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Een woord vooraf 

De redactie krijgt i n deze t i jd gelukkig veel kopij toegezonden; een 

verheugend teken! Opvallend is daarbij, dat meerdere aangeboden artikelen 

hun uitgangspunt kiezen in de toenemende congestie op de wegen en in de 

steden in het noordwesten van Europa, om dan vervolgens te pleiten voor 

bevordering van zaken als intermodaal vervoer, short sea shipping, 

binnenvaart, HSL, city-logistiek of gebruik van het openbaar vervoer i n het 

algemeen. Zo knopen in dit nummer Declercq en Verbeke vla 'Shortsea 

Shipping' aan bij één van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie; 

hevel een gedeelte van het goederenvervoer over van de weg naar de zee. In 

andere artikelen - deels in komende nummers - wordt hetzelfde 

aanknopingspunt gehanteerd. Uitvoerig wordt daarbij ingegaan op de kansen, 

die andere vervoerwijzen als gevolg van de congestie op de auto-infrastructuur 

ln toenemende mate krijgen. Op zichzelf is dat prima. Wonderlijk genoeg 

durven echter slechts weinigen het aan om de oorzaak van het probleem, de 

massaliteit van het autoverkeer, ter discussie te stellen. Tóch ontsiert het 

economen niet wanneer ook déze schaarsteproblemen aan bod komen. Wat 

staat er te doen, vooral nu de bereidheid om méér nieuwe wegen aan te leggen 

en méér doorbraken l n steden te forceren om vele redenen tanende is? 

We weten allen, dat - vanuit de reiziger of verlader als individu bezien -

autovervoer i n vele gevallen kwalitatief superieur is; tegelijkertijd is een steeds 

massaler autoverkeer l n onze dichtbevolkte samenleving - vanuit de 

collectiviteit bezien - kwalitatief een inferieure oplossing, zowel voor onszelf als 

voor onze omgeving. Toch neemt het autovervoer toe, terwijl het aandeel van 

andere vervoerwijzen slinkt. Zou er geen betere harmonie gevonden kunnen 

worden tussen individuele kwaliteit en collectieve kwaliteit? Het moet toch 

mogelijk zijn om de prijzen van alle i n aanmerking komende vervoerwijzen zó te 

reguleren, dat de bovenbedoelde collectieve schaarsteproblematiek kleiner 

wordt? 

Zou het niet vruchtbaar zijn, zo vraagt de redactie zich af, om als 

uitgangspunt te kiezen, dat we in de dichtbevolkte gebieden in het noordwesten 

van Europa aan de vraag naar infrastructuur voor automobiliteit i n de 

toekomst niet zonder meer willen en kunnen voldoen? Zou het niet voor de 

hand liggen een zodanige prijs voor gebruik van die Infrastructuur te vragen, 

dat een behoorlijk aantal mensen wat zuiniger met autogebruik omgaat? 

Zouden bestaande afwentelingsconstructies i n de fiscale wetgeving (auto van de 

zaak, lease auto, fiscaal vrijgestelde kilometervergoedingen die uitgaan boven 

de variabele autokosten) niet aangepakt moeten worden? Zouden we voorts niet 

moeten proberen om de verschillende vervoerwijzen een meer klantgerichte 

variabele prijs te geven, zodat de door de reiziger c.q. door de verlader ervaren 

prijs/kwaliteitsverhouding per vervoerwijze wat minder vaak l n het voordeel 

van de auto uitvalt? Wat zou ervoor nodig zijn om zo'n situatie dichterbij te 

brengen? 

Wanneer de toenemende schaarste aan auto-infrastructuur als het primaire 

probleem wordt onderkend komt het huidige streven naar een goede 
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Moderne logistiek en het goederenvervoer 

via Shortsea Shipping^ 

Drs. E. Declercq, M.Sc, Prof. dr. A. Verbeke^ 

Abstract 
Transportation is presently undergoing substantial changes, not only from a technical pomt of 
view, but also from a managerial and regulatory perspective. One of the main objectives of 
public decision makers at the European level is to transfer traffic from the road to the sea. 
Industrial shippers, on the contrary, are focussing on competitiveness, concentrate on their core 
business and eliminate all other (strategic) business units such as transport activities. How should 
transportation companies react to these changes ? Transportation companies will require an 
in-depth re-thinking of their own objectives and operational strategies in order to meet the new 
industrial requirements. In a demand driven market (such as the transportation market), it is no 
longer sufficient to supply basic transport services. On the contrary, services need to be 
tailormade in order to efficiently support the industry's core activities. At present, companies in 
the maritime sector, especially SSS, frequently consider these new trends as a threat, whereas 
only few firms view them as an opportunity in order to achieve competitive advantages. 
Maritime service providers should, however, be aware of the new opportunities generated by 
these trends. 

1. Inleiding 
De transportsector ondergaat thans aanzienlijke veranderingen, niet enkel 

vanuit technisch oogpunt, maar eveneens vanuit een management en 

reguleringsperspectief. 

Eén van de hoofddoelstellingen van de Europese Commissie is om een 

gedeelte van het goederenvervoer over te hevelen van de weg naar de zee door 

het marktaandeel van milieuvriendelijke transportmodi m het Europees 

transport te vergroten. Maritiem transport, zowel deepsea als shortsea, kan 

hiertoe bijdragen, maar alleen als het zijn concurrentieel vermogen verhoogt 

ten aanzien van de andere transportmodi en als het zijn integratiepotentieel in 

intermodale logistieke ketens verbetert. De vereisten om beide doelstellingen te 

bereiken zijn onder meer: grotere efficiëntie bij de overslag van goederen 

(havens, terminals), logistieke efficiëntie aangepast aan de noden van de finale 

gebruiker, interoperabUlteit en verbeterde intermodaliteit (standardizatle, 

containerizatie), ontwlklreling van trans-Europese (maritieme en intermodale 

transport) netwerken, meer efficiënt gebruik van nieuwe technologieën (snelle 

schepen, nieuwe fluvio-maritieme concepten, het gebruik van telematica) en de 

implementatie van nieuwe beleids- en operationele technieken teneinde de 

algemene efficiëntie van het transport te verbeteren. 

Industriële ondernemingen concentreren zich i n toenemende mate op hun 

concurrentiële slagkracht en herdenken daarbij hun huidige strategische 

doelstellingen. Een belangrijk gevolg van deze nood aan verandering is dat deze 

ondernemingen zich meer en meer concentreren op hun hoofdactiviteiten (core 

competences), en alle andere (strategische) bedrijfsonderdelen uitbesteden 

(outsourcing). Aangezien markten voortdurend wijzigen en de concurrentiële 

omgeving gekarakterizeerd wordt door een toenemende internationalisering, 

vragen beleidsvoerders van ondernemingen zich vooral af i n welke mate ook 

hun industrie mondiaal is, en of hun strategie eveneens mondiaal zou moeten 

zijn. Om terzake effectieve oplossingen te vinden, zijn vele grote industriële 

ondernemingen begonnen met het moeilijke proces van 'reengineering' 
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volledige transportketens worden belangrijker dan deze op het niveau van 

individuele ondernemingen. 

Momenteel beschouwen maritieme ondernemingen, en vooral deze actief i n 

shortsea shipping (SSS), deze nieuwe logistieke trends nog als een bedreiging. 

Slechts een beperkt aantal bedrijven beschouwt deze evolutie thans als een 

nieuwe opportuniteit. Maritieme dienstverleners dienen echter de nieuwe 

mogelijldieden die deze trends bieden te onderkennen. Specifieke aandacht 

moet daarbij besteed worden aan die elementen die de competiviteit van 

shortsea shipping ten opzichte van de andere transport modi kunnen 

verbeteren en die de integratie l n intermodale logistieke ketens kunnen 

bevorderen. 

3. Veranderingen in de Shortsea Shipping Sector 
l n een concurrentiële transportmarkt, zoals voorgesteld in figuur 1, dient 

de positie van SSS-transportondernemingen te worden geëvalueerd vanuit een 

intermodaal, concurrentieel en vraaggericht perspectief De concurrentiële 

positie van SSS-dienstverleners wordt bepaald door vier belangrijke factoren: 

de vraag, het aanbod, de overheidsregulering en de transportalternatieven. Een 

diepgaande analyse van de verhouding tussen deze vier elementen en de 

directe en indirecte effecten op de maritieme dienstverleners zal het mogelijk 

maken de concurrentiële positie van SSS-ondernemingen nauwkeurig te 

identificeren. Hun capaciteit om effectief en efficient te reageren op de vraag 

van potentiële gebruikers, en de kwaliteit van hun diensten in vergelijking met 

de alternatieve transportmodi dienen in dit kader diepgaand bestudeerd te 

worden. 

Het concurrentieel milieu waarin SSS-ondernemlngen actief zijn, wordt 

verder nog beïnvloed door vier andere belangrijke elementen: de moderne 

technologie, de potentiële toetreders tot de markt, het milieu (ecologie) en 

tenslotte een aantal belangengroepen. Technologie is hier wellicht de meest 

belangrijke factor en zal verder behandeld worden in deze bijdrage. 

Nieuwe trends ln logistiek, transport en distributie zijn het resultaat van 

een verschuiving naar een vraaggerichte en geïntegreerde concurrentiële 

omgeving. Voortdurend veranderende markten genereren klanten met moeilijk 

te voorspellen logistieke noden. Het aanbieden van transportdiensten die 

werkelijk tegemoet komen aan deze vraag wordt i n toenemende mate complex. 

Grote transportondernemingen bieden wereldwijde geïntegreerde transport-, 

distributie- en informatienetwerken aan, en refereren naar dit nieuw aanbod 

als 'Globale Logistiek'. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMOs) 

concentreren zich dan weer vooral op het ontwüdtelen van strategische relaties 

met hun klanten, om aldus een betere service te kunnen leveren aan een 

concurrentiële prijs. Alle ondernemingen, onafhankelijk van hun grootte, 

benadrukken daarbij de nood om de klant tevreden te stellen. Ze concentreren 

zich daarbij op een ononderbroken communicatie met hun klanten (on-line 

Communications and computer networks), passen op deze informatie 
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de transportservice een directe invloed heeft op de niveaus van de 
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Figuur 2: Een vernieuwtJe transportmarl<t 

Ondernemingsstrategieën dienen echter ook in toenemende mate met 

sociale doelstellingen rekening te houden. Belangrijke sociale doelstellingen 

omvatten onder meer de verbetering van het milieu, de veiligheid, de mobiliteit 

en het eerbiedigen van wetten en reglementen, alsook de sociale kosten van het 

transport. 

