar andere havens is 
overigens een continu gegeven, dat, naast infrastructurele kosten, ook door 
strategische overwegingen gedetermineerd wordt. Beide aspecten zijn echter 
met elkaar verbonden. 

De publieke investeringen, ook deze in het kader van het VIP, hebben de 
betekenis van katalysator. Ogenschijnlijk zijn het de private investeringen die 
aanleiding geven tot economische activiteiten en derhalve tot duurzame 
toegevoegde waarde. Vanuit een zuiver mechanistisch perspectief is dit correct. De 
fundamentele vraag inzake causaliteit is evenwel of deze private investeringen 
zouden zijn uitgevoerd zonder de publieke vervoersinfrastructuur. Indien dit niet 
het geval is, mag de vervoersinfrastructuur, terecht, beschouwd worden als de 
initiator van zowel private investeringen als van de hieruit resulterende 
toegevoegde waarde. Er kan trouwens opgemerkt worden dat de private 
investeringen, in de vorm van de afschrijvingen, in feite teruggevonden worden in 
de duurzame toegevoegde waarde (en dus ook in de factor Fcj-). 

F C J - wordt bovendien berekend teneinde de factor te kennen waarmee in dit 
geval de publieke investeringen moeten vermenigvuldigd worden om een proxy te 
bekomen voor de duurzame effecten in termen van additionele toegevoegde 
waarde. Indien men n u een factor Fc*f- zou berekenen met inbegrip van de private 
investeringen die aanleiding hebben gegeven tot economische activiteiten, dan zou 
de bekomen waarde uiteraard lager zijn. Gegeven de hier aangehouden 
realistische assumptie van 'sequentiële complementariteit', wordt de factor Fe ^ 
echter niet berekend. Fĉ - is vooral een 'hulpmiddel' om de creatie van toegevoegde 
waarde te berekenen, eerder dan dat deze coëfficiënt het equivalent zou zijn van 
een conventionele financiële rendementsgraad. 

6. Concrete berekening van Fcf_ voor de Vlaamse havensector in 
strikte zin 

De berekening van Fc t voor de jaren 1990, 1991 en 1992 leidt tot een 
verhouding 8,7 : 1 van de directe en indirecte toegevoegde waarde van de Vlaamse 
havensector in strikte zin ten opzichte van de publieke investerings'bijdrage'. Deze 
8,7 laat zich opdelen in een directe bijdrage van 4,8 en een indirecte bijdrage van 
3,9. De directe bijdrage is volledig toe te wijzen aan de Vlaamse havensector. De 
indirecte bijdrage komt neer op de toegevoegde waarde die ontstaat bij de 
Belgische toeleveraars van de sector. De waarde 8,7 : 1 geeft ook aan dat, conform 
de assumpties, 1 BEF publieke investering dankzij daaropvolgende private 
investeringen, na 20 jaar een totale bijdrage zal geleverd hebben op het vlak van 
directe en indirecte toegevoegde waarde van de Vlaamse havensector van 8,7 BEF, 
in casu: 1 BEF publieke investering x 1/20 x 20 x 8,7 = 8,7 BEF. 

Uit de EIS 1994 bli jkt dat 14,5% van de totale toegevoegde waarde 
gegenereerd door de Vlaamse havensector, afschrijvingen betreft. Past men dit 
percentage toe op de waarde 8,7, dan bekomt men een proxy van het afschrij
vingsgedeelte: 14,5% x 8,7 = 1,25. Vermits op basis van jaarrekeningen kan 
aangetoond worden dat private investeringen van ondernemingen die deel 
uitmaken van de Vlaamse havensector (of zijn toeleveraars) gemiddeld op een 
termijn van 20 jaar worden afgeschreven, kan dus geconcludeerd worden dat de 
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waarde 1,25 overeenkomt met het totaal van investeringen door de Vlaamse 
havensector (en de toeleveraars van de sector) in die periode van 20 jaar. Anders 
uitgedrukt, 1 BEF publieke haveninvesteringen leidt in de gehele economie tot 
1,25 BEF particuliere investeringen. 

Op basis van deze informatie uit het recente verleden kan de economische 
impact bepaald worden (voor de havensector in strikte zin) van de VIP -
investeringen in havens en maritieme toegangswegen. De tabellen 1 en 2 geven 
een samenvattend overzicht van de duurzame effecten voor de Vlaamse 
havensector (en de toeleveraars van de sector) van de investeringen in het kader 
van het Strategisch Programma. 

TABEL 1 : TIJDSPAD V A N DE PUBLIEKE INVESTERINGEN (ORDONNANCERINGEN) 

Strategisch Programma van het VIP: Havens en maritieme toegangswegen (in miljarden BEF, niet geactualiseerd) 

1994 1995 

0,400 4,458 

1996 1997 

TIJDSPAD V A N DE PRIVATE INVESTERINGEN, EERSTE SCENARIO 

1999 2000 2001 2002 

10,740 8,233 4,448 

VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

TOEGEVOEGDE WAARDE VOLGEND OP DE 

PUBLIEKE EN PRIVATE INVESTERINGEN, EERSTE 

SCENARIO 

VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

TERUGVLOEI VOLGEND OP DE PUBLIEKE EN PRIVATE 

INVESTERINGEN, EERSTE SCENARIO 

VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

WERKGELEGENHEID, EERSTE SCENARIO ( IN 

MANJAREN) 

jaar manjaren 
1996 81 

1997 984 

1998 2.434 

1999 4.174 

2000 5.509 

2001 6.230 

2002 6.230 

2003 6.230 

2004 6.230 

2005 6.230 

2006 6.230 

2007 6.230 

2008 6.230 

2009 6.230 

2010 6.230 

2011 6.230 

2012 6.230 

2013 6.230 

2014 6.230 

2015 6.230 

2016 6.148 

2017 5.245 

2018 3.796 

2019 2.055 

2020 721 

totaal ï 24.590 
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m pagina 265 De creatie van duurzame toegevoegde waarde wordt verondersteld een 
aanvang te nemen twee jaar na de initiële publieke investering1 5. In een eerste 
scenario is deze creatie van toegevoegde waarde maximaal; dit wil zeggen de 
publieke investering wordt na twee jaar (a rato van 1,25 BEF per 1 BEF publieke 
investeringen) beantwoord door een private investering die de ontplooiing van 
commerciële activiteiten toelaat (en gedurende 20 jaar duurzame toegevoegde 
waarde zal genereren). Het effect van de publieke investeringen op de particuliere 
sector is op die manier 'onmiddellijk en volledig'. 

In een tweede scenario wordt deze optimistische assumptie verlaten en wordt 
de meer realistische veronderstelling aangehouden dat het aantrekken van 
economische activiteiten zich niet ogenblikkelijk maar wel procesmatig opbouwt 
in de tijd. Concreet, het totale investeringsvolume van de private sector (in casu 
1,25 BEF per 1 BEF publieke investeringen) ontstaat in een periode van vi j f jaar . 

Met andere woorden, slechts 7 jaar na de publieke investering van 1 BEF zal deze 
laatste volledig beantwoord zijn door een private investering van 1,25 BEF. Deze 
hypothese maakt dat de toegevoegde waarde die overeenkomstig het eerste 
scenario twee jaar na de publieke investering wordt behaald, voor het tweede 
scenario in dat jaar tot één vijfde wordt gereduceerd. Het daaropvolgende jaar 
wordt 2/5 genomen, in het derdejaar 3/5, enz.. Zeven jaar na de publieke 
investering wordt dan de volledige gecreëerde toegevoegde waarde in rekening 
gebracht. De creatie van toegevoegde waarde heeft ook nu een duurzaam karakter 
gedurende 20 jaar (vandaar dat 2 + 20 jaar na de eerste publieke investering nog 
slechts 4/5 wordt genomen van de toegevoegde waarde berekend met het eerste 
scenario; 2 + 20 jaar na de tweede publieke investering nog slechts 3/5 enz.). 

5 Zie tabel 1 
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VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

TOEGEVOEGDE WAARDE VOLGEND OP DE 

PUBLIEKE EN PRIVATE INVESTERINGEN, TWEEDE 

SCENARIO 

Gegeven dat het andermaal 
om een gediversifieerd publiek 
investeringspakket gaat. 

VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

TERUGVLOEI VOLGEND OP DE PUBLIEKE EN PRIVATE 

NVESTERINGEN, TWEEDE SCENARIO 

jaar nominaal 4 % 8% 

1 9 9 6 0 , 0 1 2 0 , 0 1 1 0 , 0 1 0 

1 9 9 7 0 , 1 5 6 0 , 1 3 8 0 , 1 2 3 

1 9 9 8 0 , 5 1 1 0 , 4 3 7 0 , 3 7 6 

1 9 9 9 1 , 1 2 0 0 , 9 2 1 0 , 7 6 3 

2 0 0 0 1 , 9 2 5 1 , 5 2 1 1 , 2 1 3 

2 0 0 1 2 , 8 2 2 2 , 1 4 5 1 , 6 4 7 

2 0 0 2 3 , 5 8 8 2 , 6 2 2 1 , 9 3 9 

2 0 0 3 4 , 1 4 2 2 , 9 1 0 2 , 0 7 2 

2 0 0 4 4 , 4 4 3 3 , 0 0 1 2 , 0 5 8 

2 0 0 5 4 , 5 4 8 2 , 9 5 4 1 , 9 5 0 

2 0 0 6 4 , 5 4 8 2 , 8 4 1 1 , 8 0 6 

2 0 0 7 4 , 5 4 8 2 , 7 3 1 1 , 6 7 2 

2 0 0 8 4 , 5 4 8 2 , 6 2 6 1 , 5 4 8 

2 0 0 9 4 , 5 4 8 2 , 5 2 5 1 , 4 3 4 

2 0 1 0 4 , 5 4 8 2 , 4 2 8 1 , 3 2 7 

2 0 1 1 4 , 5 4 8 2 , 3 3 5 1 , 2 2 9 

2 0 1 2 4 , 5 4 8 2 , 2 4 5 1 , 1 3 8 

2 0 1 3 4 , 5 4 8 2 , 1 5 9 1 , 0 5 4 

2 0 1 4 4 , 5 4 8 2 , 0 7 6 0 , 9 7 6 

2 0 1 5 4 , 5 4 8 1 , 9 9 6 0 , 9 0 3 

2 0 1 6 4 , 5 3 6 1 , 9 1 4 0 , 8 3 4 

2 0 1 7 4 , 3 9 2 1 , 7 8 2 0 , 7 4 8 

2 0 1 8 4 , 0 3 7 1 , 5 7 5 0 , 6 3 7 

2 0 1 9 3 , 4 2 7 1 , 2 8 6 0 , 5 0 0 

2 0 2 0 2 , 6 2 3 0 , 9 4 6 0 , 3 5 5 

2 0 2 1 1 , 7 2 5 0 , 5 9 8 0 , 2 1 6 

2 0 2 2 0 , 9 6 0 0 , 3 2 0 0 , 1 1 1 

2 0 2 3 0 , 4 0 5 0 , 1 3 0 0 , 0 4 4 

2 0 2 4 0 , 1 0 5 0 , 0 3 2 0 , 0 1 0 

totaal 90 ,956 49 ,205 28 ,694 

VERLOOP V A N DE DIRECTE EN INDIRECTE 

WERKGELEGENHEID, TWEEDE SCENARIO ( IN 

MANJAREN) 

Het totale pakket van publieke investeringen ten belope van 30,7 miljard BEF 
leidt (indien de ervaring uit het recente verleden gehanteerd wordt als proxy voor 
de toekomstige output"3) cumulatief gerekend, tot bijna 268 miljard BEF 
toegevoegde waarde (148 miljard BEF direct en 120 miljard BEF indirect) in de 
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Zie tabel 1 . 

Zie tabel 2. 

gehele economie. Wordt, in het eerste scenario , de nominale waarde gediscon
teerd a rato van 4% of 8%, dan wordt de absolute omvang van de duurzame 
effecten herleid tot respectievelijk 156 miljard BEF (86 miljard BEF direct; 70 
miljard BEF indirect) en 98 miljard BEF (54 miljard BEF direct; 44 miljard BEF 
indirect). Vermits de grootheden uitgedrukt zijn in constante prijzen, duidt de 
discontovoet de reële tijdsvoorkeur aan. Met andere woorden, de reële 
discontovoet is een uitdrukking van de vergoeding voor uitstel van opbrengsten. 
De discontering gebeurt telkens naar het jaar 1994. 

In het tweede scenario is het effect van de discontering sterker wegens het 
ruimere tijdspad dat wordt aangehouden voor de opbouw van de duurzame 
toegevoegde waarde, in casu tot het jaar 2024. Bij een discontovoet van 4% is de 
som van de geactualiseerde toegevoegde-waardecijfers voor de periode 1996-2024, 
gelijk aan 145 miljard BEF (84 miljard BEF bij een discontovoet van 8%"*). 

Het nominale toegevoegde-waardecijfer (268 miljard BEF) bevat de volgende 
samenstellende componenten (de percentages tussen haakjes geven het aandeel 
aan in de totale toegevoegde waarde; eventuele verschillen zijn te wijten aan 
afronding). 

Het hoogste jaarlijkse 
toegevoegde waarde cijfer dat 
genoteerd wordt, beloopt 
nominaal 13,4 miljard BEF. 

Het absolute nominale 
bedrag aan private investeringen 

in de gehele economie, die het causale gevolg zijn van de publieke investeringen, 
beloopt dus 38 miljard BEF. De totale directe en indirecte invoer bedraagt 33,4 
miljard BEF (nominaal). De EIS 1994 toont een verhouding 0,340 : 1 tussen de 
totale terugvloei naar de overheid gegenereerd door de Vlaamse havensector en de 
totale toegevoegde waarde van de sector. Door toepassing van deze verhouding 
kan geconcludeerd worden dat de totale terugvloei, dankzij duurzame activiteiten 
die geïnitieerd worden door publieke investeringen in het eerste scenario 
respectievelijk 91 miljard BEF beloopt (nominaal), 53 miljard BEF (discontovoet 
4%) en 33 miljard BEF (discontovoet 8%). Het nominale terugvloeicijfer kent de 
volgende samenstelling. 

Op basis van de directe en 
indirecte bezoldigingen kan een 
benadering worden bekomen van 
de effecten op het vlak van 
duurzame werkgelegenheid. De 
VIP-investeringen in havens en 
maritieme toegangswegen 
opgenomen in het Strategisch 
Programma, leiden tot een 

maximum van 6.230 banen (op jaarbasis) aan werkgelegenheid. Cumulatief 
gerekend beloopt het totale effect 125.000 manjaren. 

Afschrijvingen: 38 mi jard BEF (14,5%) 

Personeelskosten: 175 mi jard BEF (65,3%) 

Exploitatie-overschot: 48 mi jard BEF (18,0%) 

Netto belastingen: 6 mi jard BEF (2,2%) 

Werknemersbijdragen: 14 miljard BEF (16%) 

Werkgeversbijdragen: 38 miljard BEF (42%) 

Belastingen op de produktie: 6 miljard BEF (7%) 

Belastingen op het resultaat: 12 miljard BEF (13%) 

Roerende voorheffing: 2 miljard BEF (2%) 

Bedrijfsvoorheffing: 18 miljard BEF (20%) 
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pagina 270 Vlissingen eveneens in de prognose opgenomen. 
Op basis van de bekomen R 2-waarden, kon geconcludeerd worden dat er 

statistisch een time lag van één jaar in acht moet worden genomen tussen de 
evolutie van de industriële produktie (de verklarende variabele in het prognosemo
del) en die van respectievelijk de lossingen en de ladingen (de afhankelijke 
variabelen in het model). De maritieme trafieken van de rangehavens reageren 
dus met één jaar vertraging op de fluctuaties in de industriële produktie. Dit is 
onder meer te verklaren door de vorming van industriële voorraden. 

Uit zorg voor de kwaliteit en de statistische vergelijkbaarheid van de 
informatie ui t het verleden, maakt het prognosemodel gebruik van tijdreeksen 
voor de periode 1981-1993. Voor de lossingen werd de volgende vergelijking 
bepaald, voor het jaar t. 

Lossingen inLH-H-range j = -5.143,73 + 4.361,6 x index IP J _ J 

waarbij IP de industriële produktie voorstelt. 
De Durbin-Watson-autocorrelatietest geeft geen significante eerste-orde-

autocorrelatie aan (d = 2,267). De hoge R2-waarde (R 2 = 0,953) toont aan dat het 
vooropgestelde model voldoende geschikt is om toekomstige trafieken (lossingen) 
te voorspellen. Voor de ladingen is de regressievergelijking als volgt. 

Ladingen in LH-H-range t = 21.116,37 + 1.507,76 x index IP t_1 

De Durbin-Watson-autocorrelatietest toont wederom geen significante eerste-
orde-autocorrelatie: d = 1,91. De R 2 van de schatting bedraagt 0,892. 

Om deze vergelijkingen te gebruiken voor prognosedoeleinden (in de vorm van 
toekomstige trafieken), moeten een aantal assumpties geformuleerd worden 
omtrent de mogelijke evolutie van de industriële produktie in de Europese Unie. 
Met andere woorden: er moet een schatting gemaakt worden van de gemiddelde 
jaarlijkse groei van de industriële produktie. Figuur 1 toont hoe de Europese 
industriële produktie (exclusief de bouwsector) in de periode 1981-1993 is 
geëvolueerd. De gemiddelde jaarlijkse groei voor deze periode ligt op 1,28% (op 
basis van Eurostat-gegevens kan trouwens afgeleid worden dat voor de periode 
1968-1993 de gemiddelde jaarlijkse groei ongeveer 2% bedraagt). 

Groei 1980-1993 1,030% 
Groei 1981-1993 1,275% 
Groei 1982-1993 1,509% 
Groei 1983-1993 1,564% 
Groei 1984-1993 1,503% 
Groei 1980-1992 1,343% 
Groei 1981-1992 1,639% 
Groei 1982-1992 1,934% 
Groei 1983-1992 2.042% 
Groei 1984-1992 2,034% 
Groei 1980-1991 1,579% 
Groei 1981-1991 1,929% 
Groei 1982-1991 2,290% 
Groei 1983-1991 2,457% 
Groei 1984-199! 2,507% 
Groei 1980-1990 1.755% 
Groei 1981-1990 2,165% 
Groei 1982-1990 2,602% 
Groei 1983-1990 2,839% 
Groei 1984-1990 2,961% 
Groei 1980-I98S 0.653% 
Groei I98S-I990 2,870% 

1980 1981 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
96,8 95 93,8 94,7 96,7 100 102,4 104,4 109 113 I 15,2 115 S 13,6 1 10,6 

1980 1981 1992 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 
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Voor deze bijdrage wordt in eerste instantie de assumptie aangehouden dat de 
evolutie van de industriële produktie voor de periode 1981-1993 kenmerkend is 
voor de toekomstige economische evolutie. De gemiddelde jaarlijkse groei van 
(afgerond) 1,3% geldt bijgevolg ook voor de prognoseperiode (1994 - 2015). Deze 
assumptie zou om verschillende redenen 'realistisch' genoemd kunnen worden: 

a. de lengte van de prognoseperiode (1994 - 2015) verantwoordt het gebruik van 
een lager gemiddeld groeipercentage voor de gehele prognoseperiode; 

b. er wordt rekening gehouden met conjuncturele inzinkingen met een 
vergelijkbare impact op de economische activiteiten als die van in het begin van 
de jaren negentig. 