Functionele acties, ondernomen door logistieke dienstverleners, kunnen 

bijdragen tot het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Deze acties 

kunnen ondergebracht worden in één van de volgende vi j f groepen: 

Productie management en integratie zijn activiteiten met het oog op het 

verminderen van leveringstijden, het bereiken van voorraadminimalizatle en de 

verbetering van de kwaliteit. Deze activiteiten concentreren zich op interne 

processen, systeemverbeteringen en op de integratie van productie en 

transport. 

Door middel van value added logistiek, bieden ondernemingen een betere 

klantenservice, o.a. door het integreren van andere diensten in de 

hoofd-transportactlviteiten, zoals verpakken, fysieke distributie, enz. . .. 

Accurate en on-line informatie is een essentieel deel van deze value added 

dienstverlening.** Door het uitbesteden van deze value added diensten kunnen 

de produktie-, plarmmgs- en bestelkosten gereduceerd worden, wat de 

industriële ondernemingen toelaat zich te concentreren op hun 

hoofdactiviteiten. 

Acties om meer efficiënte logistieke ketens te ontwikkelen zijn gericht op 

een vermindering van voorraden, opslagtijd en de totale levertijd van de 
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consument doordat alle {transportkosten geïntegreerd zijn in de prijs die de 

eindgebruiker betaalt. Leidende bedrijven erkennen echter de misvatting van 

deze conventionele benadering en trachten de logistieke keten in zijn geheel 

meer concurrentieel te maken door de introductie van value added diensten en 

door de algemene kostenreductie die deze met zich meebrengen. Ze realiseren 

zich dat de échte concurrentie zich niet langer voordoet tussen individuele 

transportondernemingen, maar eerder tussen geïntegreerde logistieke ketens.'^ 

Het belang van informatie- en communicatiesystemen voor de verbetering 

van efficiëntie i n logistieke ketens mag daarbij niet onderschat worden. 

Nieuwe informatietechnologie zal een impact hebben op elk onderdeel van de 

logistieke ketens, en zal leiden tot een toename van de controle en de 

synchronizatie van de verschillende onderdelen in deze logistieke ketens.'* 

Dit fenomeen is reeds geruime t i jd onderkend door koerierdiensten 

(integrators] zoals TNT, UPS, FedEx en DHL, waarvan het succes gebaseerd is 

op het aanbod van geïntegreerde transportsystemen en gegarandeerde 

leveringstijden. Momenteel breiden geïntegreerde koerierdiensten 

ononderbroken hun activiteiten uit, o.a. door compacte netwerken te realiseren 

in alle Europese landen (bijv. TNT heeft in 1990 17 nieuwe opslagplaatsen 

geopend in Italië). Grote vrachtbehandelingsbedrijven hebben een brede 

geografische actieradius, zowel vanuit een verkoops- als een operationeel 

standpunt (bijv. douaneformaliteiten bij grenzen, havens en luchthavens). Deze 

ruime aanwezigheid, gecombineerd met een groot klantenbestand in een ru im 

industrieel spectrum, voorziet in nieuwe mogelijkheden in vrachtbehandeling. 

De Europese expediteur Danzas bijvoorbeeld, is zich terdege bewust van deze 

opportuniteit en heeft daarom recentelijk de Euroconnect, Marconnect en 

Starconnect diensten geïntroduceerd. Dit zijn pan-Europese 

gestandaardiseerde deur-tot-deur diensten met vaste transit-tij den en tarieven 

voor respectievelijk goederen voor wegvervoer, watergebonden en 

luchttransport. Een ander interessant voorbeeld van verzendingsintegratie is de 

fusie tussen de koerierdiensten van Deutsche Bahn en de Europese 

groupagediensten van expediteur Thyssen Haniel Ixiglstics i n 1994. 

Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben dit fenomeen eveneens 

onderkend en zijn van plan in de nabije toekomst nauwer samen te werken met 

de geïntegreerde vervoerders. Zo verkocht DHL in mei 1990 

minderheidsaandelen aan de Japanse handelsonderneming Nissho Iwai, 

Lufthansa en Japan Airlines. De luchthaven-tot-luchthaven capaciteit van deze 

luchtvaartmaatschappijen werd zo aan DHL's koerierervaring gekoppeld, 

waardoor een belangrijke stap werd gezet naar het objectief van een volledige 

dienstverlening via efficiënt mondiaal luchttransport. Lufthansa, Air France, 

Cathay Pacific en Japan Airlines hebben bovendien een onderneming opgericht 

13 

12 Cfiristoplier 1992. 

Hertz 1993, 

om een geautomatizeerd goederen-informatiesysteem te ontwikkelen. Dit 

systeem zou uiteindelijk regionale distributie-systemen moeten verbinden en 

coördineren tot op een mondiaal niveau. 

"Wandel & Ruijgrok 1993, 
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goederen en vrachtwagens te voorkomen. Deze Italiaanse wegvervoerflrma leed 

tot in het recente verleden onder een grote diefstallengolf. De onderneming had 

hoge kosten, mede door haar verzekeringscontracten. Geen enkele 

conventionele preventiemethode kon hierin verbetering brengen. Thans past 

het bedrijf een geavanceerd opsporingssysteem toe (het KFT-systeem). Hierdoor 

geniet ze thans een reductie van 25% op de verzekeringspremie voor de 

vrachtwagens. De 'black box' is de controle-eenheid van het systeem. 

Het omvat drie hoofdfuncties: het situeren van het voertuig, de 

communicatie met het controlecentrum en de evaluatie van het gedrag van 

zowel het voertuig als de bestuurder. Om het voertuig te lokaliseren wordt 

gebruik gemaakt van het 'Global Positioning System (GPS)', een 

satellietnetwerk. De snelheid en richting van het voertuig wordt via een digitale 

telefoon doorgeseind naar het communicatiecentrum. Boodschappen kunnen 

naar de bestuurder gestuurd worden door middel van dezelfde telefoon. Het 

systeem laat een efficiëntere toewijzing van goederen toe, alsook snellere 

oplossingen in het geval van onverwachte vertragingen. Het doel van het 

systeem bl i j f t echter om de diefstal van voertuigen te voorkomen. Daarom 

worden voertuigen uitgerust met sensors die controleren of de bestuurder i n 

zijn zetel zit, of de deuren gesloten zijn, of de motor nog loopt Kleine 

videocamera's worden tevens geïnstalleerd i n alle Eurotrans voertuigen, die een 

duidelijk beeld geven van de eventuele dief De bestuurders zijn opgetogen met 

het nieuwe systeem. Ze hebben geen bezwaren tegen de observatie, omdat deze 

leidt tot een gevoel van veiligheid. Het systeem biedt ook een marketingvoordeel 

aan: vervoerders hebben een grote zekerheid dat hun eigendom niet zal 

gestolen worden en verkocht op de zwarte markt, wat bijv. vooral wordt 

gewaardeerd door de textielindustrie. Adige Televlgilanza beheert het 

communicatiecentrum in Italië. Deze onderneming voorziet 

uitbreidingsmogelijkheden voor het KFT-systeem. 

Opsporingssystemen in combinatie met satelliet-communicatie zijn heel 

populair in Europa. Een ander systeem, Euteltracks, gebruikt twee 

Eutelsat-satellieten en beslaat de volledige Europese regio, van de Oeral tot 

Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Het systeem vereist een antenne op het 

voertuig, een terminal en een radio. Een PC ontvangt boodschappen van het 

centrale Eutelsatgrondstation. De eerste reacties van Eutelsat-gebruikers i n 

Europa zijn overwegend positief North Sea Express, een Belgische 

onderneming voor algemeen internationaal containertransport, verklaarde 

aanzienlijke besparingen te hebben gedaan dankzij Euteltracks door overbodige 

kilometers en communicatie-onkosten te vermijden. Zij menen dat Euteltracks 

een verkoopinstrument ten opzichte van de klanten vertegenwoordigt, vooral bij 

JIT-transport. Een andere Belgische gebruiker van het systeem, de transport

en logistieke onderneming G. Snel Belgium, is echter niet overtuigd dat het 

Euteltracks systeem het aantal lege ladingen zou kunnen verminderen. Het 

beschouwt de stijgende efficiëntie van communicatiesystemen als het 

belangrijkste voordeel van het systeem, maar de investeringen worden 

momenteel als té hoog ervaren. 

Het Lamytracs-systeem is een populair opsporingssysteem in Frankrijk. 
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Qmiiiiiiiiiiiiiiî îî iî î 5. Voorwaarden tot verbetering van de efficiëntie van SSS 
Het gebruik van SSS kan verhoogd worden Indien deze modus beter 

geïntegreerd wordt i n bestaande en toekomstige transportketens. Deze 

integratie kan verkregen worden op verschillende manieren zoals gevisualiseerd 

ln figuur 3. 

\ Horizontale strategie (modale selectie) 

Vertikale strategie \ Unimodaal Intermodaal 
(graad van integratie)\ 

Strategisch samenwer

kingsverband of verticale 1 3 
integratie 

Qnafhankeüjke operator 

voor haven-tot-haven 2 4 
vervoer 

Figuur 3: Strategieën voor een verlioogd gebruil< van SSS 

De eerste benadering (kwadrant 1 van figuur 3) is een unimodale 

benadering waarbij firma's, gespecialiseerd in een bepaalde transportmodus, 

zich concentreren op de integratie van hun activiteiten in intermodale 

transportketens. Dit vereist een hoog niveau van samenwerking tussen alle 

betrokkenen in de logistieke keten. Om een efficiënte integratie en 

samenwerking te bereiken, zal SSS het aanbod van SSS-diensten moeten 

afstemmen op de noden van de klant (de industriële verscheper en/of logistieke 

dienstverlener). 

Een sleutelelement voor een succesvolle integratie is het efficiënt gebruik 

van telematica. Maritieme vervoerders die deze strategie toepassen dienen zich 

te concentreren op de hoofdactiviteiten, nl . het goederentransport. Dit 

includeert vooral het haven-tot-haven transport, op regelmatige tijdstippen en 

als volwaardige partner ln (de) logistieke keten(s). 

Om een efficiënt transport te bekomen, moeten maritieme vervoerders 

(zowel deepsea als shortsea) informatie over hun activiteiten op een on-line 

basis kunnen uitwisselen (verladingsvoorwaarden, verwacht tijdstip van 

aankomst etc. . .) zodanig dat de volgende vervoerder in de logistieke keten, 

bijv. een wegvervoerder, deze informatie kan gebruiken om zijn activiteiten 

efficiënt te plannen. De nood aan additionele flexibiliteit vanwege 

SSS-operatoren is echter veel groter dan die vereist van deepsea operatoren. 

Deze laatste verzorgen meestal intercontinentaal transport, met lijndiensten die 

ofwel vast zijn tussen twee of meer havens, ofwel uitgebaat op charterbasis. 

J 
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wegvervoer-, opslag- en distributieondernemingen overgenomen in - vanuit 

logisltiek oogpunt belangrijke - Europese landen zoals de U.K., de Benelux, 

Duitsland en Italië. Momenteel beschikt NYK over een centraal logistiek 

centrum in Milton Keynes (U.K.) en enkele kleinere logistieke centra in 

Antwerpen (voor de Beneltax), Düsseldorf (voor Duitsland) en Milaan (voor 

Noord-Italië). 

Kleinere SSS-ondernemlngen (I^MOs) ontbreekt het meestal aan voldoende 

financiële middelen en entrepreneurschap om zulke geïntegreerde diensten te 

ontwikkelen. Hierdoor blijven ze vaak werken in een kader dat zich beperkt tot 

haven-tot-haven vervoer via SSS (kwadrant 2 van figuur 3). Om de 

opportuniteit tot vertikale samenwerking voor deze kleinere bedrijven in 

logistieke ketens te vergroten, dient te worden voldaan aan verschillende 

vereisten op het gebied van EDI en een onderlinge afstemming van activiteiten 

om efficiënt aan de vraag van de klant te kunnen beantwoorden (verhoogde 

flexibifiteit en efficiëntie). De ontwnikkelmg van Europese SSS-(haven)netwerken 

kan er zeker toe bijdragen om aan deze vereisten te voldoen. 

Vier determinanten zijn relevant bij de evaluatie van de functie van 

dergelijke netwerken als stimulatoren voor vertikale samenwerkingsverbanden 

in het Europees goederenvervoer (zie Figuur 4): 

Strategie, 
structuur en 

concurrentie van 
scheepvaart

ondernemingen 

Factor voorwaar
den (bijv. infra- en 
superstructuren in 

havens) 

Vraag 
karalcteristielcen 

Gerelateerde en 
ondersteunende 

industrieën 
(bijv. overslag
bedrijven, com-

piementaire 
modi) 

Figuur 4: De determinanten van een knooppunt 

• de strategieën, de structuur en het concurrentieel gedrag van de 

SSS-ondernemlngen; de aanwezigheid van gerelateerde en ondersteunende 



Zoals gesuggereerd door Figuur 5 is de rol van elk individueel lid cruciaal 

in de ontwikkeling van efficiënte netwerken. Elke partner moet bijdragen tot de 

ontwikkeling van een structuur waarbij de individuele knooppunten evolueren 

naar een knooppunt - netwerk. 

De hierboven voorgestelde ontwikkeling is echter een vereenvoudigde 

voorstelling waarbij economische actoren zoals scheepvaartondernemingen en 

industr ieën vertreldsen van een 'tabula rasa' situatie, en op logistiek gebied 

geen andere strategische samenwerking onderhouden (eenvoudige 

netwerkontwikkeling). 

Dergelijke benadering is zelden realistisch. In vele gevallen bedienen 

transportbedrijven reeds een aantal specifieke verkeersroutes. Het ontwikkelen 

van een knooppunt-netwerk vereist dan een (her)waardering van bestaande 

individuele bedrijfsstrategieën en -activiteiten. Nieuwe commerciële 

opportuniteiten kunnen aldus uitgebaat worden en een evenwichtige 

ontwikkeling van het knooppunt-netwerk kan bereikt worden, zonder 

bestaande (efficiënte) routes en activiteiten negatief te beïnvloeden. Deze 

complexe netwerkontwikkeling wordt gevisualizeerd in figuur 6. 

Efficiënüe 

Tijd 

Figuur 6: Ontwildceling van complexe knooppunt-netwerken 

De ontwildseling van SSS-(haven)netwerken kan oplossingen bieden voor 

verschillende problemen die thans de ontwikkeling van SSS in Europa 

belemmeren, bijv. het gebrek aan cargo, de inefficiëntie van transltactivitelten, 

het gebrek aan financiële middelen etc. . .. Een eerste toepassing wordt thans 

onderzocht door de havens van Zeebrugge (België) en Göteborg (Zweden). 



ondernemingen. Hoewel de nadruk in het Europees beleid momenteel l i j k t te 

liggen op de creatie van netwerken voor kleinere havens, mogen de middelgrote 

en grote havens niet uitgesloten worden als potentiële partners i n een specifiek 

netwerk. Het integreren van grotere havens in specifieke SSS-netwerken kan de 

ontwikkeling van SSS-feederdiensten stimuleren. 

Betrokkenen uit diverse Industriële sectoren en andere actoren actief i n de 

vertikale transportketen kunnen ook een rol spelen in het port-pair concept. 

Hun motivatie om SSS te gebruiken, kan verhoogd worden door de introductie 

van 'entry barrier eliminating vessels' (EBE) te stimuleren. Vooral het gebruik 

van bulk carriers die zelf laden en lossen en unit load-schepen zou nieuwe 

commerciële opportuniteiten kunnen creëren voor de SSS-transportmodus. 

Deze EBE-schepen kunnen ook gebruikt worden op grote kanalen en rivieren 

en maken dus het gebruik van private aanmeringsfaciliteiten van industriële 

firma's, overslagcentra, multimodale terminals en kleinere binnenhavens 

mogelijk. 

De ontvwklicling van multimodale terminals i n het birmenland en bijgevolg 

het verhoogde gebruik van fluvio-maritieme schepen kan de kwaliteit van de 

SSS-diensten ten opzichte van de wegvervoermodus verbeteren in termen van 

t i jd , frequentie en betrouwbaarheid. Deze verbeteringen kunnen tegelijkertijd 

de rol van het wegvervoer herdefiniëren. Wegvervoer over lange afstand kan dan 

vervangen worden door efficiënte SSS/kustverbindingen, terwijl wegvervoer 

over kortere afstand een link kan vormen aan het begin én einde van de 

transportketen (finale distributiefunctie). Deze ontwikkeling kan verder 

gestimuleerd worden door de externe kosten van het wegvervoer te 

internaliseren. 

Inspanningen om SSS te stimuleren en om het wegvervoer over lange 

afstand te reduceren mogen niet beperkt worden tot de meest actieve lidstaten 

van de Europese Unie. De toekomstige activiteiten van de Europese Commissie 

zouden initiatieven i n de vier Cohesion Fund landen, de EFTA en niet-Europese 

landen (bijv. de Baltische Staten, de Magreb landen en het Midden Oosten) 

moeten omvatten. Alle publieke initiatieven tot stimulering van SSS, zowel 

strategisch als operationeel, zouden moeten gecoördineerd worden op Europees 

niveau om fragmentatie en/of duphcatie van activiteiten te vermijden. De 

inrichting van een 'European SSS Promotion Service' (ESPS) zou substantieel 

kunnen bijdragen tot de realisatie van deze doelstelling. Een dergelijke 

Europese organisatie zou een non-profit organisatie kunnen zijn met de 

volgende vier doelstellingen: 

- stimulering van allianties tussen SSS-operatoren voor specifieke routes; 

- stimulering van de samenwerking met andere modi; 

- stimulering van innovatie, vooral in de scheepsbouw; 

- strategische interactie met publieke en private beleidsvoerders. 

Alle beleidsmaatregelen of projecten die in de toekomst worden voorgesteld 
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zinloos, aangezien een dergelijke transfer fundamenteel afhankelijk is van de 

psychologische percepties van: 

(a) scheepvaartondernemingen inzake de wijze waarop men dient te reageren 

op marktopportuniteiten en 

(b) gebruikers van transportdiensten (bijv. industriële ondernemingen) inzake 

de wijze waarop optimale logistieke ketens moeten ontwikkeld worden. 

Daarom zouden alle toekomstige beleidsmaatregelen en projecten expliciet 

aandacht moeten besteden aan de interne belemmeringen die deze overheveling 

m de weg staan. 

(4) Evaluatie van logistieke ketens 

l n bijna alle studies die tot op heden verricht zijn omtrent de relatieve 

concurrentiële positie en de efficiëntie van het maritiem vervoer in Europa, 

werden routes tussen verschillende maritieme overslagpunten onderzocht 

eerder dan volledige logistieke ketens. Volledige ketens houden echter rekening 

met de nood aan gerelateerde en ondersteunende diensten die het transport 

van de initiële verzender tot de uiteindelijke bestemming mogelijk maken. 

Gezien de groeiende internationalizering van vele indust r ieën en een 

toenemende nadruk op de karakteristieken van de vraag, is het noodzakelijk 

dat bij iedere toekomstige onderzoeksinspanning met betrekking tot SSS - die 

tot doel heeft de basis te vormen voor beleidsmaatregelen of projecten - de 

volledige logistieke keten wordt geanalyseerd. Dit wordt mogelijk door te 

denken in termen van netwerken zoals vermeld in onderdeel 5 van deze 

bijdrage (ontwikkeling van knooppunten, rekening houdend met het potentieel 

van intermodale samenwerking). 

(5) Vereisten inzake iriformatie-uitwisseling (EDI) 

Beleidsmaatregelen en projecten die de vier bovenstaande elementen 

eerbiedigen maar geen rekening houden met de vereisten van een efficiënte 

informatie uitwisseling, noodzakelijk voor de verbetering van de efficiëntie en 

het concurrentieel vermogen van SSS, zullen naar alle waarschijnlijkheid geen 

reële impact hebben. 

In de mate dat instrumenten voor moderne informatie uitwisseling: 

• vraaggericht zijn; 

• potentiële cash flow generatoren zijn voor scheepvaartondernemingen (bron 

van value added diensten); 

• toegepast worden met de volledige steun van scheepvaartondernemingen en 

hun potentiële klanten; 

• bijdragen tot een effectieve Integratie van alle segmenten van de ganse 

logistieke keten; 

zullen ze mogelijkerwijze de drijvende lo-acht zijn voor het beperken van 

vervuiling, congestie en het gebrek aan veiligheid op de Europese wegen, door 

middel van het overhevelen van een substantieel volume van het commercieel 

goederenvervoer van de weg naar de zee. 
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De FastShip: het einde van twee 
marktreservaten? 

Een trade-off van transporttijden en -tarieven onder 
invloed van onzekerheid. 

ir. L.A. Tavasszy' 

Abstract 
Tfie purpose of tfiis paper is to gain insight into the consequences of the introduction of a new 
service in the North Atlantic freight transportation market, in terms of its competitive pressure on 
the existing services. The new service is to be introduced in 1998 by FastShip Atlantic, a U.S. 
company which aims at operating up to eight cargo vessels that can cross the Atlantic in less 
than half the time of existing ships. Partly as a result of improvements in the organization of the 
entire door-to-door transport chain, FastShip's new service competes with transport times of the 
present standard air cargo services. In addition, the rates of fhe new service will only be slightly 
above those charged by ocean carriers. It is therefore expected that FastShip will attract a 
substantial amount of traffic at the cost of conventional air, as well as sea cargo services. 
FastShip, in short, aims at bridging the gap between the hvo modes. Can it succeed? 
Using a simplihed model, the expectations are investigated in more detail. Competition in the 
market is operotionalised by considering a trade-off between different performance criteria. This 
trade-off implies a corresponding segmentation of the market in terms of the valuation of 
transport time. In order to describe the effect of uncertainty in transport services on competitive 
pressure, the basic trade-off model, accounting only for average rates and transport times, is 
modified. The proposed model is applied by means of Monte-Carlo simulation, using readily 
available data. 