De thans sterke heropleving van de economie zal ertoe leiden dat de 
werkelijke trafiekcijfers voor de jaren 1994 en 1995 (in sterke mate) zullen 
afwijken van de trafieken, geschat op basis van het vooropgestelde groeipercenta
ge van 1,3%. De schatting op lange termijn impliceert echter dat deze afwijking 
meer dan waarschijnlijk zal geneutraliseerd worden op een tijdstip dat verder in 
de prognoseperiode gelegen is. 

Een tweede, eerder conservatieve assumptie is dat het marktaandeel van de 
Vlaamse havens (exclusief Oostende) zowel wat betreft de lossingen als wat betreft 
de ladingen constant bl i j f t gedurende de prognoseperiode. Er wordt bijgevolg 
verondersteld dat de Vlaamse havens, qua trafiekontwikkeling in fysische termen, 
gelijke tred houden met de andere havens in de range. 

De schatting van de toekomstige trafieken op basis van het groeicijfer van 
1,3%, geeft aan dat in het jaar 2000 iets meer dan 717 miljoen ton zal behaald 
worden in de Le Havre-Hamburg-range, waarvan 164 miljoen ton (22,8%) zal 
behandeld worden in de Vlaamse havens (zonder Oostende). In 2007 zal een 
trafiekvolume bereikt worden van respectievelijk 786 miljoen ton en 179 miljoen 
ton. In 2015 ten slotte wordt in de range een volume behaald van 869 miljoen ton 

20 

(198 miljoen ton in de Vlaamse havens) . 

TABEL 3 : TRAFIEKPROGNOSE VOOR DE LE HAVRE-HAMBURG-RANGE EN DE 

VLAAMSE HAVENS (EXCL. OOSTENDE) - SYNTHESE ( IN MIUOEN TON) 

jaar range Vlaamse havens range Vlaamse havens 

1,30% 1,30% 2,20% 2,20% 

1981 593 112 593 112 

1985 591 127 591 127 

1990 676 157 676 157 

1993 678 155 678 155 

1 9 9 5 6 7 4 1 5 4 6 7 9 1 5 6 

2 0 0 0 7 1 7 1 6 4 7 5 4 1 7 3 

2 0 0 3 7 4 5 1 7 1 8 0 6 1 8 4 

2 0 0 5 7 6 4 1 7 5 8 3 8 1 9 2 

2 0 0 7 7 8 6 1 7 9 8 7 3 2 0 0 

2 0 1 0 8 1 4 1 8 6 9 3 1 2 1 3 

2 0 1 5 8 6 9 1 9 8 1 . 0 2 3 2 3 6 

Zie tabel 3. 
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Vlaamse Havencommissie 
1993 

1. Verrebroekdok (Antwerpen): 10,0 miljoen ton 

2. Kluizendok Fase 1 (Gent): 7,3 miljoen ton 

3. Wielingendok: 9,5 miljoen ton 

4. andere capaciteit: 3,0 miljoen ton 

Totaal (afgerond}: 30,0 miljoen ton. 

Het jaarverslag van de Vlaamse Havencommissie geeft voorts een raming van 
de te verwachten capaciteiten tegen 2001 in vergelijking met 1992, bij realisering 
van de voorstellen van de Vlaamse havens en rekening houdend met wat op 
recent gebouwde of in uitvoering zijnde terminals beschikbaar is. Volgens deze 
raming zou de capaciteit van de Vlaamse havens tussen 1992 en 2001 toenemen 
met ongeveer 59 miljoen ton. Het gedeelte van de capaciteit dat toe te rekenen is 
aan de VIP-investeringen die kaderen in het Strategisch Programma, komt neer op 
(afgerond) 30 miljoen ton, in casu: 

'Andere' capaciteit 
betreft onder meer capaciteit 
die ontstaat door verlenging 
van het Zuidelijk Insteekdok 
(tweede fase) in de haven 
van Zeebrugge, de bouw van 
kaaimuren in de diverse 
havens enz.. 

Vermenigvuldigt men deze theoretische overslagcapaciteit met het cijfer voor de 
directe en indirecte toegevoegde waarde per metrieke ton van het jaar 1993, zoals 
berekend in de EIS 1994 - in casu 620 BEF/ton -, dan is een maximale 
toegevoegde waarde creatie te voorzien van 18,6 miljard BEF'/jaar. 

Een derde assumptie is bijgevolg dat het cijfer voor de toegevoegde waarde per 
ton trafiek onveranderd bli j f t gedurende de prognoseperiode. Ook deze assumptie 
zou als een eerder conservatieve assumptie kunnen bestempeld worden; het is te 
verwachten dat in de toekomst minder dry bulk en liquid bulk (wat een relatief 
lagere creatie van toegevoegde waarde inhoudt) zal behandeld worden, ten gunste 
van unit load en general cargo (wat een relatief hogere creatie van toegevoegde 
waarde inhoudt). Bij toenemende concurrentie in de Le Havre-Hamburg-range 
kan dit cijfer voor de toegevoegde waarde per ton echter onder druk komen te 
staan. 

De toegevoegde waarde berekend volgens het principe van sequentiële 
complementariteit, is maximaal 13,4 miljard BEF'/jaar en is bovendien de 
resultante van de volledig gediversifieerde set van investeringen in het Strategisch 
Programma. In de hypothese dat alle VIP-investeringen in dit Programma een 
bijkomende trafiekcapaciteit toelaten van 30 miljoen ton, dan zou de capaciteits
benutting 13,4/18,6 = 72% bedragen. Dit percentage benadrukt eens te meer dat 
de toegevoegde waarden, bepaald conform het principe van sequentiële 
complementariteit, geen maximale maar realistische waarden zijn. 

Rekening houdend met de verdere trafiekontwikkelingen sinds 1992 aan de 
Containerkade-Zuid en het Vrasenedok in Antwerpen, het Petroleumdok in Gent, 
het Zuidelijk Insteekdok en de Cast-terminal in de haven van Zeebrugge, en na 
aftrek van de capaciteit van 2,5 miljoen ton voor de ro/ro-berth in de haven van 
Oostende en van de capaciteit die beschikbaar wordt dankzij de VIP-investerin
gen, kan de capaciteitsreserve op circa 20 miljoen ton geschat worden (dit is 13% 
van de behandelde trafiek in de Vlaamse havens (excl. Oostende) i n 1993). Bij een 
gemiddelde industriële groei in de EU van 1,3% per jaar, zou dit theoretisch gezien 
betekenen dat deze reserve voldoende is om trafiekstijgingen in de Vlaamse 
havens op te vangen tot 2004. Vanaf 2004 zou in principe nieuwe overslagcapaci-
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Het is echter belangrijk op te merken dat zowel de bouw van het 

Verrebroekdok, het Kluizendok Fase I en het Wielingendok reeds goedgekeurd zijn 
door de Vlaamse Havencommissie. De projectmatige wenselijkheid van deze VIP-
investeringen is met andere woorden reeds formeel onderzocht (onder meer door 
een Economische Impactstudie en/of een kosten-batenanalyse). Men kan 
derhalve aannemen dat deze investeringen 'marktconform' zijn. Dit zou betekenen 
dat tegen de eeuwwisseling 26,8 miljoen ton additionele overslagcapaciteit 
operationeel zal zijn. Dit zou tot de volgende conclusies kunnen leiden. 

a. Op korte termijn zal, bij een groei van de industriële produktie met 1,3% per 
jaar, het aanbod aan overslagcapaciteit de benodigde capaciteitsbehoefte 
conform de trafiekverwachtingen ruimschoots overtreffen. 

b. Slechts vanaf het jaar 2015 zullen nieuwe projecten uitgevoerd moeten worden 
teneinde de beschikbare overslagcapaciteit uit te breiden (de trafiektoename in 
de Vlaamse havens (excl. Oostende) beloopt, in vergelijking met 1995, dan 
immers 44 miljoen ton). Deze projecten maken deel uit van het 
Streefprogramma van het VIP. 

De punten a. en b. betekenen echter niet noodzakelijk dat de VIP-investeringen 
in havens en maritieme toegangswegen, in het bijzonder deze van het 
Streefprogramma, niet zinvol zouden zijn. Een aantal relevante redenen kunnen 
hiervoor aangehaald worden. 

a. De haveninfrastructurele investeringen in het VIP zijn grotendeels, maar niet 
uitsluitend gericht op het aantrekken van nieuwe trafieken. De hoofddoelstel
ling betreft in eerste instantie 'de versterking van het economisch draagvlak in 
het Vlaamse Gewest'. Publieke investeringen zoals verdiepings- en renovatie
programma's kunnen echter tegelijkertijd een consolidatie van bestaande 
trafieken toelaten (en derhalve het behoud van duurzame toegevoegde waarde). 
Deze consolidatie kan bij voorbeeld het resultaat zijn van kortere aanlooptijden 
of een meer efficiënte goederenbehandeling. 

b. De op het eerste zicht ruime reserve aan overslagcapaciteit (op korte termijn) 
kan de havenbesturen de mogelijkheid bieden de markt van de maritieme (en 
maritimiseerbare) trafieken agressiever te betreden. Deze 'agressieve' 
strategieën tot het aantrekken van nieuwe trafieken (of zelfs industriële 
activiteiten) en het positioneren in nieuwe markt- niches, kunnen het 
marktaandeel van de Vlaamse havens in de range doen vergroten (wat 
resulteert in een hogere trafiekgroei). De trafiekprognose aangehouden in deze 
bijdrage vertrekt van een meer conservatieve hypothese, namelijk een behoud 
van het marktaandeel in de Le Havre-Hamburg-range. 

c. Dat in de periode 1995 - 2015 'slechts' 44 miljoen ton trafiekgroei wordt 
behaald, is deels het gevolg van de berekeningswijze zelf. Ten eerste is deze 
mechanistisch en op een geaggregeerd niveau uitgevoerd. Dit maakt dat 
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Zie Economische 
Vooruitzichten 1994-1998, 
p. 7. 

Vlaamse Havencommissie 
1994 

aanpassingen in de gehanteerde assumpties gemakkelijk verschuivingen in de 
ti jd kunnen veroorzaken en daarbij de conclusies volledig veranderen. Slechts 
micro-economische analyses op projectniveau, kunnen dit probleem op een 
wetenschappelijk verantwoorde wijze oplossen. Ten tweede: de regressievergelij
kingen die respectievelijk voor de ladingen en de lossingen werden opgesteld, 
zijn dusdanig dat voor 1995 een vrij bescheiden trafiekvolume wordt bekomen: 
154 miljoen ton. Het is te verwachten (gegeven de sterke economische 
heropleving) dat dit cijfer een zekere onderschatting zal inhouden. De prognose
oefening benadrukt echter het lange-termijnperspectief. Met andere woorden: 
de prognoses die verder in de toekomst zijn gelegen (bij voorbeeld 2003), 
kennen zo mogelijk een hoger realiteitsgehalte. 

d. Het feit dat de VIP-investeringen, opgenomen in het Strategisch Programma, op 
dit moment reeds quasi-volledig zijn goedgekeurd door de Vlaamse 
Havencommissie en door de Vlaamse regering (waarbij men mag aannemen dat 
ze marktconform zijn), laat toe te concluderen dat de prognoses op basis van 
een groei van de industriële produktie met 1,3%, misschien 'te pessimistisch' 
zijn. 

Diverse economische instituten publiceren op regelmatige tijdstippen 
prognoses voor de toekomstige economische groei. Het Planbureau bij voorbeeld 
voorziet het volgende groeipad voor het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) voor 
België 2 2: 

Deze prognoses zijn gebaseerd op de 
resultaten van het HERMES-model, een 
macro-econometrisch model ontwikkeld 
door het Planbureau, om projecties op 
middellange termijn te genereren. De 
gemiddelde jaarlijkse groei voor de 
prognoseperiode 1994 - 1998, ligt op 
2,34%. 

Daarnaast publiceert de OESO voorspellingen met betrekking tot de groei van 
het BBP voor de Europese OESO-landen: 

Een gemiddeld groeipercentage van 2,83% 
wordt door de OESO in acht genomen voor de 
periode 1994 - 2000. 

In het Jaarlijkse rapport over de 
perspectieven inzake havenontwikkeling23 

onderscheidt de Vlaamse Havencommissie 
twee scenario's wat betreft de toekomstige 
gemiddelde groei van de Europese industriële 
produktie, namelijk 2% en 2,5%. Dit laatste 
percentage werd bij voorbeeld gehanteerd in een prognose, uitgevoerd ten behoeve 
van de bouw van de Containerkade Noord in de haven van Antwerpen. 

Om een tweede referentiepunt te bekomen, werd andermaal een simulatie 
gerund van het prognosemodel. Voor deze tweede simulatie werd een jaarlijks 

GESCHATTE GROEI V A N HET B! iP (PLANBUREAU) 

1994 1,3% 

1995 2,5% 

1996 2,6% 

1997 2,6% 

1998 2,7% 
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gemiddeld groeipercentage aangehouden van 2,2%. Een dergelijk meer 
optimistisch scenario houdt in dat zich vanaf 1994 een economische heropleving 
zal voordoen, met groeivoeten die overeenstemmen met deze uit de jaren tachtig. 
Het aanhouden van een groeipercentage van (afgerond) 2,2% tot 2015 leidt ertoe 
dat geen rekening wordt gehouden met conjuncturele inzinkingen vergelijkbaar 
met deze van in het begin van de jaren negentig. Wel vormt de toepassing van dit 
percentage op cijfergegevens van 1993 een eerste correctie; een relatief laag 
niveau van de industriële produktie (en bijgevolg een lager niveau van de 
maritieme trafiek in de Le Havre-Hamburg-range en in de Vlaamse havens) is 
immers het vertrekpunt. 

Het inbrengen van het groeicijfer van 2,2% in de respectieve regressievergelij
kingen voor lossingen en ladingen resulteert in trafiekverwachtingen, zoals 
samengevat in tabel 3. 

Gegeven een industriële groei van 2,2% per jaar, wordt 754 miljoen ton 
behaald in het jaar 2000 in de Le Havre-Hamburg-range. Veronderstelt men dat 
de Vlaamse havens (exclusief Oostende) hun huidig marktaandeel behouden (in 
casu 22,8% van de totale rangetrafiek), dan is de potentiële trafiek voor deze 
havens in dat jaar gelijk aan 173 miljoen ton. In 2007 bedraagt de totale trafiek 
873 miljoen ton, waarvan 200 miljoen ton in de Vlaamse havens. In 2015 ten 
slotte bereikt de totale trafiek een volume van 1.023 miljoen ton (236 miljoen ton 
in de Vlaamse havens). 

9. Conclusies 
In deze bijdrage werd een pragmatische benadering ontwikkeld om op een 

verantwoorde wijze de verwachte economische impact te schatten van een 
gediversifieerd publiek investerings-programma. Uit de analyse kunnen drie 
belangrijke conclusies worden getrokken die zeer belangrijk zijn voor vervoerseco-
nomen die zich in de toekomst aan dergelijke oefeningen zouden wagen. 

1. De beschikbare methodologische benaderingen om de economische impact te 
meten van een ruim publiek investeringsprogramma op lange termijn, waarbij 
geen gebruik kan gemaakt worden van gedetailleerde projectgebonden 
berekeningen, zijn weinig bruikbaar wegens het ontbreken van de nodige data 
in de praktijk en omdat zij onvoldoende aansluiten bij de sectoriële realiteit, in 
dit geval van investeringen in de havens en maritieme toegangswegen. 

2. Een macro-sectoriële bepaling van de economische impact van een publiek 
investeringsprogramma berust op talrijke hypothesen en randvoorwaarden die 
weliswaar zeer realistisch kunnen zijn, doch die duidelijk moeten geëxpliciteerd 
worden om aan de EIS wetenschappelijke credibiliteit te verschaffen. De taak 
van de onderzoeker bestaat er precies in om aan beleidsvoerders duidelijk te 
maken dat de uitkomsten van de EIS berusten op een specifieke set 
hypothesen en randvoorwaarden. 

3. Vanuit diverse hoeken (o.m. door sommige welvaartseconomen en conventione
le macro-economen) wordt het gebruik van de EIS vaak aangevallen omdat het 
instrument wetenschappelijk niet voldoende onderbouwd zou zijn en vaak zou 
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deze bijdrage menen evenwel dat de beschreven toepassing op het Vlaams 
Infrastructuurplan duidelijk de mogelijkheid illustreert om te komen tot 
wetenschappelijke onderbouwing en beleidsrelevantie. 

Op het niveau van de toepassing tonen trafiekontwikkelingen in de Vlaamse 
havens aan dat de reservecapaciteit van 20 miljoen ton reeds in het jaar 2000 
volledig in gebruik zal zijn. De nakende implementatie van de VIP-investeringen 
Verrebroekdok, Kluizendok Fase 1 en Wielingendok maakt dat het eventueel 
ontbreken van reservecapaciteit zich op korte termijn niet zal stellen (de VIP-
investeringen gebeuren namelijk 'net op ti jd ' en zijn, volgens deze trafiekevolutie, 
'verantwoord'). Bij een groei van de industriële produktie met 2,2% l i jk t het 
bovendien noodzakelijk dat vanaf 2005 in bijkomende overslagcapaciteit wordt 
voorzien door implementatie van specifieke projecten van het Streefprogramma. 
Projectmatige analyses (EIS, KBA, strategische marktanalyse enz.) moeten 
uitgevoerd worden om de individuele projectbeoordeling en projectkeuze van de 
publieke beleidsvoerders in dit verband wetenschappelijk te onderbouwen. 
Rekening houdend met de bouwtijd van de benodigde haveninfrastructurele 
faciliteiten, kan het jaar 2000 als startdatum van de bouwwerken worden 
vooropgesteld. 

Deze datum is trouwens conform met het tijdstip waarin de aanvang van het 
Streefprogramma wordt voorzien. Het Streefprogramma beoogt, net als het 
Strategisch Programma, optimalisering van de economische draagkracht en de 
veiligheid. De financiële behoefte van dit Programma wordt geraamd op 175 a 200 
miljard BEF. De investeringen hebben uitsluitend betrekking op havens en 
maritieme toegangswegen en binnenvaart. 

Het totale pakket van publieke investeringen (30,7 miljard BEF) leidt 
cumulatief gerekend tot 156 miljard BEF directe en indirecte toegevoegde waarde 
(eerste scenario; discontovoet 4%). Het hoogste jaarlijkse toegevoegde waarde 
cijfer bedraagt nominaal 13,4 miljard BEF. Ongeveer een derde hiervan betreft 
terugvloei naar de overheid. De VIP-investeringen in havens en maritieme 
toegangswegen opgenomen in het Strategisch Programma, leiden tot een 
maximum van 6.230 manjaren aan directe en indirecte werkgelegenheid. 
Cumulatief gerekend beloopt het totale effect 125.000 manjaren. 