The calculations indicate that the competitive pressure of FastShip's new service is indeed 
substantial on a limited segment of the North Atlantic cargo market. Among the existing 
competitors, 'low rate' ocean and 'high speed' air services appear to remain unaffected; 
however, in addition to the slower air services the competition of the new service will mainly be 
felt by existing ocean carriers offering direct services between the two continents. 

1. Inleiding 
Al enige t i jd zi jn er plannen voor de introductie van een nieuw type dienst 

i n liet goederenvervoer op de North Atlantic. De Amerikaanse f irma FastShip 

Atlantic wi l vanaf 1998 deur-tot-deur diensten aanbieden (hierna FastShip te 

noemen) voor het containetrvervoer tussen het Europese en het 

Noord-Amerikaanse continent. De lucht- en zeevaart op deze markt kennen 

meerdere diensten (tabel 1); er is grofweg een omgekeerd verband 

waarneembaar tussen de door-to-door transporttijden en -tarieven van de 

verschillende diensten. 

Snelle luchtvaartdiensten {priority air) hebben de kortste transporttljd en de 

hoogste tarieven; de conventionele zeevaart [standard ocean) duurt het langst 

en is het goedkoopste alternatief. Hiertussen bevinden zich de conventionele 

luchtvaart [standard air) en de snellere zeediensten [direct ocean). Het 

bijzondere aan de FastShip is enerzijds dat door een uitgekiende organisatie 

van de gehele deur-tot-deur keten de transporttljd én de betrouwbaarheid van 

de conventionele luchtvaart benaderd worden, anderzijds dat de tarieven niet 

ver boven die van de huidige snelle zeevaartdiensten liggen. 

' De auteur is onderzoeker aan 
de Technische Universiteit Delft, 
Faculteit der Civiele Techniek, 
Sectie Verkeerskunde. 
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meerdere karakteristieke kenmerken van de huidige containervaart overboord 

zijn gezet. 

Enerzijds is het technische ontwerp van het schip van dien aard, dat de 

vaarverbinding tussen havens onderling betrouwbaarder en sneller kan worden 

uitgevoerd. De romp van het sehip is zodanig uitgevoerd dat de 

weersomstandigheden minder van invloed zijn op de vaarsnelheid; bovendien is 

het schip in plaats van dieselmotoren en de conventionele schroefaandrijving 

voorzien van gasturbines en je t propulsion', d.w.z. voortstuwing door 

waterstralen. Deze innovatieve technologieën hebben individueel hun waarde 

bewezen, maar zijn als combinatie in een vervoermiddel op deze schaal nog niet 

toegepast. 

Anderzijds zijn de organisatorische aspecten van de vervoerdienst van 

belang. Als we kijken naar de componenten van de deur-tot-deur vervoerketen, 

beslaat deze organisatie een drietal onderwerpen: het overzeese hoofdtraject, de 

rol van logistieke knooppunten en het voor- en natransport. Het belang van 

deze componenten voor de prestaties van de verschillende diensten op de 

Noordatlantische vervoermarkt wordt in figuur 1 weergegeven. 

Standard Ocean 

Direct Ocean 

FastShip 

Standard Air 

Priority Air 

G Knooppunten 

• Voor/natransport 

• Hoofdtraject 

O 5 10 15 20 25 30 35 

maximale transporttljd (dagen) 

Figuur 1: Onderdelen van de deur-tot-deur keten (bewerkt uit Merge Global 1 995) 

Wat betreft het hoofdtraject resulteren de boven beschreven technische 

innovaties i n een sterk verkorte transporttljd. Het schip zeifis hiervoor slechts 

deels verantwoordelijk. De deur-tot-deur t i jd wordt ook bepaald door een sterk 

verkorte verblijftijd i n de havens, mogelijk gemaakt door versnelde afhandeling 

van de goederen bij douane en overslag. Voor de overslag van containers is een 

'Roll-On', 'Roll-Off-systeem ontworpen, waarbij de containers in een trein, via 

luchtkussens, het schip in worden getrokken. Met dit overslagsysteem en een 

aangepaste layout van de terminal verwacht FastShip het overslagproces van 

één schip (±1400 TEU) in enkele uren te kunnen voltooien. Tenslotte gaat 

FastShip u i t van wat een 'malnportgedachte' zou kunnen heten: voor- en 

natransport wordt geconcentreerd op 'dedicated terminals' i n de havens van 

Zeebrugge en Philadelphia. 

Samenvattend, het l i jk t erop dat er met de bovenstaande componenten een 

aanzienlijke verbetering gerealiseerd kan worden van de kwaliteit op de 

Noord-Atlantische vervoermarkt. Technisch en organisatorisch gezien is er 
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' Zie bijvoorbeeld Jeffs 1 990, 
NEA/NEI 1990. 

' Zie bijvoorbeeld NEA/NEI 

Bij wijze van voorbeeld wordt het concept van de trade-off tussen tijden en 

kosten voor een fictief geval geïllustreerd in figuur 2. 

Figuur 2: Efficiency van vervoerdiensten: de trade-off grafiek 

l n de grafiek zijn een aantal diensten geplaatst volgens hun specifieke 

transporttijden en -tarieven. De helling van de gestippelde l i jn geeft de 

tijdwaardering aan die geldt i n een marktsegment (hoe groter de helling, hoe 

hoger de tijdwaardering). De dienst met de laagste transportweerstand, 

uitgaand van de gegeven tijdwaardering w,^, is de dienst waaraan de l i jn met 

helling het eerst zal raken; in dit voorbeeld is dat dienst 1. Hoe verder de 

l i j n met helling w,^ van de oorsprong af zal liggen, hoe hoger de 

transportweerstand zal zijn. Het marktsegment met tijdwaardering W 2 3 zal 

indifferent zijn voor diensten 2 en 3; deze zijn beide tegelijkertijd efficiënt. Deze 

indifferentie-tijdwaarderingen voor twee diensten begrenzen dus de 

verschillende marktsegmenten. De ondergrens van de tijdwaardering is n u l 

(dan zijn alleen de kosten van belcmg); dit marktsegment zal bij voorkeur dienst 

4 gebruiken. Aan de andere zijde wordt de bovengrens van de markt gevormd 

door een oneindig grote tijdwaardering; dit segment hecht uitsluitend belang 

aan de transporttljd. Voor dit segment is dienst 1 efficiënt. Het marktsegment 

met een tijdwaardering tussen w^a en W 3 4 zal bij voorkeur van dienst 3 gebruik 

maken. Tenslotte is voor dienst 5 bij iedere willekeurige tijdwaardering een 

goedkoper én sneller alternatief voorhanden; deze dienst zal i n geen enkel 

marktsegment efficiënt zijn. 

4. Rekenen met onzekerheid 
Uit een aantal studies is bekend dat onzekerheden i n de dienstuitvoering 

een belangrijke rol spelen in de concurrentie tussen vervoerwijzen**. Wij 

onderscheiden een drietal benaderingen voor het in rekening brengen van het 

effect van onzekerheden op de concurrentie tussen vervoerdiensten: 

• de eerste benadering betreft modellen waarin de waardering van 

betrouwbaarheid door beslissers in de vervoerswereld niet bekend is, maar 

geschat wordt uit waarnemingen van gemaakte beslissingen^. Daar het i n 

ons geval alleen een analyse van de aanbodzijde betreft en vwj niet 

beschikken over de vereiste waarnemingen, zullen we deze benadering niet 

volgen. 
1990, Gommers 1993. 
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tarief 

^ verdeling van tijd en tarieven 
/ per dienst 

\ \— 

-tijd 

Figuur 3: Onzekerheid in de 'trade-off grafiek 

Door middel van de simulatie kunnen deze vlakken afgetast worden, 

waarbij er l n principe - binnen de gegeven grenzen - oneindig veel mogelijke 

combinaties van punten kunnnen optreden. De simulatie wordt verricht door 

een grote serie experimenten ui t te voeren, elk bestaande ui t een trekldng ui t 

de t i jd- en kostenverdelingen van de verschillende diensten en daaropvolgend 

een bepaling van de efficiënte diensten volgens het deterministische principe, 

zoals beschreven i n het voorgaande hoofdstuk. De frequentie van experimenten 

waarbij voor een bepaalde tijdwaardering een vervoerdienst als efficiënt naar 

voren komt is een benadering voor de kans dat de dienst efficiënt is, en geeft 

aldus een maat voor de concurrentiekracht van de dienst voor die specifieke 

tijdwaardering. Door de serie van experimenten te herhalen voor verschillende 

tijdwaarderingen, kan een beeld worden gegeven van de concutrentlekracht 

van diensten over een breed bereik van de vervoersmarkt. 

5. Huidige en nieuwe marktverhoudingen 
Laten we de transporttijden en -tarieven voor de verschillende 

vervoerdiensten in onze case grafisch uitzetten (figuur 4), zonder nog te kijken 

naar onzekerheden. 

Uitgaand van de gemiddelde transporttijden en -tarieven, kan dan voor 

iedere willekeurige waardering van de transporttijd de efficiënte dienst bepaald 

worden in de huidige en in de nieuwe situatie. In tabel I I zi jn vervolgens de 

marktsegmenten weergegeven waarover iedere dienst efficiënt is. 

Tabel 2: Marktsegmenten per vervoerdienst, bij gemiddelde serviceniveaus van 
alle diensten 

(tijdwaarderingen w in $/ lb. /dag) 

dienst 

Priority Air 
Standard Air 
FastShip 
Direct Ocean 
Standard Ocean 

huidige situatie 

0 . 2 8 - « 
0.036 - 0.28 

0.0043 - 0.036 
O - 0.0043 

nieuwe situatie 

0 . 2 8 - ~ 
0 ,12 -0 .28 

0,0061 -0 .12 
0 .0043-0 .0061 

O - 0.0043 
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We kunnen zien dat i n de liuidige situatie iedere vervoerdienst dominant is 

op een bepaald deel van de markt, d.w.z. een kans van 1 heeft op efficiency. 

Vanwege de onzekerheid in dienstverlening overlappen sommige deelmarkten 

elkaar echter. Beneden een tijdwaardering van 0.001 $/pond/dag is de 

conventionele zeevaart dominant; boven 0.5 $/pond/dag de snelle 

luchUrrachtdienst. Het marktsegment met een tijdwaardering tussen 0.006 en 

0.02 $/pond/dag kan een marktreservaat van de 'direct ocean'-dienst genoemd 

worden. Het marktreservaat van de 'standard air'-dienst betreft 

tijdwaarderingen tussen 0.07 en 0.2 $/pond/dag. Ook zijn er delen van de 

markt waarop twee diensten met elkaar concurreren. De concurrentie tussen 

zee- en luchtvaart speelt zich met name of in het marktsegment tussen w 

= 0.02 en 0.07 $/pond/dag. De verwachting dat i n dit segment de FastShip het 

sterkst naar voren zal komen wordt bevestigd in figuur 6. 