Deze conclusies, die belangrijk zijn voor Vlaamse beleidsvoerders, zijn het 
resultaat van een macro-sectorale benadering. De bevestiging van deze conclusies 
vergt uiteraard nog steeds een gedegen economische analyse op projectniveau, bij 
voorbeeld door toepassing van een EIS en/of een KBA. Slechts na dergelijke 
projectgebonden analyses mag overgegaan worden tot implementatie van 
individuele projecten. 
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Verkeer en vervoer in de nota's 
over de ruimtelijke ordening 

Drs. G.P. van Wee 

A b s t r a c t 

This article reviews the Dutch policy on land use and transport as described in the four 
reports on physical planning (land use planning) that were published since 1 960. Since the 
second report on physical planning, the Dutch government has tried to reduce car use and 
to encourage the use of public transport and the bicycle. 
The policy in the current (fourth) report on physical planning is consistent with the previous 
two reports. However, in the current report (1) quantitative targets are given for car use; (2) 
land use policy is more consistent with environmental policy and transport policy than in 
previous reports; (3) concrete measures are proposed for implementing policy. In particular, 
emphasis is given to so called location policy that tries to get 'the right business in the right 
place' so as to encourage alternatives to car use. 
The main conclusions are: 

1 .Land use policies directed to reduce car use would counteract somewhat current trends 
leading to increased car use. 

2. Land use policy alone cannot reduce car use significantly. To reduce car use, land use 
policy should be coupled with policies concerning infrastructure, pricing and parking. 

1. Inleiding 
In het vigerende ruimtelijke (VINEX-)beleid wordt door middel van het 

locatiebeleid getracht sturing te geven aan ontwikkelingen op het gebied van 
verkeer en vervoer. Voorafgaand aan de VINEX zijn reeds drie nota's over de 
ruimtelijke ordening verschenen. Dit roept de vraag op hoe het VINEX-beleid zich 
verhoudt tot het beleid in de drie vorige nota's. Dit artikel beschrijft de resultaten 
van een literatuurstudie naar de vier nota's over de ruimtelijke ordening. De 
studie is uitgevoerd met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin het VINEX-
beleid overeenkomt dan wel afwijkt van het beleid zoals dat in de drie vorige 
nota's is gevoerd. 

Ruimtelijk beleid kan zowel direct als indirect invloed hebben op verkeer en 
vervoer. Onder directe vormen van ruimtelijk beleid versta ik ruimtelijk beleid, 
opgesteld met als doel de keuze van vervoerwijze, het algemene mobiliteitsniveau 
en de ruimtelijke verdeling ervan binnen stedelijke gebieden te beïnvloeden. Bij 
indirect ruimtelijk beleid valt te denken aan het al dan niet open houden van het 
groene hart, de spreiding van economische activiteiten over de Randstad en de 
rest van het land en de concrete keuze van te verstedelijken gebieden. In dit 
artikel wordt alleen ingegaan op die aspecten van het ruimtelijk beleid die direct 
betreldting hebben op verkeer en vervoer. Citaten2 uit de nota's staan hierbij 
centraal. 

Voorafgaand aan de behandeling van de vier nota's over de ruimtelijke 
ordening wordt een algemeen overzicht gegeven van mogelijkheden om via 
ruimtelijk beleid invloed uit te oefenen op de verkeers- en vervoerontwikkelingen. 

2. Aangrijpingspunten voor ruimtelijk beleid 
Beleid kan aangrijpen op verschillende schaalniveaus. Er zijn twee niveaus te 

onderscheiden: het macro-/mesoniveau en het microniveau. 

1. Het macro-/mesoniveau 
Dit niveau heeft betrekking op de relatie tussen gebieden en hun functie. Op 
landelijk schaalniveau3 gaat het daarbij om vraagstukken als de positie van de 
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De locatiekeuze van een zeer 
grote buitenlandse 
onderneming in Nederland 
kan gezien worden als zijnde 
van belang op macro-/ 
mesoniveau, maar ook op 
microniveau. Als een 
winkelpand wordt betrokken 
door een makelaarskantoor, is 
er sprake van zowel een 
wijziging in type activiteiten 
als van herinrichting. 

Hierop zijn uitzonderingen 
mogelijk. De verplaatsing van 
DSM zal bij voorbeeld meso-/ 
macroconsequenties hebben. 

6 Nota RO 1 960 

Randstad in Nederland en vraagstukken inzake de gewenste verdere 
ontwikkeling van de Randstad (dient het groene hart open te blijven; welke 
agglomeraties dienen zich wanneer en op welke wijze uit te breiden?). Op 
regionaal (meso-)niveau spelen vergelijkbare vraagstukken. 

2. Het microniveau 
Hiermee wordt het niveau van individuele ruimtelijke actoren bedoeld. De 
meeste aandacht krijgen de bedrijven en instellingen: waar moet, wil of kan 
zich welk bedrijf vestigen? Bedrijven en instellingen kunnen hierbij worden 
gezien als verschaffers van werkgelegenheid, als aanbieders van publieksvoor
zieningen, als detailhandelsvestigingen en als veroorzakers van milieubelasting. 
Ook de relatie tussen huishoudens en hun woonlocatie maakt onderdeel uit 
van dit niveau. 
Naast het onderscheid tussen macro- en microniveau kan onderscheid worden 
gemaakt tussen wijzigingen in het type activiteit op een bepaalde locatie en 
herinrichting van ruimtelijke actoren binnen de bestaande ruimtelijke 
structuur. 

a. Wijzigingen in type activiteiten 
Daarbij gaat het om algemene wijzigingen in type activiteiten. Veel voorkomend 
is de transformatie van agrarische gebieden in woon-, werk- en recreatiegebie
den en verkeersinfrastructuur. 

b. Herinrichting binnen de bestaande ruimtelijke structuur 
Hierbij bl i j f t de bestemming van een gebied of perceel in algemene termen 
hetzelfde. Er vindt alleen een wijziging in de locaties van actoren plaats. 
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als bedrijf X een kantoorpand verlaat en bedrijf 
Y zich er in vestigt, of wanneer huishouden A een woning verlaat en 
huishouden B zich erin vestigt. 

De grenzen tussen macro-/mesoniveau en microniveau zijn, evenmin als die 
tussen wijzigingen in type activiteiten en herinrichting binnen de bestaande 
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ruimtelijke structuur, scherp te trekken . De indeling heeft bovenal tot doel een 
kader te bieden voor ruimtelijke processen en mogelijkheden voor ruimtelijk 
beleid. Bovengenoemde indelingen kunnen ook worden gecombineerd. Zo spelen 
wijzigingen in type activiteiten op macro-/mesoniveau en op microniveau. 
Herinrichting zal vooral op microniveau spelen5. 

In het vervolg van dit artikel zullen de vier nota's over de ruimtelijke ordening 
worden behandeld. Daarna zal een confrontatie tussen het beleid inzake de relatie 
tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer en de hiervoor weergegeven 
indelingen worden gepresenteerd. 

3. Eerste Nota over de ruimtelijke ordening 
De Eerste Nota heeft als titel: JVota inzake de ruimtelijke ordening in 

Nederland*. De relatie tussen verkeer en ruimtelijke ordening/ontwikkelingen 
bl i j f t voornamelijk beperkt tot een beschouwing over de relatie tussen bevol
kingsspreiding, binnenlandse migratie en scheiding van woon- en werkplaats: 
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Migratie, pendel en forensisme zijn te zien als vormen om bevolking en werkgelegen

heid elkaar te laten vinden. Binnen zekere grenzen zijn zij onvermijdelijk en zelfs 

noodzakelijk om de welvaart en het sociale leven in het land zich te doen 

ontwikkelen. Het is niet mogelijk in het algemeen de vraag te beantwoorden of de 

werkgelegenheden naar de arbeiders moeten komen dan wel de arbeiders naar de 

werkgelegenheid. (...). Elektriciteit, afstandsgas en olie geven een veel grotere vrijheid 

van vestiging aan de ondernemer. Het snellere verkeer heeft de afstanden doen 

inschrompelen. Het motorverkeer heeft allerlei gebieden opengelegd die vroeger 

buiten beschouwing moesten blijven. (...) Mogelijkheden voorwerken en wonen, die 

vroeger praktisch tot de grote steden beperkt bleven, kunnen thans in steeds grotere 

delen van het land worden ontwikkeld. Met name het moderne verkeer, dat landelijk 

bezien zulk een belangrijke factor is bij de spreiding van bestaansbronnen, kan echter 

regionaal een concentrerende kracht blijken. Dit geldt speciaal voor de werkgelegen

heid en voor de verzorgende diensten. De grotere, beter geoutilleerde centra komen 

gemakkelijker binnen het bereik en komen daardoor ook meer en meer naar voren. 

Dit complex van - ten dele onderling tegenstrijdige - tendenties moet er toe leiden bij 

de waardering van het migratieverschijnsel niet in te kleine gebiedseenheden te 

denken. (...) Wellicht is zelfs binnen die kaders niet altijd een vasthouden aan de 

,eigen' aanwas mogelijk of wenselijk. (...) Zoals gezegd, behoort ook een krachtige 

uitbreiding van het forensisme zeker niet tot de onmogelijkheden. (...) De ruimtelijke 

bezwaren liggen op een beperkt grondgebied als het onze met name in het verloren 

gaan van de weinige beschikbare open ruimten van formaat aan een wijdverspreide 

half-stedelijke, half-landelijke bebouwing. Het verschijnsel heeft een complex van 

oorzaken, dat nog niet voldoende is onderzocht. Niettemin lijkt het voor de hand te 

liggen, dat hoe meer men aan de bevolking werkgelegenheid kan bieden in een 

omgeving waar zij ook aangenaam kan wonen, hoe meer de noodzaak van heen en 

weer reizen wordt verzwakt. Er ligt ook een aanmaning in om het wonen in de steden 

zelf aantrekkelijker te maken door een goede opzet van de nieuwe wijken. Ook dan 

echter zal men niet kunnen vermijden in een ruime zone om de grote steden heen op 

geselecteerde plaatsen gelegenheid tot buiten wonen te bieden. Spoedige 

maatregelen in de regionale sfeer lijken hier geboden, wil men niet door de 

ontwikkeling overrompeld worden . 

In de nota wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei tot 14 miljoen in 1980. De 
nota stelt, dat voor de verdere groei van het autobezit geen betrouwbare prognose 
is te geven. Als indicatie geeft de nota een mogelijk verzadigingsniveau8 van 1 auto 
op 6 inwoners. Op grond daarvan wordt een verzesvoudiging van het autobezit in 
1980 ten opzichte van 1955 verwacht. 

De Eerste Nota heeft een sterk faciliterend karakter. In aansluiting op het 
Rijkswegenplan uit 1958 wordt gesteld dat er verschillende nieuwe wegen nodig 
zijn. In de Randstad zullen volgens de Eerste Nota vermoedelijk de grootste 
spanningen optreden. Het nationale beleid ten aanzien van verkeersvoorzieningen 
is als volgt geformuleerd: 

de tijdige aanpassing, nationaal en regionaal, van de wegen te land en te water bij 

In de nota wordt van een 
plafond' gesproken. 

de gewenste ontwikkeling van het land, met name bij het stimuleren van de daartoe 

aan te wijzen gebieden en centra. 
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Tweede Nota 1 966 

'° Tweede Nota 1 966, 
Hoofdstuk VI ('Verkeer en 
vervoer'), p. 1 27-128 

" Tweede Nota 1966, p. 132-
133 

1 2 Tweede Nota 1966, p. 134 

Bij de formulering van het nationale beleid inzake de werkgebieden en de 
woongebieden wordt niets vermeld over verkeer en vervoer. 

4. Tweede Nota over de ruimtelijke ordening 
9 

In de Tweede Nota over de niimtelijke ordening in Nederland (1966) wordt 
reeds aandacht besteed aan de wisselwerking tussen de ruimtelijke structuur en 
de verkeers- en vervoersrelaties: 

Het huidige verkeers- en vervoervraagstuk wordt vooral beheerst door de hier 

geschetste invloed van de snel opgekomen moderne middelen van vervoer op het 

bestaande - en niet zo snel te wijzigen - ruimtelijke patroon. Tegelijkertijd zijn echter 

de nu ontstane problemen een aanwijzing ervoor, hoezeer het ruimtelijke patroon op 

zijn beurt de verkeers- en vervoersrelaties be ïnvloedt . De verplaatsingen van mensen 

en goederen vinden hun oorsprong en bestemming hoofdzakelijk op de punten waar 

de menselijke activiteiten zich samentrekken (...). De ligging van de verschillende 

ruimtelijke elementen ten opzichte van elkaar en hun interne opbouw bepalen daarom 

richting, aard en omvang van de verkeersstromen. Er is dan voor alles een onderlinge 

afstemming nodig van de ruimtelijke plannen en die op het gebied van verkeer en 

vervoer. In wezen is het é é n niet mogelijk zonder het ander.(.. .) O p lange termijn 

gezien moet in deze integrale benadering de oplossing worden gezocht zowel van 

het ruimtelijke als van het verkeers- en vervoersprobleem . 

In de Tweede Nota staan de problemen ten gevolge van de zeer sterke stijging 
van het autobezit en -gebruik inzake congestie en parkeren, met name in de 
stedelijke centra maar ook daarbuiten, centraal. Ter voorkoming van nieuwe 
problemen wordt onder meer gesteld dat „in de nieuwe wijken de concentraties 
van gebouwen die veel verkeer aantrekken worden gesitueerd in goed verband met 
het wegenstelsel en het openbaar vervoer". Voor het blijven functioneren van de 
stadscentra acht de regering de uitbouw van het openbaar vervoer de enige 
mogelijkheid om afdoende oplossingen te bereiken, speciaal voor het woon
werkverkeer. De overschakeling op het openbaar vervoer dient zo snel mogelijk te 
worden bevorderd. Middelen hiertoe zijn onder meer maatregelen op het gebied 
van parkeren en inschakeling van het prijsmechanisme bij de bezetting van de 
verkeersruimte in de binnensteden. Bovenal zal echter het openbaar vervoer zelf 
een aantrekkelijk alternatief moeten bieden voor de privé-auto' 1 . 

Over de afstemming van de trein en overig openbaar vervoer zegt de Tweede 
Nota: 

De bediening van het korte-afstandverkeer in het kader van stadsgewest of stedelijke 

zone brengt de spoorwegen sterk in de sfeer van de stedelijke verkeers- en 

vervoersvraagstukken. Dit vraagt het in é é n operationeel stelsel vatten van twee in 

schaal en netwerk zeer verschillende systemen . 

Om de positie van het rail-goederenvervoer te versterken stelt de Tweede Nota 
het volgende: 
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Aansluiting van industrieterreinen en grote industriële complexen op het spoorwegen

net maakt een bundeling van vervoersstromen mogelijk die past bij de karakteristiek 
i 1 3 

van het spoorvervoer . 

Dit kan worden gezien als een eerste aanzet voor een locatiebeleid voor het 
goederenvervoer. Er bli jkt uit dat in de Tweede Nota de samenhang tussen 
ruimtelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van verkeer en 
vervoer wordt erkend. 

De analyse van de samenhang tussen ruimtelijke ordening en vervoer wordt 
echter slechts in beperkte mate vertaald in concrete maatregelen en beleidslijnen. 
Afgezien van de aangedragen oplossingen voor de stadscentra (parkeerbeleid, 
verbetering openbaar vervoer) heeft ook de Tweede Nota een sterk faciliterend 
karakter. Op het gebied van het beleid inzake de hoofdwegen-infrastructuur stelt 
de Tweede Nota dat de sterke groei van het autobezit en -gebruik nopen tot een 
drastische uitbreiding en verbetering van het Nederlandse hoofdwegennet. 

5. Derde Nota over de ruimtelijke ordening 
De Derde Nota over de ruimtelijke ordening bestaat uit een aantal delen. Voor 

het verkeers- en vervoerbeleid is vooral de verstedelijkingsnota (deel 2) relevant. 
Deel 2a" bevat de beleidsvoornemens over spreiding, verstedelijking en mobiliteit, 
terwijl deel 2d' 5 de regeringsbeslissing (met de nota van toelichting) bevat. 

De verstedelijkingsnota is geschreven na de eerste oliecrisis en het rapport 
aan de club van Rome'6, waarin onder meer werd gewezen op de desastreuze 
gevolgen voor het milieu van de demografische en economische groei, in 
combinatie met verwaarlozing van de milieu-aspecten. De houding van de regering 
ten aanzien van mobiliteit is midden jaren zeventig sterk gewijzigd. 

Het infrastructuurbeleid is gericht op beperking van de groei van het aantal 

reizigerskilometers. Niet alleen het aantal verplaatsingen moet worden afgeremd, 

maar ook de lengte van de verplaatsingen. Met name de 'milieu-vriendelijke' 

vervoerwijzen als lopen en fietsen en, in zekere mate, openbaar vervoer dienen 

bevorderd te worden. De beperking zal vooral moeten worden toegepast op het 
i 1 7 

autoverkeer . 

Tweede Nota 1966, p. 143 

Derde Nota 2a 1 976 

Derde Nota 2d 1977 

Meadows 1 972 

Tekst uit de Derde nota over 
de ruimtelijke ordening, deel 
l a , p. 75, geciteerd in Derde 
Nota 2a 1976, p. 8 

Derde Nota 2a 1976, p. 20 

Nadelen van het sterk toegenomen autogebruik zijn volgens de Derde Nota, 
deel 2a: 

luchtverontreiniging; schade aan het milieu door aanleg van autowegen; schade aan 

het stadsbeeld door verkeersdoorbraken; parkeervoorzieningen en rijdende of 

stilstaande files; hinder voor het wonen; onveiligheid vooral voor kinderen en 

bejaarden . 

De regering is zich bewust van de weerstand die beperking van (auto)mobili-
teit bij de bevolking oproept: 

Desalniettemin (...) blijft de auto populair. Vaak wordt op plannen en ontwikkelingen, 

die worden gezien als bedreigingen voor de gegroeide mobiliteit, emotioneel 
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Derde Nota 2a 1976, p. 20 

Derde Nota 2a 1976, p. 82 

Derde Nota 2a 1976, p. 134 

Derde Nota 2a 1976, p. 151 

Derde Nota 2a 1976, p. 156 

gereageerd. Kennelijk wordt het als een grote verworvenheid ervaren dat dank zij de 

grotere beweeglijkheid de vrijheid van handelen (...) is toegenomen". 

Net als de Tweede Nota onderstreept ook de Derde Nota de samenhang tussen 
verkeer en ruimtelijke ordening: ,,De ontwikkeling van het verkeers- en 
vervoerstelsel bli jkt één van de belangrijkste componenten van de ruimtelijke 
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ontwikkeling" . Daarom stelt de regering: „Beperking van de verplaatsingsbehoef
te wordt door de regering met name nagestreefd door middel van een betere 
afstemming en integratie van gebieden voor wonen, werken en voorzieningen"2'. 
De regering stelt het volgende voor: 

In de steden wordt geconcentreerd gebouwd. (...) Nieuwe woongebieden worden aan 

de buitenzijde van de Randstad geprojecteerd langs bestaande - en in enkele gevallen 

nog aan te leggen - railinfrastructuur op een reisafstand (inclusief voortransport) van 

niet meer dan 25 a 35 minuten van de steden . 

De ligging van nieuwe werkgebieden is volgens deel 2a „centraal én spreiding 
binnen het stadsgewest nabij halteplaatsen van het openbaar vervoer". Voor 
nieuwe infrastructuur zou de nadruk moeten liggen op het openbaar vervoer. 
Over de woon-werkafstanden zegt deel 2a het volgende: 

De afstand tussen wonen en werken moet zo klein mogelijk worden gehouden. 

Daarom wordt in deze nota gekozen voor een beleid, waarin enerzijds de 

woningbouw in Noord- en Zuid-Holland en in de Zuidelijke Usselmeerpolders wordt 

bevorderd om de trek naar Noord-Brabant en Gelderland te verminderen en waarin 

anderzijds de totstandkoming van werkgelegenheid in delen van Noord-Brabant en 

Gelderland wordt bevorderd om het forensisme naar de Randstad te verminderen. 

Ook binnen de stedelijke gebieden dient de afstand tussen wonen en werken echter 

zo klein mogelijk te worden gehouden. (...) In de eerste plaats moet worden getracht 

nieuwe woongebieden op zo kort mogelijke afstand van de stedelijke centra tot 

ontwikkeling te brengen. (...) In de tweede plaats moet er naar worden gestreefd 

binnen de stadsgewesten een onderlinge afstemming van woongelegenheid en 

werkgelegenheid te verkrijgen (een gesloten woon-werkbalans)" . 

Daarom wil de regering bevorderen dat ook in de groeikernen werkgelegenheid 
wordt gevestigd. Verder stelt deel 2a: 

Beperking van de groei van de verplaatsingsbehoefte moet worden bereikt door een 

betere afstemming en integratie van gebieden voor wonen, werken en voorzieningen, 

m.n. ook recreatievoorzieningen. (...) W a a r het in de praktijk nog mogelijk is nieuwe 

woongebieden te scheppen binnen fietsafstand van het stedelijke centrum, verdient het 

aanbeveling deze norm aan te houden om de bewoners in staat te stellen regelmatig 

de fiets te gebruiken. 

De regering erkent dat dit niet overal mogelijk is en stelt daarom dat elders 
een goed functionerend openbaar-vervoersysteem nodig is. Omgekeerd moet de 
verdere stedelijke ontwildteling zo worden opgezet, dat het openbaar-vervoersys-
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teem in staat wordt gesteld goed te functioneren. Dit kan worden bevorderd door 
nieuwe woon- en werkgebieden daar te situeren waar een goede bediening door 
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het openbaar vervoer verzekerd is . 
In de Structuurschets voor de verstedelijking25 staan aanvullende richtlijnen 

voor de bevordering van de onderlinge afstemming van woon- en werkgelegenheid 
binnen de stadsgewesten: 

a. Met het oog op het bereiken c.q. handhaven van de gewenste onderlinge afstemming 

van woon- en werkgelegenheid binnen de stadsgewesten dient men, met name in het 

kader van streek- en structuurplannen: 

• rekening houdend met de vestigingsfactoren per bedrijvigheid ernaar te streven dat 

binnen het stadsgewest ten minste voldoende arbeidsplaatsen aanwezig kunnen zijn 

voor de aldaar wonenden die zich door middel van werken een inkomen willen 

verschaffen; 

• in combinatie daarmee te streven naar een zodanige differentiatie binnen de 

werkgelegenheid dat de stadsgewestelijke beroepsbevolking in staat wordt gesteld 

in het stadsgewest dat werk te verrichten dat het best aansluit aan ieders 

persoonlijke capaciteit en opleiding en dat ook uit een oogpunt van arbeidsomstan

digheden als volwaardige werkgelegenheid kan worden beschouwd. 

b. W a t de locatie van werkgelegenheid betreft zij in het licht van het streven naar een 

beperking van de afstand tussen wonen en werken en de voor ogen staande 

concentratie van werkgelegenheid en waar mogelijk rekening houdend met de 

wenselijkheid van een zekere menging van wonen en werken, aandacht besteed aan: 

• (re)locatie van werkgelegenheidselementen met een hoge bezoekersfrequentie op 

plaatsen, die uitstekend per stedelijk, regionaal en landelijk openbaar vervoer zijn 

te bereiken; 

• (re)locatie voor overige tertiaire werkgelegenheid en ruimte-intensieve industrie op 

bestaande en voorziene knooppunten van stedelijk en regionaal vervoer; dit 

betekent een voorkeur voor concentraties op enkele plaatsen in de centrale 

agglomeratie en bij stations van de kleinere steden in het stadsgewest; de 

concentratie kan groter zijn naarmate het aantal openbaar vervoerlijnen groter is, 

de frequenties van de openbare vervoerlijnen groter is en de bevolkingsomvang 

rondom de concentraties hoger is; 

• bevordering van de bereikbaarheid van bestaande werkgelegenheidsconcentraties 

door verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer en door het in 

voorkomende gevallen vergroten van de mogelijkheden van het groepsvervoer. 

In de nota van toelichting kunnen we lezen dat de Raad van Advies over de 
Ruimtelijke Ordening (RARO) meent dat de nota (deel 2a) nog geen zekerheid biedt 
dat de werkgelegenheid het verstedelijkingspatroon wat betreft het wonen in de 

Derde Nota 2a 1976, p. 157 

25 
Structuurschets 1 977 beoogde mate volgt. De regering blijkt het hiermee eens te zijn, maar denkt via 
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een uitgebreid instrumentarium de vestigingsplaatskeuze van bedrijven zo te 
kunnen beïnvloeden dat deze zoveel mogelijk overeenstemt met het verstedelij -
kingsbeleid. De regering ziet dan ook geen aanleiding een ander verstedelijkings
patroon na te streven. Het voorgestelde beleid uit deel 2a wordt in grote lijnen 
overgenomen in de regeringsbeslissing (deel d). 

In 1983 kwam de Structuurschets stedelijke gebieden 1983, deel a: 
26 

Beleidsvoornemen uit. Het is de herziening van de Structuurschets voor de 
Verstedelijking 1978, die tegelijk met de Verstedelijkingsnota is uitgebracht. De 
Structuurschets stedelijke gebieden is uitgewerkt voor de periode van 1985 tot aan 
het einde van de jaren negentig. 

Het streven naar de compacte stad, het afremmen van de groei van het 
personenautogebruik en het stimuleren van het openbaar vervoer staan centraal. 
Voor de landsdelen is onder meer het volgende beleid geformuleerd: 

Het beleid is gericht op het bundelen van woon-, werk- en recreatiegebieden en van 

overige verzorgingselementen in of zo dicht mogelijk bij de steden. W a a r een 

ontwikkeling op de schaal van de stad mogelijk is wordt gedacht aan bundeling 

binnen een straal van ca . vier kilometer vanuit het centrum. Rond een aantal (...) 

steden is het aanvaardbaar de ruimtelijke ontwikkeling te baseren op de 

mogelijkheden van het bestaande stadsgewestelijke openbaar vervoerstelsel. In de 

meeste gevallen komen dan de mogelijkheden in aanmerking die gelegen zijn binnen 

een straal van c a . acht kilometer vanuit het centrum. Alleen bij stadsgewesten van de 

vier grote steden zijn ook ruimtelijke mogelijkheden binnen een straal van ca . twaalf 

kilometer vanuit het centrum denkbaar. Ook deze ontwikkelingen dienen gebaseerd te 

zijn op de mogelijkheden van het bestaande stadsgewestelijke openbaar 

vervoerstelsel . 

Bij de nadere uitwerking van het verkeers- en vervoerbeleid krijgt het 
stadsgewest veel aandacht. Het streven is erop gericht evenwichtige woon-
werkbalansen op stadsgewestelijk niveau te verkrijgen, waarbij de intergemeente
lijke verkeersstromen zoveel mogelijk beperkt moeten worden: 

De regering streeft naar een zodanige ruimtelijke ontwikkeling dat de (dagelijkse) 

functionele relaties op het gebied van wonen, werken en verzorging zich op de schaal 

van het stadsgewest kunnen afspelen 2 8 . 

Als criteria voor de locatiekeuze van nieuwe woon-, werk- en recreatiegebieden 
alsmede verzorgingselementen moet de nadruk liggen op concentratie en gelden 
onder meer de volgende locatiecriteria: 

• Lokaties worden zoveel mogelijk aangesloten op halteplaatsen van openbaar vervoer 

en op het nationale en provinciale net van hoofdwegen. 
Structuurschets 1983d 

(...) De lokatie van de bedrijvigheid is meer dan voorheen richting bepalend voor de 

lokatie van het wonen . 
27 

Structuurschets 1983a, p. 8 

28 
Structuurschets 1983a, p. 9 

29 
Structuurschets 1983a, p. 10 
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Zie Van Wee 1995. 

Structuurschets 1983d 

Structuurschets 1 983e 

Structuurschets 1983d, p. 75 

Vierde Nota 1988d 

W C E D 1987 

Verder stelt de regering: 

Kantoren, arbeidsintensieve bedrijven en voorzieningen, die veel bezoekers trekken, 

worden bij voorkeur gevestigd in de stadscentra of bij andere knooppunten van 

openbaar vervoer in het stedelijk gebied. Voor bedrijven, die in relatie tot het aantal 

werknemers/bezoekers een groot beslag op de ruimte leggen, of die overmatige 

hinder veroorzaken, heeft vestiging op industrieterreinen buiten de steden de 

voorkeur. Voorzieningen met een relatief groot ruimtebeslag kunnen tussen de 

stadsdelen en aan de randen van de steden worden gesitueerd. (...) Gebieden voor 

dagrecreatie worden bij voorkeur zo gesitueerd dat ze ook per fiets bereikbaar zijn 

door de bevolking, die er op geor iënteerd is (. . .) 3°. 

Uit deel b (Hoofdlijnen uit de inspraak (Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening)) bli jkt dat de ANWB en NS ervoor pleiten de eerder genoemde 
afstandsnormen te vervangen door reistijden, omdat het element bereikbaarheid 
in de praktijk meer bepalend blijkt te zijn voor het ontstaan van functionele 
relaties op stadsgewestelijk niveau dan de mate van nabijheid c.q. afstanden. 
Deze discussie is later in het kader van het locatiebeleid uit de Vierde Nota 
eveneens gevoerd3'. Niettemin is in deel d (Regeringsbeslissing)32 en deel e (de na 

33 

parlementaire behandeling vastgestelde tekst) van de Structuurschets de 
oorspronkelijke tekst gehandhaafd. Ook de overige hiervoor geciteerde teksten 
blijken in deel d en e niet te zijn veranderd. 

In deel d maakt de regering melding van het advies van de RARO om 
onderzoek te verrichten naar verhoging van dichtheden in gebieden met goede 
bereikbaarheid per openbaar vervoer in samenhang met een aangepaste 
parkeernorm. Verder blijkt dat in opdracht van de Rijksplanologische Dienst 
onderzoek plaats vindt naar de mogelijkheden van verdichting bij stations. In het 
overleg tussen de ministeries van V&W en VROM wordt gestreefd naar aangepaste 
parkeernormen bij rijksgebouwen3 4. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de Structuurschets stedelijke gebieden 
een logisch vervolg is op het reeds geformuleerde beleid en dat er aanzetten 
worden geleverd voor het locatiebeleid, zoals geformuleerd in de Vierde Nota. 

6. Vierde Nota over de ruimtelijke ordening 
De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening, deel d (Regeringsbeslissing)35 

kwam uit in 1988 en werd opgevolgd door de Vierde Nota Extra, waarvan deel III 
(kabinetsstandpunt) in 1991 verscheen. De nota's zijn uitgekomen in een periode 
waarin in politiek, wetenschap en maatschappij veel aandacht was voor 
milieuproblemen. Het rapport Our Common Future van de World Commission on 
Environment and Development36 verscheen een jaar voor de Vierde Nota en 
(herintroduceerde het begrip 'duurzame ontwikkeling' dat werd omschreven als 
„een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder 
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook 
in hun behoeften te voorzien". Wereldwijd kreeg het rapport veel aandacht. Naar 
aanleiding van het uitkomen van Our Common Future bracht het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in 1988 Zorgen voor Morgen uit, de 

37 

eerste nationale milieuverkenning . Duidelijk werd, dat een business as usual-
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RIVM 1988 

3 8 CPB 1985 

3 ' NMP 1989 

4 0 NMP+ 1 990 

4 ' SVV Ma 1988 

4 2 SVV lid 1990 

4 3 Vierde Nota Extra 1 990, 
deel 1, p. 5 

Vierde Nota Extra, deel I, p. 9 

scenario voor 2010 in de context van het middenscenario van het Centraal 
Planbureau3 8 bij lange na niet zou leiden tot een duurzame samenleving; hiervoor 
zouden emissiereducties nodig zijn van circa 70-90%. Het beleidsmatige antwoord 
op Zorgen voor Morgen was het Nationaal Milieubeleidsplan5, later opgevolgd/aan -

40 

gevuld door het NMP-plus . De benodigde emissiereducties volgens Zorgen voor 
Morgen vormden de basis voor kwantitatieve milieudoelstellingen voor vooral 2000 
en in veel mindere mate voor 2010. Geheel in l i jn met het beleid ui t het NMP en 
NMP-plus lagen het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, delen a*' en d*2 

evenals de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening. In een dergelijk klimaat kon 
het milieu zich in een warme belangstelling verheugen in de Vierde Nota. In deel I 
van de Vierde Nota Extra (ontwerp - planologische kernbeslissing) lezen we reeds 
in de inleiding: 

Het uitzicht op de 2 le eeuw betekent meer dan alleen kansen zien en benutten. 

Vooral in het spanningsveld tussen economie en ecologie zullen zware afwegingen 

moeten plaatsvinden. De Vierde Nota heeft terecht bepleit dat ruimtelijke kwaliteit 

mede de economie van ons land ten goede komt, maar op verschillende plaatsen 

dreigt het benutten van alle economische kansen ten koste te gaan van de gezondheid 

van onze omgeving. Wanneer niet wordt bijgestuurd in bijvoorbeeld het primaat van 

bereikbaarheid met de auto, zouden steeds verdergaande aanvullingen in het 

wegennet nodig zijn en zou de uitstoot van schadelijke stoffen de regeringsdoelstellin

gen ver te boven gaan. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de milieudoelstellin

gen uit het NMP+ zo duidelijk mogelijk doorklinken in het ruimtelijk beleid . 

In hoofdstuk 2, 'Verstedelijking en mobiliteit', lezen we dat 

het ruimtelijk beleid moet meehelpen het mobiliteitsvraagstuk bij de wortel aan te 

pakken: door locatiekeuzen meer dan tot dusver te laten bepalen door mobiliteitsover

wegingen is het mogelijk de totale vervoerbehoefte te verminderen (korte woon-

werkafstanden). Naast het reduceren van de behoefte moet het gebruik van de fiets en 

het collectief vervoer worden gestimuleerd. Afstemming van openbaar-vervoervoorzie-

ningen en woon- en werklocaties is daarom nodig. Het beleid van de Vierde Nota is 

nog steeds actueel maar moet krachtiger en effectiever worden toegepast . 

Voor het eerst in de geschiedenis van het ruimtelijk beleid en het verkeer- en 
vervoerbeleid zijn - in l i jn met het NMP en NMP-plus - kwantitatieve doelstellingen 
voor personenautogebruik opgenomen. In de laatste versie van de Vierde Nota, i n 
het NMP-plus en in het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (deel d) 
wordt als doelstelling een maximaal toegestane groei van het personenautoge
bruik tussen 1986 en 2010 van 35% genoemd. Vanuit de ruimtelijke ordening wil 
de regering hieraan als volgt een bijdrage leveren. 

1. Via het locatiebeleid 
Dit beleid richt zich op de ontwikkeling van nieuwe woon- werk- en 
voorzieningenlocaties en groenstructuur. Locatieplanning wordt allereerst op 
nabijheid gericht om de vervoerbehoeften te verminderen en het fietsgebruik te 
stimuleren. Daarnaast wordt locatieplanning gekoppeld aan bestaand openbaar 
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vervoer en aan de planning van nieuwe verbindingen. Verder wil de regering 
verkeerde ruimtelijke ontwikkelingen tegengaan. 

In de planologische kernbeslissing lezen we dat 

de besluitvorming over nieuwbouwlocaties wordt gekoppeld aan de aanwezigheid 

c.q. het tijdig beschikbaar zijn van adequate voorzieningen op het gebied van 

openbaar vervoer en langzaam verkeer . 

Voorts is bet beleid 

er op gericht om de vestiging van bedrijven en voorzieningen met een bepaald 

mobiliteitsprofiel op locaties met een bijbehorende ontsluiting voor fiets, auto en 

openbaar vervoer (bereikbaarheidsprofiel) te bevorderen . 

Zie voor meer informatie over het locatiebeleid Van Wee 1995. 

2. Via de beïnvloeding van de vervoermiddelkeuze. 
3. Via verbetering van de capaciteit en kwaliteit van het openbaar vervoer en via 

veel aandacht voor fietsinfrastructuur. 
4. Via samenwerking tussen overheden en particuliere investeerders. 

In de planologische kernbeslissing lezen we verder dat een stringent 
parkeerbeleid de verkeersstromen moeten beïnvloeden. 

Dit beleid is vrijwel ongewijzigd overgenomen in deel III van de Vierde Nota 
Extra (Kabinetsstandpunt). 

7. Synthese 
Eerder in dit artikel is aangegeven dat het ruimtelijk beleid, gericht op verkeer 

en vervoer, onderscheiden kan worden naar niveau (macro-/mesoniveau versus 
microniveau) en wijziging in type activiteiten versus herinrichting binnen de 
bestaande ruimtelijke structuur. Ruimtelijk beleid kan theoretisch op alle vier 
combinaties betrekking hebben. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat in de Nederlandse praktijk de wijziging in type 
activiteiten op macro- en mesoniveau traditioneel de meeste aandacht hebben 
gekregen. Het beleid inzake gebundelde deconcentratie en het groeikernenbeleid 
zijn hier voorbeelden van. Herinrichting en het microniveau hebben weinig 
aandacht gekregen. Het microniveau speelt traditioneel op lokaal niveau: de 
eventuele vestiging van bedrijven op concrete locaties wordt getoetst aan het 
bestemmingsplan. Toch bli jkt uit het voorafgaande dat er een verschuiving heeft 
plaatsgevonden in de richting van de lagere schaalniveaus, althans, het beleid 
inzake de lagere schaalniveaus is steeds verder geconcretiseerd. 

In de Eerste Nota wordt over het meso- en microniveau niets noemenswaardig 
aangegeven. In de Tweede Nota wordt aangegeven dat in de nieuwe wijken de 

gesitueerd in goed verband met het wegenstelsel en het openbaar vervoer. Verder 

5 Vierde Nota Extra, 
deel I, p. 145 

concentraties van gebouwen die veel verkeer aantrekken, moeten worden 

Vierde Nota Extra, 
deel I, p. 149 

dan deze zeer algemene beleidslijn gaat de nota niet. Er worden geen beleidslijnen 
voor het microniveau verwoord. 
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V R O M / V & W / E Z 1 990, zie 
Van Wee 1995. 

4 8 A G V voerde onderzoek uit 
naar werkenden die op het 
bedrijventerrein 
Plettenburg/De Wiers in 
Nieuwegein werken (AGV 
1 992). Op dit terrein werken 
circa 4730 niet-ambulante 
werknemers. Bijna driekwart 
hiervan reist per auto van en 
naar het werk. Van de 
automobilisten woont nog 
geen 20 procent op een 
afstand van minder dan 6 km 
van het werk. Binnen deze 
afstand valt geheel 
Nieuwegein en bovendien een 
deel van de gemeente Utrecht, 
Houten en IJsselstein. Het 
aandeel werkenden dat in 
Nieuwegein woont, zal dus 
nog aanmerkelijk lager zijn. 