Priority Air 

Standard Air 

FastStiip 
•— Direct Ocean 

• • - Standard Ocean 

0.001 0.010 0.100 1.000 

tijdwaardering {$/Lb./dag) 

Figuur 6: Concurrentielcraclit van diensten na introductie FastSfiip 

Vergelijken we de huidige en de geprojecteerde marktverhoudingen, dan 

kunnen we het volgende vaststellen: 

• Zoals verwacht verplaatst de concurrentie tussen zee- en luchtvaart (ln 

algemene zin) zich naar hogere tijdwaarderingen, en wel naar het 

marktsegment tussen 0.07 en 0.18 $/pond/dag. 

• De concurrentiekracht van de conventionele luchtvaart b l i j f t ln een beperkt 

deel van de markt (om en nabij w = 0.2) nog relatief hoog (± 0.9). Van een 

marktreservaat is echter geen sprake meer. Het marktbereik in termen van 

tijdwaardering loopt enigszins terug. 

• l n de nieuwe situatie is de 'direct ocean'-dienst niet meer dominant i n het 

marktsegment tussen 0.006 en 0.02 $/pond/dag, maar concurreert met de 

FastShip. Het marktbereik in termen van de tijdwaarderingen waarvoor de 

'direct ocean' dienst een rol kan spelen is met ongeveer 90% van het huidige 

bereik teruggelopen. Zelfs binnen het resterende marktbereik is de 

concurrentiekracht ten minste 40% lager ten opzichte van de huidige 

situatie. 

Wellicht ten overvloede zij vermeld dat deze analyse zich heeft beperkt tot 
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HE^HBBBS^fiEHHH schipcapaciteit en hogere variabele l^osten door brandstofverbruild in 

voldoende mate door de te verwachten vervoervraag kunnen worden gedekt. 

Bij problemen van een beleidsanalytisch karakter denke men aan de effecten 

van mogelijke ingrepen in het systeem van overheidswege, zoals subsidies of 

planning en aanleg van ondersteunende infrastructuur. Hierbij kunnen met 

het model projecties verzorgd worden van vervoerstntensiteiten; aangevuld 

met externe berekeningen wordt input verkregen voor de in beleidsanalyse 

wenselijke economische en milieu-effectrapportages. Er zijn voorts een 

aantal andere 'what-if vragen te bedenken, die met een dergelijk rekenmodel 

behandeld zou kunnen worden. Men denke bijvoorbeeld aan de vraag in 

hoeverre de zee- en luchtvaart hun respectievelijke serviceniveau (in termen 

van tijden, tarieven of betrouwbaarheid) zouden moeten verhogen om hun 

marktpositie te versterken. 

Ten aanzien van de concurrentieverhoudingen op de Noordatlantische markt 

voor goederenvervoer wijzen de rekenresultaten op het volgende: 

• Na de introductie van de FastShip behouden noch de snellere 

zeevrachtdiensten, noch de conventionele luchtvaartdiensten hun dominante 

rol op hun huidige marktsegmenten. Zoals te verwachten valt b l i j f t de 

concurrentiekracht van de snelste ('priority air') en goedkoopste ('standard 

ocean') diensten onaangetast. Er ontstaan marktsegmenten waarop drie 

vervoerdiensten elkaar beconcurreren; dit is met name het geval i n de 

nieuwe zeevrachtmarkt. Hoe opmerkelijk het ook moge zijn dat de scheidslijn 

tussen twee modaliteiten dreigt te vervagen, de concuirentiepositie van de 

huidige zeevaart l i jk t veel sterker onder druk te komen dan die van de 

luchtvaart. 

• Globale schattingen van het marktvolume wijzen erop dat het voor het 

FastShip geschikte deel van de markt in tonnen gemeten klein is (±5%) ten 

opzichte van de gehele markt voor het Noordatlantische goederenvervoer. 

Daarnaast wrijst de beperkte capaciteit (ongeveer een derde van dit 

marktpotentieel) van de nieuwe dienst op een relatief laag volume van een 

eventuele modal shift. Uit de berekeningen bl i jk t echter wel dat de positie 

van de FastShip op dit beperkte segment van de overzeese markt dominant 

zou kunnen worden. Duidelijk is, dat dit naast de vooruitstrevende techniek 

voor een belangrijk deel te danken is aan de integraal verbeterde organisatie 

van de deur-tot-deur transportketen. Het succes van de FastShip zal dus 

naast de vooruitstrevende techniek ook van het functioneren van de rest van 

de keten afhangen. 
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Abstract 
Physical planning policy and transport policy are two independent policy fields, although they 
are strongly tied up with each other. Both policy departments develop their own strategies to 
contribute to a sustainable development and mobility. Transport networks and the nodes of 
freight transport are important instruments to conduct mobility of goods transport. 
This article reviews the present-day transport and physical planning policy in the Netherlands 
and discusses how transport networks and nodes of transport are incorporated in these policies. 
The article ends with some recommendations for a policy aimed at aligning the physical 
planning of transport nodes and networks with the dynamics of goods transport. 

1. Inleiding 
Knooppunten en netwerken van goederenvervoer staan bloot aan 

marktinvloeden maar zi jn ook onderhevig aan beleidsinvloeden. Ambitieuze 

gemeente- of regiobesturen kunnen initiatieven nemen om terminals of 

distributiecentra te stichten, en provincies hebben via streekplannen een 

invloed van betekenis. De belangrijkste invloed wordt nog steeds uitgeoefend 

door het Rijk, meer en meer in het kader van de Europese Unie. 

Belangrijke elementen van het goederenvervoerbeleid zijn^: 

• het bevorderen van de concurrentiekracht van het spoorvervoer, de 

binnenvaart, de kustvaart en het intermodaal vervoer als relatief 

milieuvriendelijke en congestievrije transportwijzen; 

• het behoud van de concurrentiekracht en de bereikbaarheid van havens en 

malnports; 

• de zorg voor de infrastructuur als schakel tussen knooppunten en als 

onderdeel van de Trans-Europese Netwerken (TEN's); 

• de zorg voor veiligheid en leefbaarheid. 

Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SW-11) vormt hierbij het 

vigerende beleidskader, waarop we in paragraaf 2 nader ingaan. 

Voorts is het beleid van het ministerie van VROM van belang, met name het 

ruimtelijk beleid zoals dat i n de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra 

is verwoord. Dit beleidsveld schetsen we i n paragraaf 3. 

Ons baserend op een analyse van NEA-gegevens gaan we in paragraaf 4 na 

hoe inkomende en uitgaande goederenstromen per spoor, over de weg en via 

binnenvaartschepen ruimteli jk zijn gespreid. 

In paragracif 5 geven we aan hoe de marktdynamiek inzake het 

goederenvervoer en het overheidsbeleid (gericht op onder meer ruimtelijke 

inpassing van knooppunten en netwerken en verschuiving van de modal split 

i n een meer ecologisch verantwoorde richting) met elkaar zouden kunnen 

worden verzoend. 

2. Verkeers- en vervoersbeleid 
Het vigerende verkeers- en vervoersbeleid is zoals bekend vastgelegd in het 

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer, deel d Regeringsbeslissing, 



r r " 1 1 T i . Tiiascnri i t 
vervoerswetenschap 

Ministerie van V&W 1990: 

139 

koesteren, ttet Havenplan 2010 van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam 

en de uitbreidingsplannen van Schiphol moeten wel op een ecologisch 

verantwoorde manier worden ingepast maar aan deze plannen moeten voor het 

overige niet veel belemmeringen in de weg worden gelegd. 

Het structuurschema gaat uit van gekwantificeerde taakstellingen. Spoor: 

van 17 miljoen ton/jaar l n 1986 naar 50 miljoen ton/jaar i n 2010; 

binnenvaart: van 238 miljoen ton/jaar i n 1986 naar 370 miljoen ton/jaar i n 

2010. Niettemin gaat ook het structuurschema ui t van een verdere groei van 

het goederenvervoer over de weg, en wel van 456 miljoen ton/jaar i n 1986 naar 

725 miljoen ton/jaar i n 2010. 

Er worden voor de binnenvaart hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen 

(HTA's) aangewezen. Van hoofdvaarwegen is sprake bij 5 miljoen ton/jaar 

vervoer of meer. HTA's zorgen voor 5 miljoen ton/jaar vervoer of meer over de 

grens. De kwaliteit van de achterlandverbindingen wordt geconcretiseerd: van 

en naar de belangrijkste landsdelen moeten de vaarwegen schepen van klasse 

IV aankunnen (1350 ton). Alle HTA's moeten geschikt zijn voor de 

4-baksduwvaart, de HTA Rotterdam-Duitsland zelfs voor 6-baksduwvaart. Van 

en naar de belangrijkste zeehavengebieden moet de railinfrastructuur een 

aslast van 22,5 ton aankunnen. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier internationale 

zeehavengebieden: Rotterdam, Amsterdam, Zeeland en Moerdijk. Zeelandstaat 

voor Vlissingen en kanaalzone Terneuzen/grens naar Gent, reservering Axelse 

vlakte. Voorts zijn er regionale/lokale zeehavengebieden (de rest). Rotterdam 

moet zijn aangesloten op alle HTA's (weg, rail, binnenvaart). In het railvervoer 

moeten steeds meer s h u t ü e s en bloktreinen worden ingezet. Voor de overslag 

van containers wordt de komst van meer railservicecentra aangekondigd (zoals 

i n het Rotterdamse havengebied). De kwaliteit van een havenontwikkeling kan 

worden afgelezen aan de hand van de toegevoegde waarde en het 

vervoersvolume. Inlandtermlnals voor het gecombineerd vervoer, met name 

terminals met binnenvaart, en distributiecentra dienen gestimuleerd te 

worden. Aparte aandacht krijgt Venlo Trade Port en de aansluiting op het 

rallnet. Samenwerking tussen de havens van Vlissingen en Terneuzen wordt 

noodzakelijk geacht. 

Opgemerkt wordt dat de concurrentie tussen Nederlandse havens niet meer 

past bij de ontwikkeling in Europa. Binnen Nederland moeten de krachten 

worden gebundeld! 

Ten aanzien van Schiphol wordt de verwevenheid van netwerken belicht. 

Hier vindt de overslag tussen het intercontinentale hubvervoer en - binnen 

Europa - het lijndienstvervoer (hoofdzakelijk over de weg) plaats. 

Het structuurschema bevat een aantal kaarten waarin per 

infrastructuurtype de hoofdtransportassen zijn weergegeven. 

Het hoofdwegennet^ laat een betreldtelijk fijnmazig netwerk zien, waarin de 

achterlandverbindingen extra zijn gemarkeerd (figuur 1). Allereerst is er de 
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Figuur 1: Hoofdwegennet 

Bron: Ministerie van V&W, 1990: 130; zie ool<: Commissie-Kroes, 1991. Bijlage B. 

3. Ruimtelijk beleid 
Het ruimteli jk beleid in Nederland is vastgelegd in de Vierde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening (VINEX). VINEX is gericht op het behouden en waar 

nodig verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Toekomstwaarde, gebruikswaarde 

en belevingswaarde zijn de elementen die samen de ruimtelijke kwaliteit 

bepalen. 

Het ministerie van VROM werkt dit als volgt uit: Toekomstwaarde is 

gediend met duurzaamheid u i t milieuoogpunt, en met een beheerbare en 

flexibele ruimtelijke structuur. Gebruikswaarde wordt nagestreefd door 

optimale concentratie van functies, door gelegenheid te scheppen voor 

functionele relaties en combinatiemogelijkheden tussen functies. 

Belevingswaarde wordt Instandgehouden en gerealiseerd door het nastreven 
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Figuur 3: Hoofdvaarwegennet 
Bron: Ministerie van V&W, 1990: 154; zie ook: Commissie-Kroes, 1991. Bijlage B. 

naar beperking van de aantasting van de ecologische en landschappelijke 

waarden, naar vermijding van onnodige mobiliteit en naar versterking van het 

stedelijk draagvlak. 

In VINEX worden 13 stedelijke knooppunten aangewezen, die in 

aanmerking komen voor een stimulerend beleid. 

Drie soorten stedelijke knooppunten worden onderschelden: 

• (interlnatlonale knooppunten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, 

Groningen, Arnhem/Nijmegen en Eindhoven; 

• eurregionale knooppunten: Enschede/Hengelo en Maastricht/Heerlen; 

• regionale knooppunten: Leeuwarden, Zwolle, Breda en Tilburg. 



Gezien het aandeel van internationaal gerichte economische activiteiten 

wordt aan de ontwikkeling van de Randstad veel aandacht besteed. Het Groene 

Hart moet worden gespaard. De bouwactiviteiten moeten zich in het 

hoefijzervormige stedelijke patroon concentreren: 'intensiveren op de ring'. De 

stedelijke knooppunten in de Randstad worden door een eveneens 

hoefijzervormige doorstroomroute onderling verbonden. 

Naast de Randstad wordt in VINEX ook de Stedenring Centraal Nederland 

benadrukt. Hierover merkt de PKB-tekst van VINEX op: 'Het economisch 

kerngebied van Nederland is geleidelijk groter geworden en omvat niet meer 

alleen de Randstad maar ook grote delen van Gelderland en Noord-Brabant. 

Het kerngebied is qua economische activiteiten sterk internationaal 

georiënteerd. De kracht van het gebied is gelegen i n zijn centrale ligging, in de 

aanwezigheid van de Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol, de 

aanwezigheid van goede achterlandverbindingen over de weg, over het water en 

per spoor, en een grote mate aan economische én ruimtelijke verscheidenheid 

binnen het gebied'^. 

De positie van de luchthaven Schiphol zal worden versterkt door de 
volgende maatregelen: 

a. de ontsluiting van Schiphol per rail zal worden verbeterd; 

b. met het oog op betere benutting van bedrljfslokaties aan de Westkant van 

Amsterdam (waaronder het westelijk havengebied) zal, in combinatie met de 

verbetering van de aansluiting op de A4, de Westrandweg worden aangelegd; 

c. binnen de gestelde milieuhygiënische voorwaarden dient een maximale 

benutting van de afhandelingseapaciteit voor vliegtuigen, passagiers en 

vracht van de luchthaven Schiphol ruimtelijk mogelijk te blijven; voor de 

aanleg van de mjMe baan wordt ruimte gereserveerd; 

d. bij aansluiting van Nederland op het Westeuropese net van 

hogesnelheidsspoorlijnen verdient een station op Schiphol een sterke 

voorkeur. 

De positie van het Rotterdamse haven- en industriegebied als 'mainport' en 

de positie van de haven- en industriegebieden in het 

Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en het Westerscheldegebied zullen, 

uitgaande van goede verbindingen naar zee, worden versterkt. 

De spoorlijn Rotterdam-Breda-Venio zal worden verbeterd met het oog op 

het goederenvervoer per spoor. Bovendien zal de Betuwelijn worden 

getransformeerd tot hoofdtransportas voor het goederenvervoer. Met de 

Bondsrepubliek Duitsland wordt overleg gevoerd over een adequate verbetering 

van het aansluitende spoorwegnet. Samen met dit land wordt tevens de 

haalbaarheid van betere verbindingen (rail en water) naar Berlijn en 

Oost-Europa onderzocht. 
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De hoofdtransportassen voor het wegverkeer vormen niet alleen een 

ondersteuning van de internationale distributiefunctie, maar ook van de 
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het goederenvervoer, het zakelijk verkeer en het collectief vervoer. Dit zal 

worden ondersteund door vormen van prijsbeleid. 

Binnen het net van hoofdtransportassen voor het wegverkeer wordt 

prioriteit gegeven aan de eerdergenoemde doorstroomroute in de Randstad en 

de achterlandverbindingen van de malnports Schiphol en de Rotterdamse 

haven. 

In VINEX wordt opgemerkt dat de positie van Nederland i n het 

internationaal krachtenveld aan verandering onderhevig is. Door het wegvallen 

van het ijzeren gordijn, de Berlijnse muur en door de Duitse eenwording is een 

sterke groei van de relatie met Midden- en Oost-Europa te verwachten. Dit 

plaatst in Nederland de Oost-West-verbindingen onder een toenemende druk. 

Naast de urgent geachte plannen voor de Betuwelijn moeten volgens VINEX 

plannen worden ontwikkeld ter verbetering van de verbindingen met het 

Noorden van West-Duitsland en direct met Oost-Dultsland. VINEX constateert 

dat de hoofdtransportassen (Brabantlijn en Betuwelijn) nog sterk zijn gericht 

op de stedelijke agglomeraties in Noordrljn-Westfalen en Zuid-Duitsland^ 

Om de bereikbaarheid van economische centra en de produktie- en 

distributiefunctie van ons land veilig te stellen, zijn i n VINEX en het 

structuurschema zoals we zagen vier netwerken van hoofdtransportassen 

aangewezen: voor wegverkeer, personenvervoer per spoor, goederenvervoer per 

spoor en goederenvervoer over water. Verbindingen u i t deze netwerken hebben 

prioriteit bij investeringsbeslissingen boven de overige verbindingen. 

Het beleid van de hoofdtransportassen (HTA's) is niet alleen gericht op 

bevordering van de bereikbaarheid maar ook op het verwezenlijken van 

milieudoelstellingen. Goederenvervoer per rail en per schip moet om die reden 

worden bevorderd, de groei van het goederenvervoer per vrachtauto moet 

worden beteugeld (vreemd genoeg wordt i n VINEX het luchtvrachtvervoer niet 

genoemd). 

Het Ministerie van VROM: 'Een aanzienlijke vergroting van de capaciteit en 

de kwaliteit van rail- en vaarverbindingen is noodzakelijk. Het huidige 

spoorwegnet kan een groeiende hoeveelheid reizigers en een toename van het 

goederenvervoer absoluut niet verwerken. Het hoofdvaarwegennet verdient op 

onderdelen een forse facelift'." 

Het HTA-net bl i j f t ongewijzigd. Voor de belangrijke verbindingen zullen 

visies worden opgesteld, waarin wordt ingegaan op de potenties van de 

vaarroute, in samenhang met de lokaties voor overslagcentra en faciliteiten 

voor gecombineerd vervoer, de betekenis voor de recreatievaart en de inbedding 

in de ruimtelijke structuur van het gebied waar de verbinding doorheen voert. 

Evenals bij de HTA's voor het railvervoer vergt ook de toenemende 

betekenis van de relatie met Midden- en Oost-Europa nadere aandacht. Het 

Mittellandkanaal, oost-west-verbinding bij uitstek, is vanuit Nederland slechts 

bereikbaar vla de Rijn en het Ruhrgebied. Zoals l n het structuurschema reeds 

werd aangekondigd, zal samen met Duitsland de haalbaarheid van een 

kortsluiting tussen het Mittellandkanaal en het Twentekanaal worden 

onderzocht. 



volledig te integreren in het ruimtelijk beleid. Wij onderschrijven deze 

vaststelling. 
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Figuur 6: Omvang goederenvervoer over de weg per km' (naar herkomst en bestemming; 1 990) 

Bron: OTB-bewerking van NEA. 

Het is i n dit verband Interessant om VINEX en de analyse van de 

Commissie-Kroes te confronteren met de analyse v£in goederenvervoerstromen 

per verkeersgebied op basis van NEA-gegevens ui t 1990. De NEA-gegevens zijn 

op hun beurt gebaseerd op hcmdelsgegevens van Eurostat, die zeker voor de 

zuidelijke EU-lidstaten, vermoedelijk niet up to date en geheel betrouwbaar 

zijn. In afbeelding 5 tot en met 8 worden deze stromen in beeld gebracht. 

In het netwerk van goederenstromen per rail is een duidelijk patroon te 

herkennen (zie figuur 5). Behalve in Rotterdam en Amsterdam zien we 

concentraties in het Noord-Oosten, het Oosten, het Zuidoosten en het Zuiden. 

De figuur die de goederenstromen over de weg illustreren (figuur 6), hebben 

betrekking op aanzienlijk hogere tonnages. Hier zien we een concentratie i n de 

regio's Rijnmond, Westland, Den Haag, Bollenstreek, 

Amsterdam-Noordzeekanaalgebied en de stad Groningen. 

Opvallend zijn hier de grotere vervoersstromen in het zuidelijk deel van 

Nederlcmd (met uitzondering van grote delen van Zeeland) met een concentratie 

in Zuid-Limburg. De bijzondere betekenis van de provincie Noord-Brabant, 

waar geen afzonderlijk verkeersgebied er l n bijzondere mate uitspringt, kan uit 

figuur 6 worden afgeleid. 

Goederenstromen per binnenvaart zijn eveneens in het zuidelijk deel van 



Figuur 8: Totale omvang goederenvervoer per km' (naar herkomst en bestemming; 1990) 

Bron: OTB-bewerking van NEA. 