Van Rietbergen 1987; 
Jannette Walen & Buit 1993 

De Derde Nota gaat weer wat verder. Nieuwe woongebieden moeten waar 
mogelijk binnen fietsafstand van het stedelijke centrum worden gebouwd. Waar 
dit niet mogelijk is, dienen nieuwe woon- en werkgebieden te worden gesitueerd. 
Ook worden beleidslijnen voor het microniveau genoemd. Het betreft twee 
beleidslijnen. Ten eerste is dit de reeds eerder genoemde beleidslijn '(re-)locatie 
van werkgelegenheidselementen met een hoge bezoekersfrequentie op plaatsen die 
uitstekend per stedelijk, regionaal en landelijk openbaar vervoer zijn te bereiken'. 
Ten tweede is dit de beleidslijn '(re)locatie voor overige tertiaire werkgelegenheid 
en ruimte-intensieve industrie op bestaande en voorziene knooppunten van 
stedelijk en regionaal vervoer'. 

De Vierde Nota wordt met het locatiebeleid het meest concreet op de lagere 
schaalniveaus. Met name de uitwerking in het werkdocument" geeft een 
gedetailleerde en voor een belangrijk deel kwantitatieve uitwerking van het 
locatiebeleid. 

Uit het voorafgaande blijkt, dat sinds de Tweede Nota (1966) het belang van 
de relatie tussen ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer door de regering 
wordt onderkend. Verder blijkt, dat sinds de Tweede Nota de regering via het 
ruimtelijk beleid sturing wil geven aan de verkeers- en vervoerontvvlkkelingen. In 
het algemeen blijkt, dat de regering de groei van het autogebruik wil beperken en 
het openbaar-vervoergebruik en het fietsgebruik wil stimuleren. Een vergelijking 
tussen de Vierde Nota en de Tweede resp. Derde Nota maakt duidelijk dat op 
hoofdlijnen het beleid uit de Vierde Nota consistent is met het beleid uit de 
Tweede en Derde Nota. In wezen is er 'niet veel nieuws onder de zon'. 

Een vergelijking tussen het beleid volgens de Tweede en Derde Nota en de in 
de praktijk opgetreden ontwikkelingen stemt niet tot optimisme. Hoewel de 
effectiviteit van beleid zeer moeilijk te beoordelen is, daar niet eenduidig 
vastgesteld kan worden welke situatie zonder het geformuleerde beleid zou zijn 
ontstaan, bestaat toch de indruk dat in de praktijk van de algemene beperking 
van de groei van het autogebruik en de stimulering van openbaar-vervoer- en 
fietsgebruik niet veel terecht is gekomen. Hetzelfde geldt voor de mate waarin via 
ruimtelijk beleid het autogebruik en het openbaar-vervoergebruik gestuurd is. Het 
groeikernenbeleid uit de Derde Nota is - zeker wat betreft de ontwikkeling van de 
woongebieden - succesvol geweest. De mate waarin in de groeikernen de 
werkgelegenheid is meegegroeid met de bevolking, is per groeikern verschillend. 
Daar waar de groei van de werkgelegenheid in de groeikernen vrij sterk is geweest, 
bleek een groot aandeel van de werkenden niet in de groeikern te wonen (vergelijk 

48 49 

Nieuwegein ), met als resultaat een hoog niveau van pendel concluderen op 
basis van onderzoek hierover dat - in tegenstelling tot wat het beleid voorstaat -
bedrijfsverplaatsingen naar groeikernen hebben geleid tot vergroting van de 
gemiddelde woon-werkafstanden. De komst van bedrijven naar groeikernen leidt 
niet zozeer tot de door het beleid beoogde ruimtelijke integratie van wonen en 
werken als wel tot een toename van het kruisforensisme tussen groeikern en 
donorstad of -regio. 
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• Is het een illusie te verwachten dat de groei van het autogebruik door middel 
van ruimtelijk beleid significant is te beïnvloeden? 

• Is het beleid niet krachtig genoeg ingezet c.q. niet in voldoende mate omgezet in 
concrete maatregelen om de gewenste ontwikkelingen te bereiken? 

• Is verzuimd door middel van flankerende maatregelen de gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen te ondersteunen? 

Dit artikel beoogt niet gedetailleerd op de beantwoording van deze vragen in te 
gaan. Daarom ga ik er slechts kort op in. Ik trek uit de ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia niet de conclusie dat het bij voorbaat een illusie is om de groei 
van het autogebruik door middel van ruimtelijk beleid significant te beïnvloeden. 
Er zijn op basis van de eerste drie nota's over de ruimtelijke ordening nauwelijks 
ruimtelijke maatregelen getroffen om het autogebruik te beïnvloeden (af te 
remmen). 

Er hebben diverse min of meer autonome ontwikkelingen plaatsgevonden die 
hebben geresulteerd in een groei van het autogebruik. Ten eerste is dit de 
suburbanisatie van wonen en werkgelegenheid. Daarnaast is er reeds decennia 
een tendens tot toenemende specialisatie op de arbeidsmarkt en de daarmee 
samenhangende ruimtelijke schaalvergrotingsprocessen. Verder zijn er vele 
infrastructurele verbeteringen tot stand gekomen waardoor snel verplaatsen tegen 
relatief lage prijzen voor velen mogelijk werd, mede door de gestegen inkomens. 

Dank zij het ruimtelijke- en verkeers- en vervoerbeleid is in sommige situaties 
aan elkaar gekoppelde uitbreiding van de stedelijke structuur en infrastructuur 
tot stand gekomen. Voorbeelden hiervan zijn de groeikernen Nieuwegein en 
Zoetermeer, waar nieuwe railinfrastructuur is aangelegd. Echter, in grote lijnen is 
het ruimtelijk overheidsbeleid vooral volgend geweest en nauwelijks sturend, 
althans niet op dusdanige wijze dat de groei van het autogebruik is afgenomen. 
Daarmee is ook de tweede vraag beantwoord. Verder heeft het ontbroken aan 
voldoende en effectieve flankerende maatregelen. Pas in de Vierde Nota worden in 
potentie krachtige instrumenten en flankerende maatregelen genoemd die 
significant kunnen ingrijpen op de groei van het autogebruik. 

Samenvattend kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

Sturing van ontwikkelingen in autogebruik door middel van ruimtelijk beleid 
vergt een krachtig overheidsbeleid dat relatief sterk ingaat tegen de 'autonome 
ontwikkelingen'. 
Van ruimtelijk beleid alleen mogen op voorhand geen al te grote effecten worden 
verwacht. De invloed van ruimtelijk beleid kan wellicht worden versterkt door 
flankerend beleid, onder meer op het gebied van infrastructuur, prijsbeleid 
(auto, openbaar vervoer) en parkeerbeleid. 

Vergelijken we de Derde Nota met de eerste twee nota's, dan blijkt de Derde 
Nota een inhoudelijke trendbreuk te zijn geweest: de eerste twee nota's hadden een 
sterk faciliterend karakter, in de Derde Nota gaf de regering te kennen sturend te 
willen optreden. 
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procedurele trendbreuk te zijn opgetreden. De belangrijkste verschillen zijn: 

er zijn kwantitatieve doelstellingen voor het autogebruik geformuleerd; 
er is een hoge mate van consistentie tussen het ruimtelijk-, verkeers- en 
milieubeleid; 
de Vierde Nota geeft een concrete uitwerking op maatregelenniveau aan de 
wenselijk geachte ontwikkelingen: door middel van het locatiebeleid is het 
ruimtelijk beleid in hoge mate geconcretiseerd, waardoor de (bestuurlijk-
technische) uitvoerbaarheid groot is. 

Op basis hiervan mag worden verwacht dat, mits het beleid uit de Vierde Nota 
krachtig wordt doorgevoerd en wordt ondersteund door een krachtig doorgevoerd 
beleid uit het SWII, de kansen op succes hoger zijn dan die van het beleid uit de 
twee vorige nota's. Daar een dergelijk beleidspakket vrij sterk ingaat tegen de 
'autonome ontwikkelingen' en het maatschappelijke en politieke draagvlak niet op 
voorhand gegarandeerd is, is de mate van uitvoering de grootste onzekerheidsfac
tor. 
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De Europese vervoersintegratie, in het bijzonder: 
Vervoersactieprogramma 
1995-2000 van de Europese Commissie 
Prof. dr. mr. J.G.W. Simons 

Ten geleide 
In de twee voorgaande rubrieken is 

al stilgestaan bij de summiere 
aankondiging van komende 
vervoersprogramma's; eerst naar 
aanleiding van het 'parlementaire 
examen' van de nieuwe Europese 
Commissaris (nr. 1/95), vervolgens een 
aanvulling daarop met een 
beschouwing van het viertal 
kernbegrippen die vervoerscommissaris 
Kinnock hanteert. 

In j u l i j l . heeft de gehele Europese 
Commissie als college haar visie op het 
gemeenschappelijk vervoersbeleid 
vastgelegd in een mededeling aan 
Raad, Parlement, Economisch en 
Sociaal Comité en dat van de regio's'. 
We zullen er in de volgende paragraaf 
op ingaan. Eerst, in deze paragraaf, 
twee andere zaken. 

Een goed ingewijde lezer schreef 
mij naar aanleiding van de 
overzichtstabel 'Paneuropa -
internationale organisaties' in het 
vorige nummer: de kolom over de 
ECMT (CEMT) zou nog vervolmaakt 
kunnen worden. Ik citeer deze 
briefschrijver hierna gaarne, omdat 
ikzelf CEMT-fan ben. Met genoegen 
denk ik terug aan de t i jd, vóór alle 
formele advies- en overlegorganen, 
waarin in Commissieverband met het 
Nederlandse ministerie van Verkeer en 
Waterstaat over Europese zaken -
aanvankelijk Gemeenschapszaken -
werd geconfereerd. Het lukte 
uiteindelijk ook de CEMT-zaken als 
vast Europees punt op de agenda te 
krijgen. 

De vervolmaking luidt: „Naast het 

volledige lidmaatschap kent de ECMT 
ook een waarnemerslidmaatschap en 
een geassocieerde lidmaatschap. 
Marokko is in 1990 waarnemer 
geworden en Albanië in 1993. In 1995 
zijn Wit-Rusland, Georgië en Armenië 
waarnemer geworden. De Oekraine zal 
waarschijnlijk binnenkort dit 
lidmaatschap aanvragen. Azerbeidzjan 
heeft dit reeds gedaan. Een verzoek 
van FYROM (Former Yugoslavian 
Republic of Macedonia) is nog niet in 
behandeling genomen. De behandeling 
van de lidmaatschapsaanvraag van 
Cyprus en Liechtenstein is sine die 
uitgesteld. 

Geassocieerde leden zijn 
respectievelijk Australië, Canada, 
Japan, Nieuw-Zeeland, de Russische 
Federatie en de Verenigde Staten. Voor 
deze landen gelden respectievelijk de 
volgende jaren van toetreding als 
geassocieerd lid: 1973, 1975, 1969, 
1991, 1993 en 1977". 

Overigens is het, bij zo'n 
voortdurende wisseling, of beter gezegd 
uitbreiding, geboden om steeds 
opnieuw de stand van zaken te 
bekijken. Die is bij voorbeeld terug te 
vinden in de jongste CEMT-uitgaven, 
zoals de reeks 'Round Table' van het 
desbetreffende Economie Research 
Centre. Daarin staat altijd op een van 
de eerste dekbladen algemene 
informatie over de CEMT, inclusief de 
nieuwste stand van de lidmaatschap
pen. Maar de informatie van de 
briefschrijver loopt daarop al vooruit. 
Een waarlijk ingewijde, dus! 

De politieke activiteiten van de 
CEMT zijn af te leiden aan de 
onderwerpen die op de jaarlijkse 
Ministerraad, dit jaar op 7 en 8 jun i 
onder Oostenrijks voorzitterschap, 
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worden besproken. Allereerst wordt er 
heel wat geïnformeerd en gecoördi
neerd. Voorbeelden daarvan zijn 
reportages over de activiteiten op 
transportgebied van de Europese Unie 
en regionale conferenties van Ministers 
van Transport zoals deze keer die van 
de Alpenlanden, de Westmediterrane 
landen en de Midden- en Oosteuropese 
landen, alsmede dit jaar een dialoog 
met de autoindustrie, gericht op een 
versnelde reductie van het brandstof
verbruik en CC>2-emissies van nieuwe 
auto's. Dat in dit grote gezelschap ook 
de fundamentele punten niet uit de 
weg worden gegaan, bli jkt onder meer 
uit een discussie over de hoofdpunten 
van een Paneuropees transportbeleid, 
alsmede het gecombineerde vervoer, 
waarbij opgeroepen wordt de verstoring 
van concurrentieverhoudingen te 
elimineren door internationaal 
aanvaarde maatregelen voor de 
geleidelijke allocatie van alle 
transportkosten aan de veroorzaker. 
Een aangenomen resolutie over de 
integratie van de nieuwe CEMT-
lidstaten, met name die uit Centraal
en Oost-Europa heeft een belangrijke 
aanbeveling, namelijk dat de CEMT de 
zogenaamde 'Paneuropese principes' 
zal formuleren ten aanzien van 
veiligheid, milieu, technische 
standaarden en geharmoniseerde 
sociale en fiscale voorzieningen. De 
multilaterale quota voor het 
vrachtvervoer over de weg zullen vanaf 
1997 met een nieuwe categorie, 
namelijk de 'schone en veilige' 
vrachtwagen, naast de conventionele 
en de groene vrachtwagen, worden 
uitgebreid. 

De tweede zaak betreft de Europese 
ombudsman. Eindelijk, na één jaar, 
want intern verschil van mening in het 
Parlement heeft voor dit uitstel 
gezorgd, heeft het Europees Parlement 
zijn plicht om de ombudsman te 

benoemen, vervuld. Het is de 57-jarige 
Fin Jacob Söderman. Hij heeft tot taak 
klachten over mogelijk wanbeheer van 
Europese instellingen of organen te 
behandelen, maar hij kan ook op eigen 
initiatief onderzoek verrichten, dit alles 
overigens niet in kwesties die voor de 
rechter dienen of gediend hebben. De 
ombudsman kan derhalve onbehoorlijk 
bestuur bekijken bij Raad, Commissie, 
Rekenkamer of het Europese 
Parlement zelf en bij organen als de 
Europese Investeringsbank, de 
toekomstige Europese Centrale Bank, 
het Milieubureau in Kopenhagen. 

Iedere EU-burger en iedere legale 
inwoner of ingeschreven organisatie 
heeft binnen twee jaar het recht een 
klacht in te dienen. Zo zijn 'de juiste 
beslissing' van de instellingen, gevallen 
van discriminatie, verkeerde 
voorlichting en gevallen van 
incompetentie, zaken waarop de 
ombudsman zal letten. Via een verslag 
met aanbevelingen aan het Europese 
Parlement en aan de instelling in 
kwestie kan een en ander dan leiden 
tot een oplossing. 

Met de instelling van de 
ombudsman is evenwel de Commissie 
Verzoekschriften van het Europese 
Parlement niet opgeheven. Ook deze 
commissie behandelt klachten en 
petities van burgers die het werkterrein 
van de Europese Unie rechtstreeks 
aangaan. Daarmee is het werkterrein 
veel breder, maar de commissie heeft 
an sich minder bevoegdheden. 
Afgesproken is dat de klachten 
bestemd voor de ombudsman 
geadresseerd dienen te worden aan het 
Europese Parlement, waar bekeken 
wordt welke van de twee instanties de 
klacht zal behandelen. Al met al heeft 
het Europese recht er weer een 
instantie bij gekregen, die tegen 
minimale kosten - immers dure 
proceskosten en advocaatkosten via 
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gerechtelijke procedures kunnen 
vermeden worden - het Europees recht 
en rechtsgevoel genoegdoening kan 
geven. 

Gemeenschappelijk vervoersbe
leid: actieprogramma 1995-2000 

Vervoerscommissaris Kinnock 
heeft met een verrassend korte tekst de 
gehele Europese Commissie 
meegekregen in een vervoersactiepro
gramma tot het jaar 2000. Het bevat de 
opsomming van komende voorstellen in 
de rest van 1995 en 1996 en de 
activiteiten die tussen 1997 en 2000 
zouden moeten plaatsvinden, 
voorafgegaan door een slechts 
anderhalve pagina kleine inleiding en 
beschrijving van de doelstellingen. Dit 
was mogelijk nu dit actieprogramma 
voortkomt uit de uitgebreide discussie 
inzake het Witboek over de Toekomstige 
Ontwikkeling van het 
Gemeenschappelijke Vervoersbeleid, 
waaraan ook in deze rubriek (nummer 
1/93, blz. 88 e.v.) aandacht is besteed. 

In genoemd nummer betreurde ik in 
mijn commentaar op het Witboek dat 
een echt actieprogramma met tijds- en 
hoedanigheidsaanduidingen van 
actiepunten niet was opgenomen. Het 
Witboek was daarmee 'ongrijpbaar' 
geworden, ofschoon de Commissie wel 
aanduidde bij haar werkprogramma 
een actielijst op te nemen en 
voortdurend te zullen actualiseren, het 
toen genoemde rolling action program 
De Europese Commissie heeft dus 
woord gehouden. 

Het onderhavige actieprogramma 
wordt eveneens gesteld in het kader 
van 'duurzame mobiliteit', te meer nu 
de beleidsdiscussie over het Witboek 
deze oriëntatie heeft bevestigd. 
Eveneens wordt het in het Verdrag van 
Maastricht opgenomen subsidiariteits
beginsel benadrukt. Hetzelfde geldt, 
wat betreft het vervoer, voor de 

handhaving van de veiligheid, de 
ontwikkeling van de interne markt, de 
milieurelatie en de kwaliteit en 
doelmatigheid van de vervoersinfra
structuur (TEN's). 

Nu efficiënte transportsystemen 
van essentieel belang zijn voor de 
concurrentie van de Europese 
industrie, groei en werkgelegenheid, 
maar ook rekening moet worden 
gehouden met de behoeften en 
belangen van de individuele burgers, is 
dit actieprogramma met zijn 
onderverdeling in concrete punten tot 
en met 1996 en actiepunten die 
zouden moeten worden ondernomen 
vanaf 1997, een lofwaardige poging om 
duidelijkheid te verschaffen over de 
politiek die de Commissie op 
vervoersgebied wil volgen. 

Het actieprogramma kent een 
driedeling: 

a. kwaliteitsverbetering, onderverdeeld 
in drie secties; 

b. het functioneren van de interne 
markt, eveneens onderverdeeld in 
drie secties; 

c. externe betrekkingen. 

Het is ondanks de beknoptheid 
ondoenlijk om alle voorstellen en 
ideeën van de Commissie hier weer te 
geven. Daarvoor moet naar het 
actieprogramma zelf, en in het 
bijzonder naar de desbetreffende 
bijlagen, worden verwezen. Alleen de 
meest opvallende projecten komen hier 
aan bod, om te beginnen de concrete 
punten voor de periode tot en met 
1996. 

Ad a. Kwaliteitsverbetering 
Beoogd wordt de ontwikkeling in 

het bijzonder te richten op de 
integratie, veiligheid, milieu en een 
betere dienstverlening voor gebruikers. 
De basispunten van de diverse secties 
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uit dit hoofdstuk zijn de betere 
integratie van de transportwijzen en 
een grotere interoperabiliteit, ook 
rekening houdend met andere 
economische sectoren zoals het 
toerisme. 