5. Naar een betere inbedding van goederenstromen in ruimtelijk 

beleid 
Een streven naar economische groei en een streven naar een absolute 

beperking van de mobiliteit vallen met de thans beschikbare technieken niet 

goed met elkaar te verzoenen. Deze principiële confrontatie wordt in de 

dokumenten van overheidsbeleid dan ook ui t de weg gegaan. Het r i jk streeft 

wèl naar economische groei en niet naar een absolute beperking van de 

mobiliteit. De ambities reiken niet verder dan een beperking van de groei van 

de mobiliteit. Dit neemt niet weg dat dit conflict tussen ecologie en economie 

niet is opgelost. 

Als de nadruk wordt gelegd op de transportmiddelkeuze bij het 

goederenvervoer lijken er zich wel mogelijkheden aan te dienen voor een 

verzoening tussen het streven naar economische groei (en het handelen van 

marktpartijen) enerzijds en doelstellingen van verkeers- en vervoersbeleid en 

ruimteli jk beleid (en het handelen van de rijksoverheid) anderzijds. Het streven 

naar multimodaliteit houdt i n dat wordt gestreefd naar een hoger aandeel 

goederenvervoer per trein en per schip. In het algemeen is er veel aan gelegen 

om het aandeel van buis, trein en schip tn het goederenvervoer te vergroten. 

Gezien de dominerende positie van het Rotterdamse havengebied is het van 

groot belang dat een groter deel van de lading van zeeschepen, die i n 

Rotterdam worden gelost, verder wordt getransporteerd via buis, trein en schip. 

Daaraan kunnen de nieuw te bouwen terminals in de Maasvlakte een bijdrage 
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bij aanzwellende goederenstromen, dus plaats voor een beperkt aantal 

multimodale knooppunten op strategische plaatsen. Hier kan het betoog van de 

Commissie-Kroes (1991) goeddeels worden gevolgd. 

Bij de typologie van multimodale knooppunten volgens de Commissie-Kroes 

kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. 

De driedeling nacir eerstelijns, tweedelijns-knooppunten en 

derdelijns-(knoop)punten bl i jkt voornamelijk gebaseerd op de geografische 

oriëntatie. Aan de andere dimensies van knooppunten besteedt de Commissie 

nauwelijks aandacht. Bovendien richt de aandacht zich met name op de 

maritieme stromen wat, gezien het beperkte aandeel van deze stromen i n de 

totale goederenstroom, een smalle basis l i jk t voor een strategisch 

knooppuntenbeleid. 

In de context van de ideeën van de Commissie-Kroes zou voorts een 

zwaarder accent moeten liggen op het ontwikkelen van knooppunten waarin 

verschillende modaliteiten (met name weg, rail en binnenvaart) volwaardig en 

op elkaar afgestemd aan bod komen. 

Gezien de omvang en richting van de maritieme containerstromen en het 

vermoedelijke tracé van de Betuwelijn ligt een lokatle Nijmegen/Valburg in dit 

verband voor de hand. 

Ook Venlo ligt voor de hand als een potentieel tweedelijns knooppunt, 

omdat hier sprake is van een aantrekkelijk geachte lokatle voor Europese 

distributiecentra. Venlo ligt gunstig in de ZO-corridor vanuit Rotterdam, heeft 

goede weg- en railverbindingen en is ook voor de binnenvaart redelijk goed te 

bereiken. Het nabij gelegen Born kan een goed alternatief zijn, maar l i jk t 

enigszins ondergewaardeerd. 

Voorts l i jk t Twente een bruikbare optie, gelegen in de Oostcorridor vanuit 

Rotterdam, maar ook voor het niet-maritieme vervoer van betekenis. Hengelo 

(O) is een redelijk belangrijk binnenvaartknooppunt, Almelo heeft een 

weg-ralltermlnal, er zijn goede wegverbindingen en er is een regionale 

luchthaven. Deze knooppunten zouden meer met elkaar i n verband kunnen 

worden gebracht en meer op multimodaliteit kunnen worden gericht. 

Mede gezien de toenemende betekenis van de relaties met Oost-Europa en 

Scandinavië (toetreding van Zweden en Finland tot de EU) l i jk t de NO-corridor 

een corridor met potenties. Deze mogelijkheden worden in Groningen ook 

herkend. De regio kent inmiddels een aantal belangrijke voorzieningen (de 

Eemsmondhavens, het Rail Service Center Groningen, een regionale 

luchthaven en sinds kort ook een containerbinnenvaartterminal in Groningen), 

die aangevuld met de plannen voor een container- en Ro/Ro-terminal i n de 

Eemshaven de vorming van een multimodale transportregio rechtvaardigen. 

Een juiste afstemming tussen al deze voorzieningen zal echter nog de nodige 

aandacht vragen. 

Het l i jk t erop dat de Commissie-Kroes de potenties van de provincie 

Noord-Brabant onderschat. Zo wordt de Zuidcorridor vanuit Rotterdam over 

het hoofd gezien. Knooppuntvorming i n Bergen op Zoom (relatie binnenvaart), 

Roosendaal (spoor) en Hazeldonk (weg) l i jk t hier een aantrekkelijke optie. 

Ten opzichte van het rapport van de Commissie-Kroes kunnen dus 
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Expressevervoer in Europa: lessen voor 

Nederland 

drs. J. van Riet en prof.drs. C.J. Ruijgrok' 

Abstract 
Tlie rising industry of express transport services lias an important impact on tlie European 
marl<et for conventional transport and postal services. The European Commission continues to 
pay attention to a number of issues (fair competition, external effects, infrastructure etc.) that are 
related to the development of express transport. 
This article that is based on the results of a number of European studies, explains why specihc 
attention is necessary and how express transport can be dehned. The main market 
developments and policy issues are discussed. 
The authors argue for more attention for the consequences of European market and policy 
changes for the situation in the Netherlands. There are a number of lessons for the Dutch 
situation that can be drown from the European studies. 

' J. van Riet is consultant 
transport bij Van der Geer & Van 
Hasenbroek en voormalig 
medewerker TNO Inro. 
C J . Ruijgrok is manager 
Business Development TNO Into 
en part-time hoogleraar 
Transport & Logistiek 
Management aan de Katholieke 
Universiteit te Tilburg 

^ Cost is een Europees 
onderzoeksprogramma, waarin 
onderzoekers uit diverse landen 
samenwerken in projecten die 
gericht zijn op uitwisseling van 
methodieken en resultaten. 
CEMT is de Europese conferentie 
van de Ministers van Transport, 
een overleg-orgaan voor deze 
ministers en een faciliterende 
orgonisotie voor 
transportonderzoek. 

' UPS, Federal Express en DHL 
zijn oorspronkelijk Amerikaans; 
de oorsprong van TNT ligt in 
Australië. Inmiddels heeft DHL 
een groot deel van haar 
activiteiten onder 'Europese vlag' 
geplaatst door de vestiging van 
DHL International in Brussel. 

Hiermee wordt bedoeld het als 
(lucht)vracht vervoer van 
poststukken die pas in het land 
van bestemming aan de 
posterijen worden aangeboden. 

1. Waarom aandacht voor expressevervoer? 
In de afgelopen jaren is op Europees niveau aandacht besteed aan de 

opkomst van expresse-diensten en de gevolgen daarvan voor het 'traditionele' 

goederen- en postverkeer en -vervoer. Deze aandacht was er zowel vanuit een 

beleidsmatige invalshoek, onder meer in het 'Green paper' van de Europese 

Commissie over het Europese postverkeer, als onderzoeksmatig in projecten 

binnen de Europese COST- en CEMT-programma's^. 

Verschillende belangen hebben ertoe geleid dat op Europees niveau 

aandacht wordt besteed aan expressediensten. De belangrijkste daarvan zijn: 

1. Concurrentiepositie van Europese bedrijven 

De markt voor expresse-diensten in Europa werd in eerste instantie 

gedomineerd door niet-Europese integrators^. In sommige (met name 

Zuid-Europese) kringen bestond de angst dat Europese bedrijven een 

belangrijk deel van hun marktpositie zouden gaan verliezen aan deze nieuwe 

spelers. Om deze reden werd specifieke aandacht hiervoor gevraagd. 

Inmiddels is gebleken dat deze dreiging deels fictief is geweest. De 

integrators zijn minder succesvol gebleken dan l n eerste instantie werd 

gedacht en er zijn inmiddels diverse Europese concurrenten die met veel 

succes eigen expresse-diensten op de markt brengen. De meeste 

betrokkenen zijn, achteraf gezien, van mening dat de komst van de 

integrators als katalysator heeft gewerkt voor de 'conventionele' 

transportbedrijven om hun activiteiten te professionaliseren. 

2. Marktoptreden van (semi-) publieke partijen 

In het verleden hadden de posterijen een monopolie op het vervoer van 

documenten en kleine pakketten. Zij zijn dit monopolie voor een groot deel 

kwijtgeraakt en moeten nu in concurrentie met andere marktpartijen een 

aandeel op de markt voor expressevervoer verwerven. Tegelijkertijd wordt 

h u n positie i n het internationale postverkeer bedreigt door de zogenaamde 

'remalling'-actlvlteiten'' van de integrators. 

Voor de Europese Commissie zijn vooral de afbakening van de nationale 

monopolies van de post en het garanderen van een universele 
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aandachtsgebied ooit verschoven van de integrators en postdiensten naar 

het totale spectram van aanbieders van expressediensten. 

2. Wat zijn expressediensten? 
Om de ontwikkelingen rond expressediensten te kunnen bespreken, moet 

eerst duidelijk zijn wat er onder wordt verstaan. Het is echter lastig om een 

eenduidige Eifbakening te geven, omdat: 

. door verschillende partijen afwijkende definities en afbakeningen worden 

gebruikt; 

• het om een relatief begrip gaat: expressevervoer wordt gedefinieerd in 

vergelijking met 'normale' transportdiensten; 

• het karakter van expressediensten in de t i jd verandert. 

In de diverse projecten is veel t i jd besteed aan definitiekwesties. In het 

verleden waren transporttijd/snelheid en gewicht de maatstaven waarmee 

expressediensten konden worden afgebakend. In de huidige situatie is gewricht 

nauwelijks meer onderscheidend, omdat steeds vaker ook zwaardere ladingen 

binnen de systemen van het expressevervoer worden behandeld. De vraag of bij 

zwaardere ladingen nog steeds sprake is van 'echt' expressevervoer is niet meer 

dan een theoretische discussie. De transporttijd of -snelheid is nog wel 

bepalend voor de afbakening, omdat expressediensten de snelste mogelijldieid 

bieden voor transport tussen twee plaatsen. Naast de relatief korte 

transporttijden is met name de tijdgarantie een belangrijk element van 

expressevervoer. 

Gebaseerd op de afbakening i n de projecten, wordt expressevervoer 

gedefinieerd als: 

• goederenvervoer van deur tot deur; 

• met een relatief hoge snelheid en tijdgaranties; 

• met identificatie van de zendingen in het netwerk; 

• onder beheer van één onderneming. 