In het oog springt bij de eerste 
sectie, 'Systeemontwikkeling', de 
oproep tot stimulering van nieuwe 
technologieën en toepassingen (in 1996 
in de praktijk al werken met 
positionerings- en navigatiesystemen) 
al dan niet in het kader van het vierde 
onderzoeks- en ontwikkelingsprogram
ma. Bij de Europese infrastructuur 
wordt naast financiële ondersteuning 
door de Gemeenschap zelve, ook de 
promotie van publiek/private 
financiering (in 1996 PPP [Public 
Private Partnership) op te zetten voor 
het TGV-Kanaaltunneltracé in Zuid-
Engeland en de westkust) en 
technische convergentie aanbevolen. 

Maar niet alleen de Transeuropese 
netwerken (alle prioriteitsprojecten 
moeten in gang zijn gezet in 1996 en de 
methodologie- en corridorstudies van 
1995 moeten in 1996 leiden tot een 
systeem van omgevings- en 
milieuanalyses) zijn belangrijk, ook 
andere infrastructurele verbeteringen, 
met name die voor de overgang van 
modal split zoals havens, transitofacili
teiten en terminals, staan genoemd. 
Aan de individuele burger met zijn 
individuele transport wordt ook 
gedacht door promotie van een 
zogenaamd citizens' network in de 
vorm van hoog gekwalificeerd, collectief 
vervoer en de desbetreffende 
aansluitingen met het individuele 
transport. Nog dit jaar zal hier een 
Groenboek over worden gepresenteerd. 

De tweede sectie van dit 
kwaliteitshoofdstuk gaat over omgeving 
en milieuvraagstukken. Daarbij wordt, 
aanhakend aan het congestievraag-
stuk, meer aandacht gevraagd voor de 

factoren die de vervoersvraag bepalen, 
met name de locatie van zowel werken 
als wonen. Bijzondere acties 
hieromtrent staan evenwel in de lijst 
tot en met 1996 niet opgesomd, maar 
moeten volgens de toelichting tot uiting 
komen in andere gemeenschappelijke 
beleidsgebieden die raakvlakken 
hebben met het vervoer (zie hieronder 
het vermelde over Annex IV). 

Het vervoersbeleid zelf zou zich, 
teneinde een milieuvriendelijkere 
modal split te bereiken, wel al kunnen 
richten op de verbetering van de 
technische standaarden voor alle 
vervoerstechnieken, alsmede de juiste 
toerekening van de kosten, waaronder 
begrepen de externe kosten. Voor 1996 
is voorzien een Groenboek over de 
beginselen van de kostentoerekening 
bij gebruik van infrastructuur en de 
internalisering van de externe kosten. 

In de sectie veiligheid van dit 
hoofdstuk - er zij aan herinnerd dat 
met het Verdrag van Maastricht een 
nieuwe bepaling omtrent de veiligheid 
in de transporttitel is opgenomen -
wordt vooral de nadruk gelegd op het 
wegvervoer, verbeterde systemen voor 
de monitoring en het analyseren van 
oorzaken van ongevallen alsmede de 
technische standaard en verbetering 
van de infrastructuur met relevante 
telematicasystemen. Speerpunten i n de 
zeevaart zijn de veiligheid bij ro / ro-
ferry's; in de luchtvaart een 
harmonisering en een mogelijke 
Europese autoriteit voor luchtverkeers-
veiligheid. Ten slotte wordt i n deze 
sectie ook aandacht besteed aan de 
toegankelijkheid van personen met 
beperkte mobiliteit (gehandicaptenver-
voer). Een en ander moet zijn beslag 
krijgen via wetgevingsvoorstellen i n het 
jaar 1996. 
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Ad b. Het functioneren van de 
interne markt 

In de eerste sectie, 'Markttoegang 
en marktorganisatie binnen de 
geliberaliseerde markt', wordt gekeken 
naar de verbetering van de 
mededinging en dat met „inachtne
ming van de bijzondere aspecten van 
het vervoer". Zeer opvallend omdat 
hiermee een zeer omstreden zinsnede 
uit het EEG-verdrag wordt gehaald. 

Ofschoon voor alle vervoerstakken 
de evaluatie van het functioneren van 
de interne marktwetgeving in de 
praktijk wordt benadrukt, komt vooral 
de zeevaart in deze sectie naar voren. 
Daar is, teneinde een gezonde en 
concurrerende zeevaartsector in 
Europa te houden, een meer 
fundamentele strategie vereist. Het is 
verwarrend dat dit in de toelichting bij 
dit hoofdstuk staat vermeld, maar dat 
in de bijlagen met de actiepunten dit 
onderwerp, terecht naar ik meen, 
geplaatst is onder de sectie 
'kwaliteitsverbetering' van het eerste 
hoofdstuk. De reeds begin j u l i 
uitgebrachte mededeling van de 
Commissie over de kustvaart in 
Europa in dit met feiten en 
onderzoeksresultaten gestaafde, zeer 
aan te bevelen document komt naar 
voren dat zes onderzochte corridors 
(met Spanje/Portugal-Duitsland resp. 
Engeland, Benelux/Duitsland-
Scandinavië resp. Noord-Groot-
Brittannië, daarvan weer in het 
bijzonder) zeer wel kansen hebben om 
een modal-shift te bewerkstelligen. 

Maar ook de verdere liberalisatie 
van de spoorwegen (de aankondiging 
voor 1996 van wetsvoorstellen om de 
toegangsrechten van het spoorwegnet 
te vergroten, is een duidelijke 
confrontatie met een eerder genomen 
beslissing van Raad en Europees 
Parlement), de slotallocatie op de 
luchthavens en het langzaam doen 

verdwijnen van de evenredige 
vrachtverdeling in de binnenvaart zijn 
hier met name te noemen. Ofschoon 
men de staatssteunrichtlijnen bli j f t 
toepassen, met name bij de 
liberalisering van de interne markt, 
kan in de gevallen waarin structurele 
overcapaciteit heerst - zoals in de 
binnenvaart - op communautaire steun 
worden gerekend. 

In de tweede sectie van dit 
hoofdstuk, 'Kosten, heffingen en 
prijsvorming', wordt de toerekening van 
het gebruik van de infrastructuur 
inclusief de externe kosten bezien, niet 
alleen bij de verschillende vervoerswij
zen maar ook bij de verschillende 
heffingssystemen in de lidstaten, die 
daarmee de mededinging kunnen 
vervalsen. Het naar elkaar toe brengen 
van de verschillende toerekeningssys-
temen in de lidstaten bli jkt geboden. 
Voor 1996 is dan zoals al aangekon
digd een Groenboek voor deze kwestie 
te voorzien, terwijl ook wetsvoorstellen 
kunnen worden verwacht ten aanzien 
van het maximumtarief voor de 
gebruikerslasten bij het wegvervoer. Bij 
de luchtvaart komen regels over 
uitgangspunten voor de luchthavenbe
lastingen. In de sectie 'sociale aspecten' 
wordt in wezen aangesloten bij het al 
in april van dit jaar door de Commissie 
aangenomen middellange-termijn-
sociaal-actieprogramma voor de 
periode 1995-1997. Daarbij zal wel 
gelet moeten worden op het 
concurrentievermogen van de 
transportondernemingen alsmede de 
arbeidstijdregelingen, die rekening 
zullen moeten houden met de 
verschillende vervoersactiviteiten. Voor 
1996 staat voor alle onderwerpen en 
vervoersmodaliteiten, met uitzondering 
van de zeevaart, een niet nader 
gepreciseerde foliow-up naar aanleiding 
van de dialoog met de sociale partners 
opgetekend. 
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Ad c. Externe betrekkingen 
Een uitdagend hoofdstuk van dit 

actieprogramma is de sectie 'Externe 
betrekkingen'. Allereerst wordt er 
onomwonden in gesteld dat de 
handhaving van de bilaterale 
betrekkingen met derde landen door de 
lidstaten de toestand van discriminatie 
handhaaft en tot aanmerkelijke 
distorsie-effecten kan leiden. Daarmee 
gaan de doeltreffendheid van de interne 
marktwetgeving alsook de economische 
voordelen daarvan ten gronde. 

Het gebrek aan eenvormig optreden 
zal de Europese behartiging van 
economische belangen geen goed doen. 
Nu het aantal multilaterale 
overeenkomsten en samenwerkingsver
banden groeit, zal in het buitenlandse 
vervoersbeleid eendrachtig optreden 
steeds meer noodzakelijk zijn. Prioritair 
zal dan ook zijn om, als door de 
bestaande fragmentatie de Unie niet 
actief kan zijn, de toegevoegde waarde 
van gemeenschappelijke vervoersacties 
of de kosten op tafel te brengen. 

Voor 1996 zijn verder voorzien 
uitwerking van een eerdere mededeling 
over de Transeuropese netwerken met 
derde landen, een overeenkomst met 
Zwitserland ten aanzien van het weg
en luchtvervoer, binnenvaartovereen-
komsten, diverse luchtvaartonderhan-
delingsmandaten, terwijl voor de 
zeevaart een mededeling en 
wetgevingsvoorstellen zullen komen, 
waaronder mandaatsvoorstellen met 
India en China. In 1996 zal ook een 
mededeling van de Commissie worden 
gedaan over de betrekkingen met 
internationale organisaties die in 
vervoerszaken werkzaam zijn. 

Tot 2000 (en verder) 
In een andere bijlage staan in 

dezelfde driedeling (kwaliteit, interne 
markt, externe betrekkingen) de 
onderwerpen opgesomd die moeten 

worden aangepakt in de periode 1997 
tot 2000 en verder, zoals er tussen 
haakjes achter staat. Ook hier de 
opmerking vooraf dat het ondoenlijk is 
alles hier op te noemen, zodat we 
slechts de meest opvallende items - en 
dat hoeven geenszins de belangrijkste 
te zijn - zullen vermelden. 

Ad a. Kwaliteitsverbetering 
In de laatste jaren van deze eeuw 

zal een vijfde onderzoeks- en 
ontvvlkkelingsprogramma wat betreft 
de transportelementen daaruit, 
voorbereid en aangenomen dienen te 
worden. Tevens zal er voor de 
Transeuropese netwerken een nieuwe 
regeling moeten komen wat betreft de 
financiering, maar ook de richtlijnen. 
Het al eerder genoemde Groenboek 
over een citizens' network zal een 
foüow-up moeten krijgen. Als voorbeeld 
van de soms wat cryptische 
omschrijvingen hier de vermelding dat 
er nagedacht zal moeten worden over 
cabin air quality in de luchtvaart. Men 
zou met deze woorden kunnen denken 
aan de luchtkwaliteit in de 
vliegtuigcabines, maar gezien de 
plaatsing van de actie i n deze sectie 
kan het ook gaan - en dat l i jk t meer 
voor de hand te liggen - over de 
opleidingseisen van cabinepersoneel. 

Wat de zeevaart betreft bl i j f t het 
strategisch document en de 
mededeling over de kustvaart op de 
agenda staan, terwijl ook de uitwerking 
van studies, onder meer over de 
pleziervaart, op de lijst verschijnt. In de 
sectie omgeving/milieu bl i j f t de 
methodologie voor kosten/batenanaly
ses ten aanzien van milieumaatregelen 
op de agenda staan, met name op het 
gebied van het geluid bij de luchtvaart, 
maar er wordt ook een gemeenschap
pelijk kader aan toegevoegd voor het 
landgebruik rond luchthavens. 

In de sectie veiligheid is het een en 
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al zeevaart, en uitsluitend zeevaart, die 
voor die komende driejaar op de lijst 
staat. Zo klinkt het alsof bij de andere 
vervoerstakken de veiligheidsnormen 
na 1996 al zodanig zijn dat hierop geen 
actie meer behoeft te worden genomen. 
Er zij evenwel op gewezen dat bij de 
inleidende beschouwingen de 
noodzakelijke flexibiliteit om het 
actieprogramma te wijzigen of aan te 
passen, is voorbehouden. Er is dus 
genoeg basis om een aanvulling te 
doen voor het weg- en spoorvervoer 
alsmede de binnen- en luchtvaart. 

Ad b. Interne markt 
In de onderhavige tijdsperiode zal 

onder meer gewerkt worden aan een 
overzicht van de staatssteun in de 
zeevaart en bij de spoorwegen, met 
name bij deze laatste door middel van 
een aantal richtlijnen, terwijl ook de 
bestaande richtlijnen voor de belasting 
van de spoorweginfrastructuurkosten 
verder ontwikkeld zullen moeten 
worden. Dit geldt overigens ook voor de 
andere vervoerstakken wat betreft de 
follow-up van de ideeën die de 
Commissie op dat moment zal hebben 
ontwikkeld ten aanzien van de 
internalisering van de externe kosten 
en de betaling voor het gebruik van de 
infrastructuur. 

Ad c. Externe betrekkingen 
Een van de thema's dient de 

inkadering van de zogenaamde derde 
landen in de Transeuropese netwerken 
te zijn, met name ook als uitwerking 
van de nieuwe Paneuropese 
transportconferentie. Wat de Centraal -
Europese landen betreft - met nadruk 
zij erop gewezen dat daartoe niet de 
Oosteuropese landen behoren - dient 
het Witboek over de interne markt en 
met name de vervoerscomponenten 
daaruit, te worden uitgewerkt. In de 
luchtvaart denkt men dan al zo ver te 

zijn dat al onderhandelingen kunnen 
worden voorbereid met bepaalde 
regio's. Genoemd zijn de Lomé-landen, 
de ASEAN-landen en Zuid-Amerika. 
Maar daarmee houdt het niet op, want 
er staat ook nog 'etcetera' achter. 

Bijlagen 
Ten slotte bevat het actieprogram

ma een aantal bijlagen, die op hun 
terrein een goed overzicht geven van de 
huidige stand van zaken en /of 
voorgenomen wijzigingen. Uit de bijlage 
over de in procedure zijnde voorstellen 
is te halen dat op het gebied van de 
sociale harmonisatie in de binnenvaart, 
de lopende voorstellen zullen worden 
ingetrokken ten behoeve van nieuwe 
initiatieven. Ditzelfde is het geval bij 
het voorstel over havenprocedures. In 
de zeevaart zal veel opnieuw worden 
bekeken in samenhang met het 
strategische document op dit gebied. 
Bij het wegvervoer valt op dat de 
voorstellen uit '88 en '91 over de 
snelheidsbeperkingen zullen worden 
herzien; zo ook de staatssteun en de 
belastingsfaciliteiten bij het 
gecombineerde vervoer, dit laatste in 
samenhang met een geheel nieuw 
initiatief op dit terrein. Alle andere 
voorstellen (waarvan sommigen al het 
zogenaamde gemeenschappelijk 
standpunt hebben bereikt) zullen 
ongewijzigd blijven en de procedure 
vervolgen. 

Dat alles met alles samenhangt 
komt goed tot uiting in bijlage IV, 
waarin een opsomming wordt gegeven 
van die beleidsterreinen waarin de 
Unie competent is en die een bijzonder 
belang hebben voor het transportbe
leid. Wat betreft de externe 
betrekkingen worden met name de 
General Agreement of Trade of Services 
(GATS) en de associatieverdragen met 
de Centraal- en Oosteuropese landen 
genoemd. Uiteraard komen in deze lijst 
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ook de mededingingsregels uit het 
Verdrag en de technische en 
milieustandaardisatiemaatregelen voor. 
Ook het sociale aspect wordt niet 
vergeten door de vermelding van de 
dialoog tussen de sociale partners over 
veiligheid en gezondheid alsmede 
andere beleidsterreinen als 
telecommunicatie en telematica, de 
interne markt, met name de 
bevordering van de wederzijdse 
bijstand tussen de administraties, het 
gebruik van het regionale en 
cohesiefonds voor de transportinfra
structuur, de energiepolitiek om een 
efficiëntere transporttechnologie te 
krijgen, het gehele belastingterrein, 
waaronder ook de BTW, accijnzen en 
een energietax. En ten slotte worden op 
deze lijst ook het midden- en 
kleinbedrijf, toerisme en de 
consumentenbescherming, met name 
de doorzichtigheid van de prijsinforma
tie, niet vergeten. 

Een laatste bijlage geeft een 
overzicht van de begrotingslijnen die 
voor het gemeenschappelijk 
vervoerbeleid gelden. Deze annex wordt 
hier - op het moment van schrijven 
was alleen een Engelse versie 
beschikbaar - volledig overgenomen. 
Ter toelichting zij nog vermeld, dat de 
kolom 1996 de bedragen bevat van het 
voorontwerp van de begroting van de 
Europese Commissie. De vermelding 
'niet van toepassing' in latere jaren 
houdt overigens niet i n dat te zijner t i jd 
hierbij geen bedragen zullen worden 
ingevuld. Met nadruk zij gewezen op de 
tweede en derde voetnoot, waarin 
aangeduid staat dat financiële 
middelen in nog veel grotere mate dan 
in de begrotingslijnen vermeld, 
beschikbaar zijn. 

overzichtelijk gevolg gegeven aan de 
discussie over het Witboek inzake de 
Toekomstige Ontwikkeling van het 
Gemeenschappelijk Vervoersbeleid van 
1992, door mij nog betiteld als het 
politiek testament van toenmalig 
vervoerscommissaris Van Miert. Veel 
van het actieprogramma is al bekend 
'huiswerk', zoals het wordt genoemd in, 
vooral, Raadskringen. Nieuwe zaken 
zijn vooral terug te vinden bij de 
spoorwegactiviteiten zoals de 
uitbreiding van de toegang tot de 
spoorwegnetten - tegen de verdrukking 
in! - en richtlijnen voor staatssteun en 
belastingheffing. Ook bij de 
Transeuropese netwerken is een 
verruimd perspectief aangeboden. Een 
opvallend gemis - tenzij het goed 
verborgen is in de soms cryptische 
beknoptheid - is het ontbreken van 
belastingheffing op kerosine en de 
voortgang met de verbetering van de 
veiligheidsnormen bij andere 
vervoerstakken dan de zeevaart. 

In het algemeen ligt er echter wel 
een document bij Raad en Parlement 
dat aangeeft welke en in welke richting 
de Europese Commissie toekomstige 
voorstellen gaat opzetten. Daarmee 
dwingt zij deze beslissende Unie
instellingen ook hun toekomstlijnen ui t 
te zetten en niet incidenteel en 
opportunistisch dan weer de ene en 
dan weer een andere weg in te slaan, 
bij voorbeeld onder het mom van het 
subsidiariteitsbeginsel. Met een 
duidelijke gezamenlijke marsroute van 
alle Unieorganen zijn naast het 
gemeenschappelijk vervoersbeleid ook 
andere economische sectoren en de 
Europese burger gebaat. 

Slot 
Met dit actieprogramma heeft de 

Europese Commissie een duidelijk en 
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THE BUDGETARY MEANS OF THE EUROPEAN U N I O N FOR THE IMPLEMENTATION OF THE C O M M O N TRANSPORT POLICY IN MLN ECUS 

Budget line Title Budget 1995 APB 1996 1997' 1998' 1999' 

B2-702 Specific interventions, in particular in the area of transport safety 7,2 6,7 N.A. N.A. N.A. 

B2-704 Implementation and development of the Common Transport Policy 7,0 5,5 N.A. N.A. N.A. 

B2-705 Specific action in the area of maritime transport 1,2 -

B2-706 Pilot action programme combined transport 4,1 3,8 N.A. N.A. N.A. 

B2-708 Action on structural adaptation of inland waterways 5,0 20,0 10,0 10,0 N.A. 

B5-700 Trans-European transport networks 240,0 282,0 352,0 431,0 495,0 

B6-7161 Specific Programme on transport research 39,3 112,0 75,0 30,7 N.A. 

B7-840 External aspects of the Common transport policy 1,0 1,5 N.A. N.A. N.A. 

N.A. = not applicable 

Indicative planning 
2 Considerable means provided by FEDER, the Cohesion Funds and TACIS programmes for transport infrastructure and related areas are not included. 

3 Does not include other specific programmes in the context of the 4th R&D framework programme which may relate to transport, in particular telematics in general, 

industrial new materials and energy. 
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Dit artikel is ook 
verschenen in de 
Maandstatistiek Verkeer 
en Vervoer 1995 nr.7 
van het CBS. De 
uitgebreide rapportage 
Investeringen door de 
transportsector, 1968-
1992 is verkrijgbaar bij 
het CBS. 
Voor een uitgebreide 
omschrijving van de 
gehanteerde definities 
en begrippen wordt 
verwezen naar de 
Maandstatistiek van juli 
1992. Voor 
gedetailleerde jaarlijkse 
leasing-bedragen zie de 
jaarlijkse leasing
artikelen in de 
Maandstatistiek. 

2 De auteur is werkzaam 
bij de divisie Handel, 
Transport en 
Dienstverlening van het 
CBS te Voorburg. 
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Bruto investeringen door de 
transportsector, 1968-1992 

Drs. J. Ramaker 

1. Inleiding 

Sinds 1957 maakt het CBS jaarlijks een overzicht van de bruto investeringen 
in (materiële) vaste activa die transport-, opslag- en communicatiebedrijven doen. 
Over de periode 1968-1992 zijn deze investeringen bekend in werkelijke prijzen en 
in constante prijzen. 

Vanaf 1990 verandert voor de transportsector de statistische definitie van wat 
tot die investeringen wordt gerekend. Dit levert een breuk op, zodat alleen de 
cijfers over 1968-1990 op elkaar aansluiten. Bij een vergelijking met de cijfers na 
1990 moet men rekening houden met het feit dat vanaf dat jaar onder andere ook 
leasing binnen de definitie valt. Dit geeft een aanzienlijk niveauverschil (zie figuur 
1). 

min gld 
15000 

totaal in werkelijke prijzen 

vervoermiddelen in werkelijke prijzen 

totaal in prijzen van 1990 

vervoermiddelen in prijzen van 1990 

6000 

Figuur 1: Totale investeringen en investeringen in vervoermiddelen voor extern transport door de transportsector. 

De investeringen door de transportsector nemen van 1968 tot 1990 toe van 
2,4 tot 10,0 miljard gulden. In werkelijke prijzen is dit dus een verviervoudiging. 
Die prijzen zijn echter driemaal zo hoog komen te liggen, zodat het volume van de 
investeringen in 1990 maar 50% hoger ligt dan 22 jaar eerder. Bij de jaarlijkse 
waardemutatie van de investeringen bli jkt de jaarlijkse volumemutatie meestal 
een grotere rol te hebben gespeeld dan de jaarlijkse prijsmutatie. 

Het belang van de transportsector voor de nationale economie blijkt onder 
andere ui t het aandeel van deze sector in de nationale investeringen. Dit bedroeg 
in 1992 12%. 
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2. Het onderzoek 
De macro-economie richt zich op economische grootheden en hun onderlinge 

ontwikkeling. In analyses is het volume van een grootheid dan ook belangrijker 
dan de prijs, hoewel beide gezamenlijk de waarde bepalen. De tijdreeks van 
mvesteringen in werkelijke prijzen (ook wel lopende prijzen genoemd) is daarom 
omgerekend in een tijdreeks van mvesteringen in prijzen van een bepaald 
referentiejaar, in casu 1990. Deze worden ook wel constante prijzen genoemd. 

Volumemutaties in constante prijzen kunnen in beeld gebracht worden door 
de reeksen in werkelijke prijzen te corrigeren voor de prijsont^vikkeling met 
behulp van de verschillende prijsindices waarover het CBS beschikt. De reeksen 
die wij hier geven, zijn uitgedrukt in prijzen van 1990 en geven die ontwikkelingen 
weer die in een macro-economische structuuranalyse kunnen worden gebruikt. 

3. De investeringen tussen 1968 en 1990 
Tot 1990 waren de bruto investeringen in materiële vaste activa gedefinieerd 

als de waarde van de materiële vaste activa (produktiemiddelen) die ondernemin
gen in eigendom of huurkoop verkrijgen. De waarde van 'geleaste' activa werden 
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Vanaf 1990 nieuwe definitie 

w.p. = werkelijke prijzen 

5 
c.p. = constante prijzen 

(1990) 

6 Tot en met 1 977 is de PTT 
(exclusief PCGD) als enige 
communicatiebedrijf in de 
cijfers opgenomen. 
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TABEL 1 : BRUTO INVESTERINGEN IN MATERIËLE VASTE ACTIVA DOOR DE TRANSPORTSECTOR IN WERKELIJKE PRIJZEN EN IN PRIJZEN V A N 1990 NAAR BEDRIJFSGROEPEN, 1968 - 1992. 

Bedrijfsgroepen 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
min gld 

Totaal w.p 2.439 2.120 2.480 3.317 3.137 4.204 4.071 4.442 4.556 5.404 5.683 6.117 
c.p 5 6.610 5.532 5.953 7.456 6.809 8.650 7.598 7.432 7.202 8.060 7.963 8.276 

Spoorwegen w.p 125 118 168 236 263 305 315 402 445 571 515 620 
c.p 335 307 407 541 572 617 574 671 703 863 730 839 

Tram- en autobusbedrijven e.d. w.p 126 89 99 170 322 421 461 621 665 505 454 483 
c.p 364 249 247 421 770 950 927 1.148 1.148 803 683 683 

Goederenwegvervoerbedri jven w.p 430 451 623 659 729 852 877 838 1.016 1.217 1.117 1.302 
c.p. 1.132 1.191 1.500 1.564 1.643 1.907 1.803 1.552 1.729 1.931 1.692 1.891 

Zeevaartbedrijven w.p 325 222 288 408 260 615 413 702 497 961 1.172 1.485 
c.p. 826 561 692 858 535 1.200 701 1.050 709 1.350 1.601 1.963 

Binnenvaartbedrijven w.p 42 58 140 124 108 162 152 86 102 126 139 22 
c-p 108 147 338 264 226 322 258 130 146 177 191 30 

Luchtvaartbedrijven w.p 377 181 123 372 169 286 93 166 129 89 413 251 
c.p. 945 427 298 749 342 522 157 240 169 117 520 311 

Luchfvaartverwante bedrijven w.p 37 27 42 44 41 67 106 70 29 23 29 46 
c.p. 119 80 108 105 94 143 200 119 46 36 40 60 

Commununicatiebedrijven6 w.p 462 527 654 723 763 874 893 998 1.100 1.333 1.374 1.357 

c.p. 1.170 1.254 1.459 1.527 1.521 1.634 1.511 1.547 1.601 1.875 1.833 1.747 

Overige bedrijven w.p 516 447 344 582 482 623 760 559 574 579 470 551 
c.p. 1.610 1.316 903 1.427 1.106 1.354 1.467 975 950 909 672 752 



toen niet tot de investeringen gerekend. 
Tabel 1 geeft de investeringen in lopende en constante prijzen van 

bedrijfsgroepen van 1968 - 1992. In totaal stijgen de investeringen in 'werkelijke' 
prijzen over de periode 1968 - 1990 van 2,4 tot 10,0 miljard gulden. Voor alleen 
vervoermiddelen, de belangrijkste investeringen in de transportsector, gaat het om 
een stijging van 1,1 tot 3,7 miljard gulden. 

Omgerekend in prijzen van 1990 blijkt het totaal aan investeringen in 1968 
gedaan een waarde van 6,6 miljard gulden te vertegenwoordigen; voor de 
investeringen in vervoermiddelen is de omgerekende waarde aan het begin van de 
periode 2,9 miljard gulden. 

Figuur 2 ontleedt de totale investeringen in waarde-, volume- en prijsindices. 
In volume nemen de investeringen met de helft toe, terwijl de prijzen verdrievoudi
gen. 
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Dat die jaarlijkse investeringen niet een geleidelijke groei hebben gekend, 
blijkt uit figuur 3. De waardeschommelingen blijken vooral samen te vallen met 
verschillen in volume. De prijsont^vikkeling laat een langzame daling zien en 
stabiliseert de laatste jaren. Investeringen zijn dus bij uitstek discontinu: ze 
variëren fl ink van jaar tot jaar. Hierbij kunnen met name de volumemutaties fl ink 
negatief uitvallen. 
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Figuur 3: Procentuele mutaties ten opzichte van voorgaand jaar van waarde, volume en prijs van investeringen 
door de transportsector, 1968 - 1990. 

4. De bedrijfsgroepen 
De transportsector is ingedeeld in negen groepen van bedrijven. Als we laten 

zien hoe de waarde van de mvesteringen zich voor die groepen ontAvikkelt, bli jkt 
het patroon in werkelijke prijzen min of meer overeen te komen met dat in prijzen 



van 1990 [figuur 4). De luchtvaartverwante bedrijven zijn samengevoegd met de 
categorie overige bedrijven. De betekenis van de SBI's was reeds te zien in tabel 1. 
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1970 1975 1980 1985 1990 1990 

w.p . c.p. 

| zeevaar tbedr i jven 

] goederenvervoerbedr i j ven 

J t r am- en autobusbedr i jven e.d. 

spoo rwegen 

] commun ica t i ebedr i j ven 4 

| luchtvaartbedr i jven 

1 b innenvaar tbedr i jven 

I over ige incl. luchtvaar tverwante bedr i jven 

1 ) w .p .= werkel i jke pri jzen 
2) c.p.= constante pr i jzen (1990) 
3) vanaf 1990 n ieuwe definit ie 
4) t /m 1977 is de PTT (excl . PCGD) als enig communicat iebedr i j f in de ci j fers m e e g e n o m e n . 

Figuur 4 : Investeringen door de transportsector naar groepen van bedrijven in werkeli jke pri jzen en pri jzen van 

1990. 

Alle groepen laten een positieve ontwikkeling in hun investeringen zien. De 
communicatiebedrijven zijn de grootste investeerders, behalve in 1979, 1982 en 
1983. Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig zijn zij bezig met innovatie. In 
1986 overschrijden de investeringen de twee miljard gulden en drie jaar later de 
drie miljard gulden. 

Vanwege overheidsbijdragen aan de scheepsbouw vielen de investeringen van 
de zeevaartbedrijven in de drie bovengenoemde jaren hoger uit. Ook in 1985 werd 
er fl ink geïnvesteerd in zeeschepen. Omrekening naar het prijsniveau van 1990 
levert een iets minder geprononceerd beeld op. Bij de luchtvaartbedrijven en bij de 
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in 1968. 

In 1968 werd de luchtvloot sterk uitgebreid en ook werd door de overige 
bedrijven veel gedaan aan de infrastructuur, wat bli jkt uit investeringen in 
grond-, water- en wegenbouwkundige werken. De jaren 1972 - 1983 zijn voor de 
tram- en autobuslijndiensten een periode waarin ze relatief veel investeren; 1975 
en 1976 zijn de uitschieters. Dit werd vooral veroorzaakt door de metro-aanleg in 
Amsterdam. Het jaar 1987 was voor de goederenwegvervoerbedrijven een topjaar 
wat betreft investeringen. In prijzen van 1990 werd er toen voor meer dan 2 
miljard gulden geïnvesteerd. 

In de figuren 5a tot en met 5c zijn de investeringen van de groepen van 
bedrijven in prijzen van 1990 weergegeven over de periode 1968 - 1992. Om de 
ontwikkeling eenvoudig af te lezen is 1968 op 100 gesteld. In elk van deze figuren 
is tevens de ontwikkeling van de gehele transportsector opgenomen. 

1970 1975 1980 1985 1990 

1990 1) 

| communicatiebedrijven | binnenvaartbedrijven ^ \ tram- en busbedrijven e.d. 

luchtvaartverwante bedrijven | zeevaartbedrijven ^] spoorwegen 

_] luchtvaartbedrijven | goederenvervoerbedrijven ^ | totaal 

y\ overige bedrijven 

1) Vanaf 1990 nieuwe definitie. 

Figuur 5: Investeringen in pri jzen van 1990 , 1968 - 1992 (1968 = 100). 

5. In welke verhouding en waarin investeren de bedrijfsgroepen? 
Figuur 6a toont het gemiddelde aandeel van de investeringen i n werkelijke 

prijzen naar groepen van bedrijven over de periode 1968 - 1990. 
Communicatiebedrijven investeren het meest. Voor de gehele periode bedraagt 
hun aandeel tot 1990 zo'n 24% van de totale waarde. 
Goederenwegvervoerbedrijven zijn een goede tweede met gemiddeld 19% en ook de 
groep overige bedrijven investeert f l ink (14%). Samen zijn de drie groepen 
gemiddeld goed voor 57% van de totale investeringen. 
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c. naar vervoermiddelen 

railvervoer-
middelen 6,9% 

auto's 5,4% a u l 0 _ 

bussen 6,0% 

Figuur 6: Gemiddeld aandeel in de investeringen door de transportsector in werkelijke prijzen, 1968 - 1992. 

De zeevaartbedrijven investeren na 1985 minder dan het gemiddelde (13%) 
van de gehele periode tot 1990. Dit staat in schril contrast met de communicatie
bedrijven, die zoals gezegd halverwege de jaren tachtig hun aandeel uitbreidden 
tot boven het periodegemiddelde van 24%. In 1989 namen ze meer dan een derde 
(34%) voor hun rekening. Bij de tram- en autobusdiensten e.d. wordt de periode 
1972 - 1983 gekenmerkt door investeringen die veelal beduidend groter zijn dan 
het gemiddelde van deze groep over de periode 1968 - 1990. 

Het aandeel van de investeringen van groepen van bedrijven in het totaal van 
de investeringen varieert flink. Zo is het aandeel van de tram- en autobuslijndien
sten e.d. in 1976 ongeveer drie maal zo groot als dat in 1968, en in 1988 vier 
vijfde maal dat van 1968. De verhoudingen zijn in werkelijke en gecorrigeerde 
prijzen nagenoeg hetzelfde. 

6. Soorten activa 
Investeringen in de transportsector zijn te onderscheiden in 

a. grond, terreinen en gebouwen, 
b. grond-, water- en wegenbouwkundige werken, 
c. vervoermiddelen, 
d. overige materiële vaste activa. 
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aankopen van transportmiddelen [figuur 6b). De tijdreeks laat dat zien voor 
werkelijke en constante prijzen [figuur 7). 

6000 

5000 

4000 

2000 

1000 

overige vaste activa werkelijke prijzen 

overige vaste activa constante prijzen (1990) 

vervoermiddelen voor extern transport werkelijke prijzen 

vervoermiddelen voor extern transport constante prijzen (1990) 

grond-, water- en wegenbouwkundige werken werkelijke prijzen 

grond-, water- en wegenbouwkundige werken constante prijzen (1990) 

grond, terreinen en gebouwen werkelijke prijzen 

grond, terreinen en gebouwen constante prijzen (1990) 

Figuur 7: Investeringen door de transportsector naar hoofdtypen van activa in werkelijke prijzen en prijzen van 

1990. 

Opgemerkt dient te worden dat uit continuïteitsoverwegingen investeringen 
voor distributienetten bij 'overige vaste activa' zijn inbegrepen. Feitelijk dienen 
deze investeringen tot de grond-, water- en wegenbouwkundige werken te worden 
gerekend. 

In 1990 beliepen de totale investeringen in werkelijke prijzen vier maal die in 
1968. Zonder de prijsveranderingen is die factor anderhalf (volumeontwikkeling). 
De ontwikkelingen van de investeringen door de transportsector over de periode 
1968-1990 naar typen van activa zijn in tabel 2 vermeld. 
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w.p. = werkelijke prijzen 

c.p. = constante prijzen 
1990) 

TABEL 2: ONTWIKKELINGEN V A N INVESTERINGEN DOOR DE TRANSPORTSECTOR 

NAAR TYPEN V A N ACTIVA IN WERKELIJKE EN CONSTANTE PRIJZEN, 1968-1990 

Typen van activa 1968 1990 

7 
w.p. 

8 
c.p. 

Totaal 100 408 151 

Grond, terreinen en gebouwen 100 461 137 

Grond-, water- en wegenbouwkundige werken 100 205 61 

Vervoermiddelen voor extern transport 100 324 128 

Overige materiële vaste activa 100 653 281 

Tot 1990 komt gemiddeld 44% van de totale investeringen voor rekening van 
vervoermiddelen. De groep overige materiële vaste activa haalt een aandeel van 
gemiddeld 32%. Ook hier ontlopen de beide prijsnoteringen elkaar nauwelijks. De 
aankoop van vervoermiddelen fluctueert. In 1983 bedroegen dat soort 
investeringen meer dan de helft (54%) van het totaal, met name vanwege grote 
investeringen door zeevaartbedrijven; in 1989 was het maar iets meer dan een 
derde (36%). Terwijl in 1968 maar een kwart van de investeringsbedragen 
gestoken werden in overige vaste activa was aan het eind van de periode (1989 en 
1990) dat percentage het hoogst (41%). De reden daarvoor is de activiteit van de 
communicatiebedrijven, waarvan de investeringen meestal meer dan 80% op dat 
terrein liggen, denk aan telecommunicatieapparatuur. Investeringen in grond-, 
water- en wegenbouwkundige werken worden grotendeels gepleegd voor zee- en 
luchthavens en spoor- en trambedrijven. Met 19% was dat aandeel in 1974 het 
hoogst en met 7% in 1990 het laagst. Het aandeel van grond, terreinen en 
gebouwen ligt tussen 9 tot 15% en is min of meer constant. De gegeven 
percentages hebben betrekking op werkelijke prijzen. Deze zijn vrijwel gelijk aan 
die in constante prijzen. 

7. Vervoermiddelen 
Uit figuur 6c blijkt dat vrachtvoertuigen goed zijn voor gemiddeld iets meer 

(35%) en zeeschepen voor iets minder (29%) dan een derde van de investeringen in 
vervoermiddelen. Het aandeel van zeeschepen was in 1978, 1979, 1982 en 1983 
hoog, schommelend tussen 39 en 47% percent; in 1987-1989 bleef het bij 17%. 
Het aandeel vrachtvoertuigen was met 46 en 47% het hoogst in 1987 en 1988 en 
met 19% het laagst in 1983. In 1981 en 1982 was het aandeel van railvervoermid
delen met 14 en 13% het grootst, maar in 1983 met 3% het kleinst. Topjaren voor 
binnenschepen waren 1980 met een aandeel van 11% en 1981 met een aandeel 
van 12%. De jaren 1983-1985 waren daljaren met 2-3%. Investeringen in 
personenauto's hadden een relatief record in 1979 (9%), de jaren 1968, 1971 en 
1983 waren met 3% het laagst. Voor autobussen springt 1990 (10%) er uit en 
blijven 1971, 1973 en 1983 achter met 4%. Omdat met de aanschaf van 
vliegtuigen grote bedragen zijn gemoeid, wordt het investeringspatroon van de 
hele sector er door beïnvloed. In de kalme jaren ligt het aandeel tussen 3 en 5%, 
maar in 1968, 1983 en 1984 kwam het aandeel ui t tussen de 24 en 30%. De 
aandelen hebben betrekking op werkelijke prijzen. In prijzen van 1990 bedraagt 
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Investeringen in vervoermiddelen voor extern transport zijn onder te verdelen 

naar soort vervoermiddel. In een tijdreeks zijn ze weergegeven in werkelijke prijzen 
en in constante prijzen [figuur 8). 
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Figuur 8 : Investeringen door de transportsector naar vervoermiddelen in werkeli jke en constante pr i jzen. 

Over de hele periode stijgt het investeringstotaal in prijzen van 1990 van 2,9 
tot 3,7 miljard gulden. In werkelijke prijzen verdrievoudigt het bedrag dat er mee 
gemoeid is. De volumetoename beloopt daarmee ruim een vierde. 

Het feit dat de goederenwegvervoerbedrijven aan het begin van de jaren 
tachtig (1981 - 1984) terughoudend zijn om nieuw materieel aan te schaffen, 
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geeft als voorbeeld voor de goederenwegvervoerbedrijven de totale investeringen en 
de investeringen in vrachtvoertuigen in werkelijke prijzen en in prijzen van 1990 
grafisch weer. Hieruit blijkt dat de vrachtvoertuigen een groot deel van de totale 
investeringen voor hun rekening nemen. Duidelijk blijkt ook dat de periode 1981 
t / m 1984 een relatief laag niveau te zien gaf en dat 1987 een topjaar was. 

vrachtvoertuigen werkelijke prijzen 

vrachtvoertuigen constante prijzen 
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Figuur 9 : Investeringen door goederenwegvervoerbedri jven, 

8. De nieuwe definitie en leasing 
Met ingang van 1990 is voor de transportsector een nieuwe investeringsdefini

tie gehanteerd. Vanaf dat jaar omvatten investeringen 'de waarde van goederen 
die in een bepaalde periode - gebruiksklaar - ter beschikking komen'. De goederen 
dienen meer dan één produktiegang mee te gaan en een levensduur te hebben van 
meer dan één jaar. Tevens is de waarde van het groot onderhoud inbegrepen. 
Deze definitie beperkt zich, evenals die tot 1990, tot de materiële vaste activa. 
Irrelevant is of de goederen door middel van koop, huur of leasing ter beschikking 
zijn gekomen. Om een indicatie te hebben van de invloed van de definitieverande
ring zijn over 1990 in tabel 1 en in de meeste figuren twee cijfers opgenomen. 

De tweede kolom van 1990 heeft betrekking op de nieuwe definitie, wat met 
name inhoudt dat ook de waarde van de verkregen geleaste activa is opgenomen. 
Bovendien gaat het steeds om activa die gebruiksklaar ter beschikking zijn 
gekomen. De cijfers in de eerste kolom met betrekking tot 1990 van tabel 1 komen 
overeen met zo goed mogelijk aan de oude investeringsdefinitie aangepaste 
investeringen. 

De definitiewijziging heeft in 1990 een verhoging van de investeringen in 
werkelijke prijzen met 2,296 miljoen tot 12,253 miljoen gulden tot gevolg (tabel 1 
en figuur 1). Uit achterliggend cijfermateriaal blijkt dat 2,201 miljoen gulden voor 
rekening komt van leasing. Van dit bedrag heeft 1,431 miljoen gulden betrekking 
op geleaste vliegtuigen en het wegvervoer nam 604 miljoen gulden voor zijn 
rekening. Van deze 2,201 miljoen gulden had 1,891 miljoen betrekking op 
financiële leasing en 310 miljoen op operationele leasing. 

Bij de investeringen van 1991 en 1992 zijn voor het eerst gebruiksklaar ter 
beschikking gekomen geleaste activa inbegrepen met een waarde van respectieve-
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aandeel van toegevoegde geleaste activa in het totaal der gebruiksklaar ter 
beschikking gekomen activa bedroeg in de jaren 1990 - 1992 circa 18%. 

Over de periode 1985 tot en met 1989 zijn ook de waarden van door middel 
van leasing - niet noodzakelijk gebruiksklaar - verkregen activa in de transport
sector bekend. Daar dit de periode van voor 1990 betreft zijn deze waarden 'niet' 
bij de investeringen inbegrepen. In 1985, 1986 en 1987 ging het om bedragen van 
respectievelijk 0,9, 1,2 en 1,3 miljard gulden. In 1988 en 1989 hadden de 
toegevoegde geleaste activa een waarde van respectievelijk 1,8 en 2,8 miljard 
gulden. Vanaf het midden van de jaren tachtig is de waarde van toegevoegde 
geleaste activa in de transportsector dus f l ink toegenomen en komt ze vanaf 1989 
boven de 2 miljard gulden uit. Dit wordt vooral veroorzaakt door geleaste 
vliegtuigen. De leasingbedragen hebben betrekking op werkelijke prijzen. 

De definitie van investeringen is bepalend voor de ontwikkeling van de 
investeringen door de transportsector. Zo bli jkt dat in de periode 1985 - 1989 de 
groei van de mvesteringen in werkelijke prijzen groter is als ook de toegevoegde 
geleaste activa tot de investeringen zouden zijn gerekend. De investeringen 
zouden dan met 39% zijn gestegen, terwijl op grond van de gehanteerde definitie 
in deze periode de groei 19% bedroeg. Dit is het gevolg van de zojuist vermelde 
stijging van de aangeschafte geleaste activa. 
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1994 (Vandenhoeck & Ruprecht). 

Wir tscha f t spo l i t i sche Studiën nr. 9 2 . 

Dit in het Duits geschreven boek 
nam ik onlangs mee op reis naar de 
Verenigde Staten en mij viel weer eens 
op hoe groot de verschillen tussen het 
reizen per vliegtuig in of van/naar het 
oude continent en in de Verenigde 
Staten zijn. 

De Europese maatschappijen 
kennen lange inchecktijden (en ze 
worden ook steeds langer), duidelijk 
klasseverschil tussen 'First, 'Business' 
en 'Economy' Class passagiers die 
steeds weer blijken te zoeken naar de 
'gate' die soms dicht bij de centrale hal 
is gelegen, maar op een andere dag 
voor dezelfde vlucht veel verder weg 
ligt, en een zekere service tijdens de 
vlucht, hoe kort ook. 

De Amerikaanse maatschappijen: 
check-in is in de praktijk mogelijk aan 
de 'gate', vrijwel tot het moment van 
vertrek van het vliegtuig. Bijna 
iedereen reist 'coach! (vaak l i jkt de -
kleine - 'first class' slechts gevuld met 
'frequent fiiers' of 'upgraders', de 
maatschappijen hebben hun eigen 
'gates' (die zijn overigens ook 
verhandelbaar als een maatschappij 
een luchthaven uit de dienstregeling 
haalt) en er is een praktische, zakelijke 
(soms minimale) service aan boord 
(cola en zakje pinda's). 

Het luchtvervoer i n de Verenigde 
Staten wordt meer als 'gewoon' vervoer 
beschouwd. Enkele maatschappijen 
(Southwest, Valujet) zijn bewust de 
concurrentie met de auto aangegaan 
en men probeert het luchtvervoer zo 

aantrekkelijk mogelijk te maken voor 
de reiziger. Binnenkort valt bij 
voorbeeld afschaffing van 'tickets' te 
verwachten. 

Is Europa deze weg ook al 
ingeslagen? Gaan we inderdaad de 
Amerikaanse kant op, of blijven 
Europese 'carriers' zich vastklampen 
aan de huidige praktijken? Wat 
verwacht de passagier eigenlijk in de 
toekomst? Wat is bij voorbeeld de 
toekomstige rol van het charter-
luchtvervoer? 

Carter 

In de Verenigde Staten luidde 
president Carter in 1978 met de 
dereguleringsgedachte de vrijmaking 
van de luchtvaart in. Hierdoor 
ontstonden meer mogelijkheden om het 
vrije-marktprincipe op de tot dan toe zo 
ordelijk geregelde luchtvaartindustrie 
in de VS toe te passen. Als gevolg van 
de deregulering schoten nieuwe 
luchtvaartmaatschappijen met veelal 
lage kostenstructuren als paddestoelen 
uit de grond en grote, traditionele 
maatschappijen gingen over tot het 
creëren van verkeersknooppunten met 
aan- en afvoerlijnen, het hub and 
spoke system. 

Na deze eerste ontwikkelingen 
konden vele maatschappijen en 
maatschappijtjes de toegenomen 
concurrentie niet aan en gingen in het 
strijdgewoel ten onder. Daaronder ook 
ooit onaantastbaar geachte 
maatschappijen als PanAm, Eastern 
Airlines en Branrff. Ook nu 
ondervinden bekende maatschappijen 
als Transworld Airlines (TWA), 
Continental en America West zich in 
moeilijke omstandigheden, wat veelal 
resulteert in het zoeken van 
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bescherming tegen schuldeisers 
{'Chapter 12'). 

Maar de nieuwe situatie met vrije 
concurrentie leidde ook tot 
tariefverlagingen voor de consument en 
daardoor gedwongen kostenverlagingen 
bij de overblijvende luchtvaartmaat
schappijen. De door Carter ingezette 
vrijmaking van de luchtvaart zorgde er 
ook voor dat de grote Amerikaanse 
maatschappijen meer over de grens 
gingen kijken en daarbij hun oog lieten 
vallen op de Europese markt. 

De titel van het boek dat ik naar de 
VS meenam is interessant. Immers, 
'zuf kan 'op weg naar' betekenen en 
'leidend tot' (liberalisering etc), maar 
ook kan het woordje aangeven dat de 
titel de mening weergeeft van de 
auteur. Beide betekenissen zijn hier 
waarschijnlijk van toepassing. 

Eerste ervaringen 

Teuscher begon zijn studie van de 
Europese liberalisering toen de eerste 
ervaringen met de deregulering in de 
Amerikaanse luchtvaart beschikbaar 
waren en in de Europese Gemeenschap 
(Unie) werd gesproken over een 
(geleidelijke) vrijmaking van (onder 
meer) de luchtvaart per 1993 door 
middel van het invoeren van 
pakketten. 

Zoals bekend voorziet de Europese 
Unie nu in een volledige vrijmaking van 
de luchtvaart in de aangesloten landen 
per ingang van 1997. Dat houdt i n dat 
luchtvaartmaatschappijen ui t de 
aangesloten landen dan ook 
binnenlands vervoer mogen uitvoeren 
in andere 'Europese' landen. 

Teuscher grijpt terug op het 
Verdrag van Chicago dat in de eerste 
artikelen het primaat van de 
soevereiniteit van elke staat en 
daarmee het beginsel van quid pro quo 
waar het gaat om toekenning van 
landingsrechten behandelt. Het boek is 

verder in drie 'Kapitein' ingedeeld. 
Kapitel 1 behandelt historie. 

Aangezien de deregulerings-/ 
liberaliseringsgedachte haar oorsprong 
vindt in de nationale regulering van de 
luchtvaart, die bovendien beperkingen 
kent door het Verdrag van Chicago en 
de daarmee verbonden toekenning van 
landingsrechten tussen staten, 
vermeldt de auteur de status quo van 
het Europese luchtverkeer. 

Teuscher bespreekt de zwakke 
punten die zijns inziens tot een weinig 
efficiënte toestand in Europa leidden. 
Voor enkele landen was het overigens 
zaak zo snel mogelijk over te gaan tot 
een geliberaliseerd regiem. Zoals 
bekend liberaliseerden het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland in 1984 het 
luchtverkeer tussen de twee landen. 

Theoretische basis 

In Kapitel 2 beschrijft Teuscher 
voorwaarden voor en oogmerken van 
een luchtvervoerssysteem dat vrij en 
concurrerend is. Van belang is dat de 
theoretische basis waarop de 
aanbevelingen voor een volledige 
liberalisering van het luchtverkeer zijn 
gestoeld, bekend is. Op welke te 
bereiken eijiciency-niveaus rusten de 
liberaliseringsgedachten? 

Uitgaande van de status quo en de 
geschetste oogmerken voor 
liberalisering van de luchtvaart 
beschrijft de auteur in Kapitel 3 de zich 
aftekenende ontwikkelingen, waarbij 
hij ook de strategie van bepaalde 
Europese luchtvaartmaatschappijen 
bespreekt. Ten slotte vergelijkt hij de 
efficiency van een geliberaliseerde 
luchtvaart met het 'bestaande' systeem 
(inmiddels achter ons gelegen!) en doet 
hij aanbevelingen voor de weg die de 
Europese luchtvaart zijns inziens dient 
in te slaan. 

Het boek is ruim voorzien van 
voorbeelden, grafieken en tabellen die 
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het betoog van de auteur goed 
ondersteunen. Een uitgebreide 
literatuurlijst is ook toegevoegd. Voor 
de niet-goed-in-de-luchtvaartindustrie-
ingevoerde-lezer zou een begrippenlijst 
op zijn plaats zijn geweest. 

Gedurende vele jaren werd de 
luchtrechtliteratuur gedomineerd door 
publikaties naar aanleiding van de 
Amerikaanse ervaringen. Nu de 
Europese liberalisering steeds meer 
gestalte krijgt, is een studie over de 
ontwikkeling op ons continent welkom. 
Gezien de snelle ontwildtelingen in de 
luchtvaartindustrie is dit boek echter 
nu al gedateerd. 



Ti jdschr i f t 
vervoerswetenschap Aanwijzingen voor auteurs 

Het Tijdschrift Vervoerswetenschap, dat viermaal per jaar verschijnt, publiceert 

bijdragen die betrekking hebben op vervoerswetenschappelijk onderzoek in de 

meest ruime zin. 

Manuscripten voor het Tijdschrift moeten zijn uitgevoerd in duidel i jk 

machineschrift. Pagina's moeten zijn genummerd; tabellen en f iguren moeten 

goed leesbaar zijn. Auteurs kunnen hun manuscripten in viervoud zenden aan het 

redactiesecretariaat. 
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t.a.v. het redactiesecretariaat 

Potentiële bijdragen worden gelezen door twee (anonieme) referenten en de 

redactiecommissie. Zij beoordelen of artikelen in aanmerking komen voor 

plaatsing. Waar nodig geven zij aanwijzingen om de presentatie te verbeteren en 

maken zij opmerkingen over de inhoud. 

De eindversie van de bijdragen (inclusief tabellen) dient te worden aangeleverd 

op diskette ( 3 , 5 inch) in WordPerfect (bij voorkeur versie 5.1). Figuren dienen te 

worden aangeleverd in Quark XPress (versie 3 . 3 of lager) of Adobe Illustrator 

(versie 5 .5 of lager), of op papier. 

Art ikelen zijn bij voorkeur in het Nederlands geschreven. De redactiecommissie 

hanteert een uni forme spelling en behoudt zich het recht voor wi jz ig ingen in 

spelling, stijl en taalgebruik aan te brengen. 

Ook artikelen in het Engels komen voor plaatsing in aanmerking. Die bijdragen 

dienen wel in correct en consistent Engels te zijn gesteld. 

De auteur bl i j f t verantwoordel i jk voor de inhoud van zijn bijdrage. 

Een artikel omvat gewoonl i jk een inleiding en een conclusie, met daartussen de 
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woorden) in het Engels te verzorgen onder de t i te l 'Abstract'. 

Aan het slot van het artikel moet een alfabetische literatuurli jst zijn opgenomen 

onder de t i te l 'Referenties'. Raadpleeg voor de opbouw van de verwi jzingen een 

recente aflevering van het Tijdschrift. Let op de volledigheid van de titelbeschrij

ving (jaar en plaats van uitgave, paginanummers, boek of artikel). 

Nadat het artikel geplaatst is, kri jgt de auteur vijf exemplaren van het 

betreffende t i jdschri f tnummer toegezonden. Zijn er meer auteurs, dan geldt een 

aangepaste verdeelsleutel. 



T i j d s c h r i f t 
vervoerswetenschap 

pagina 321 

L I J S T VAN TOT OP HEDEN VERSCHENEN THEMANUMMERS 
VAN H E T TIJDSCHRIFT VERVOERSWETENSCHAP 

J a a r g a n g 

1965 

1969 

1972 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

N u m m e r 

2 

2 

extra 

2 
4 

3 / 4 

2 
3 
4 

2 
4 

2 
4 

2 
3 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

O n d e r w e r p 

Problèmes de l'lnfrastructure des Transports 

Honderd Jaren Akte van Mannheim 

Nationale Integrale Verkeers- en nummer Vervoersstudie 

Zeevaart 
Goederenvervoer 

Tweede Nationale Luchthaven 
Zeevaart 
Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening 
Rijn-Main-Donau Verbinding 

Rijn-Schelde-Verbinding 
Vaarwegen 
Ruimtelijke Ordening 
Beleidsinformatiesystemen voor het Goederenvervoer 

Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer in België 
World Conference on Transport Research 
Vervoersbesluitvorming en Vervoersanalyse; Capita Selecta 

Structuurschema Verkeer en Vervoer 
Transport en Energietoekomst 
Verkeer en Vervoer in Streek en Stad; Waarheen? 

Transport in Ontwikkelingslanden 
Scheepvaart 
Openbaar Personenvervoer 

Vervoer in Crisis 
Vervoer en Energie 
Haventarief Politiek 
Binnenvaart 

Luchtvaart 
Vervoers- en Haveneconomie: tussen Actie en Abstractie 

Transport via Buisleidingen 
Grensformaliteiten 
Logistics for Survival 

Goederenvervoerbeleid 
Personenvervoerbeleid 

Werken in het Vervoer 
Informatica en Transport 

De Economische Betekenis van het Vervoer 
De Ontwikkeling van de Vervoerswetenschappen 

Scheepvaart: Beleid in Beweging 
Gecombineerd Vervoer 
De Grote Operaties 

Zeehavenbeleid in België en Nederland 
Hoge Snelheidstreinen in Europa 
Ontwikkelingen in de Luchtvaart 

Strategie Informaties 
Interne Vervoermarkt 1992 
Transport problems in some developing countries 



T i j d s c h r i f t 
vervoerswetenschap Inhoud 

EEN WOORD VOORAF 
De redactie 

231 
DE TOEPASSING VAN DE PRODUKTPORTFOLIOMETHODE 
IN FUNCTIE VAN EEN ZEEHAVENSTRATEGIE 
A. Verbeke, C. Peeters & E. Declercq 

243 
TRAFIEKPROGNOSES IN ZEEHAVENS: 
ONTWIKKELING VAN EEN PROGNOSEMETHODOLOGIE 
A. Verbeke, C. Peeters & E. Declercq 

253 
PROBLEMATIEK VAN DE CAUSALITEIT TUSSEN OVERHEIDSINVESTERIN
GEN IN INFRASTRUCTUUR EN DUURZAME TOEGEVOEGDE WAARDE OP 
HET VLAAMS INFRASTRUCTUURPLAN (VIP) 
K. Debisschop, A, Verbeke & C. Peeters 

279 
VERKEER EN VERVOER IN DE NOTA'S OVER DE RUIMTELIJKE ORDENING 
G.P. van Wee 

295 
EUROPARUBRIEK 
J.G.W. Simons 

305 
STATISTISCHE RUBRIEK 
J. Ramaker 

317 
BOEKBESPREKINGSRUBRIEK 
J.W.E. Storm van 's Gravesande 

321 
OVERZICHT THEMANUMMERS 

• 

z 
in UJ 

LU 

> 
< EI

DS
I 

i 
LU j 
OQ 

w LU 

w cc w LU 
O 

S3 O 