3. Recente ontwikkelingen in de markt 
Er zijn maar zeer beperkt gegevens bekend over de omvang van de markt 

voor expressevervoer. Daarbij speelt een rol dat de betrokken bedrijven, en met 

name de integrators, zeer terughoudend zi jn met het verstrekken van 

informatie over hun activiteiten. Daarnaast zijn traditionele maatstaven 

waarmee goederenvervoer wordt gemeten, zoals tonnen en volumes, minder 

geschikt om het belang van het expressevervoer aan te geven. Het gaat 

overwegend om kleine zendingen die slechts een zeer klein aandeel van de 

totale goederenstromen binnen Europa uitmaken. Indicatoren als aantallen 

zendingen of de omzet van de betrokken bedrijven zijn indicatoren die beter 

recht doen aan de omvang van de activiteiten. 
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' Het onderzoeksbureau 
PROGNOS heeft op grond von 
een uitgebreid onderzoek onder 
verladers voorspelHngen gedaan 
voor de ontwikkeling van 
expressediensten in Europa. 

' Browne 1995 

Tabel 1: Veranderingen op de Europese markt voor expressediensten 

UPS 1987-1991 16 acquisities in Europa voor totaalbedrag van 1 miljard dollar 

TNT 1986-1991 enorme investeringen (600 miljoen dollar) en sterke verliezen op 
de Europese markt 

TNT 1986-1991 enorme investeringen (600 miljoen dollar) en sterke verliezen op 
de Europese markt 

1992: groot deel van TNT-acHviteiten gaaf samen met 5 PTT's in GD 
Express Worldwide (GDEW) 
grote investeringen in Europese markt Federc 1 Express 1985-1991 

groot deel van TNT-acHviteiten gaaf samen met 5 PTT's in GD 
Express Worldwide (GDEW) 
grote investeringen in Europese markt 

1992: Federal Express trekt zich, na enorme verliezen, terug van intra-
Europese markt 
DHL International vestigt hoofdkwartier in Brussel 
Lufthansa en JAL nemen 25% aandeel in DHL 

DHL rond 1985: 

1992: 

Federal Express trekt zich, na enorme verliezen, terug van intra-
Europese markt 
DHL International vestigt hoofdkwartier in Brussel 
Lufthansa en JAL nemen 25% aandeel in DHL 

Sinds 1992 zijn de ontwildtelingen minder dramatisch geweest. Toch zi jn er 

bepaalde trends waarneembaar aan de vraag- en aanbodzijde die een steeds 

belangrijker invloed krijgen op de marktsituatie. 

Aan de vraagzijde wordt expressevervoer steeds meer opgenomen in de 

logistieke concepten van verladers. Belangrijke trends die dit veroorzaken zijn: 

• verkorting van de doorlooptijden tussen bestel- en aflevermoment; 

• centralisatie van produktie- en distributie-activiteiten; 

• centralisatie van voorraden op nationaal en/of Europees niveau; 

• de groei van 'home shopping': het vanuit de huiskamer kopen van produkten 

die ook thuis worden bezorgd. Deze ontwikkeling doet zich vooral i n 

gebieden voor waar het winkelbestand beperkt is. In Nederland is er slechts 

van een beperkte toename van het winkelen vanuit de huiskamer. 

De hogere kosten van expressevervoer worden gecompenseerd door de 

kostenbesparingen die elders worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op de 

voorraadkosten. Expressediensten worden nog slechts gedeeltelijk gebruikt als 

mogelijkheid voor het opvangen van fouten of storingen. Voor het merendeel 

van de zendingen gaat het om vooraf geplande activiteiten. 

Het expressevervoer beperkt zich ook zeker niet meer alleen tot 

documenten, bederfelijke goederen en onderdelen. Tegenwoordig worden steeds 

vaker ook computers, kledingstukken en andere consumentengoederen 

vervoerd binnen strenge tijdrestricties. 

Voor de komende jaren wordt voor de Europese markt een verdere groei*^ 

van expressediensten verwacht, die nog steeds boven de gemiddelde groei van 

de transportactiviteiten komt te liggen. Tussen 1993 en 2000 wordt een groei 

van het Europese marktvolume van koeriers-, expresse- en pakketdiensten van 

18 procent voorspeld. Voor Nederland verwacht Prognos een volumestijging van 

150 miljoen zendingen in 1993 naar meer dan 200 miljoen zendingen in het 

jaar 2000. 

Recent onderzoek i n Engeland levert inzicht in de klantentrouw voor 

expressediensten^. Verladers blijken vaak meer dan één vervoerder tegelijk te 
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Figuur 2: Activiteitenpal<l<eften van aanbieders van expressediensten op de Europese marlet. 

expressevervoer veel minder sterk een niche is op de transportmarkt, waar 

aanbieders afgeschermd zijn van interacties met andere transportdiensten. De 

'conventionele' transportdiensten hebben bepaalde karakteristieken van het 

expressevervoer overgenomen, en andersom hebben veel aanbieders van 

expressediensten kenmerken van traditionele vervoerders gekregen. Hierdoor is 

er l n de huidige situatie meer sprake van een spectrum van diensten, 

waarbinnen geen duidelijke afbakeningen zijn te maken. Dit resultaat is 

duidelijk merkbaar l n de prijsvorming van expressediensten. Er is al jarenlang 

sprake van dalende tarieven waardoor, volgens de berichten van de aanbieders 

zelf en van onafhankelijke experts, het rendement in het expressevervoer 

inmiddels even laag is als in de meeste andere transportmarkten. 

De rendementen op de binnenlandse expressemarkten liggen overwegend 

hoger dan die voor het internationale expressevervoer, waar enorme 

investeringen noodzakelijk zijn om dekkende netwerken op te bouwen. Van de 

grote integrators zegt alleen DHL op dit moment winst te maften op de 

Europese activiteiten. 

Er zijn echter wel nieuwe niches ontstaan waar bedrijven specifieke 

diensten aanbieden die niet eenvoudig te kopiëren zijn door hun concurrenten. 

In die niches liggen de rendementen in het algemeen een stuk hoger dan het 

gemiddelde. Voorbeelden daarvan zijn: 

• bedrijven die zich specialiseren in het expressevervoer van gevaarlijke 

stoffen, zoals Roberts Express; 

• bedrijven die aanvullende 'value-added' diensten en logistieke concepten 

aanbieden, zoals DHL Business Logistics; 

• bedrijven die in de nacht zendingen bezorgen (en ophalen), zoals Dentex. 

4. Maatschappelijke en politieke aspecten. 
Naast het volgen van de ontwikkelingen op de markt wordt op Europees 

niveau ook aandacht besteed aan diverse maatschappelijke en politieke 

aspecten die een relatie hebben met het expressevervoer. Figuur 3 geeft aan 
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EI^^|BHRBSS33BS3 zorgen de hoge vaste kosten en de continue dreiging van overcapaciteit ervoor 

dat de concurrentiestrijd fel is en de tarieven blijven dalen. 

Een onderwerp dat met name in de Zuid-Europese landen veel aandacht 

krijgt, is het optreden op de markt van ondernemingen in overheidseigendom. 

Het gaat daarbij vooral om de Postdiensten, waarvan de status in elk land op 

de politieke agenda staat. Door concurrenten worden de postdiensten vaak 

beschuldigd van oneerlijke concurrentie (kruissubsidies) i n de vorm van het 

gebruik van verkregen middelen ui t de monopolie-activiteiten voor het 

verstevigen van de positie op open markten zoals het expressevervoer. De 

Europese Commissie is i n februari 1996 gestart met een onderzoek naar 

mogelijke concurrentievervalsende activiteiten van Chronopost, 

expressedochter van de Franse postdienst en marktleider met een aandeel van 

35 procent i n Frankrijk. 

Externe effecten 

Net zoals alle transportactiviteiten levert ook het expressevervoer een 

bijdrage aan energiegebruik, emissies en geluidsoverlast. Door de nadruk op 

snelheid, hoge frequenties en tijdgaranties is die bijdrage zelfs relatief hoog. 

Het wegvervoer (met vaak kleine voertuigen) en de luchtvaart zijn de 

vervoerwijzen die worden gebruikt. 

De strenger wordende regelgeving rond nachtelijk gebruik van 

infrastructuur (luchthavens, terminals) en de toegang tot stedelijke gebieden 

zal invloed hebben op de ontwikkeling van expressevervoer. 

Volgens de EMESUA*', de gezamenlijke klanten van post- en 

expressediensten, gaan Europese verladers de milieukwaliteit van vervoerders 

steeds vaker meewegen i n hun beslissingsproces bij de aankoop van logistieke 

diensten. 

Locatie van faciliteiten 

Knooppunten van transportnetwerken worden vaak gezien als generator 

van economische activiteiten en werkgelegenheid. Voor regio's staat de vestiging 

van een expresse-hub dan ook op de verlanglijst. Binnenhalen bli jkt echter 

gemakkelijker te zijn dan vasthouden. Zo verdwenen bijvoorbeeld een aantal 

jaren geleden alle expresse-activiteiten van de luchthaven Maastricht naar 

Keulen, waar minder stringente regelgeving rond nachtvluchten was. Onlangs 

heeft minister De Boer aangegeven dat onder strikte condities weer 

nachtvluchten op Maastricht airport mogelijk zijn, maar ze heeft daarbij 

aangegeven dat ze het belang van het milieu laat prevaleren boven dat van de 

economie. Inmiddels heeft GDEW echter aangekondigd dat zij haar hub gaat 

verplaatsen van Keulen natir Luik, waardoor een groot deel van de 

werkgelegenheid in Duitsland weer verloren gaat. Recent heeft een Belgische 

rechtbank een deel van de nachtvluchten op het Brusselse vUegveld Zavetem 

verboden, waarmee de sterke positie als expresse-hub groot gevaar loopt. 

' European Mail & Express 
Services Users' Association 

Regionale ontvnkkeling 

Voor de perifere gebieden ln Europa (Zuid-Italië, Ierland, 

Noord-Scandinavië) is het belangrijk dat zij toegang blijven houden tot de 
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' Inmiddels zijn een 'draft 
directive' en een 'draft notice' 
van de Commissie verschenen, 
waarin de voorstellen zijn 
aangepast. Besluitvorming heeft, 
voorzover bekend, nog niet 
plaats gevonden. 

5. Internationale beleidsontwikkelingen 
In de Europese projecten met betrekking tot expressediensten is uitgebreid 

aandacht besteed aan de positie van de Europese Commissie ten aanzien van 

het expressevervoer. Daaruit zi jn indicaties te krijgen voor het toekomstige 

transportbeleid op Europees niveau, niet alleen voor het expressevervoer, maar 

ook voor het gehele goederenvervoer. 

De belangrijkste bevindingen zi jn gericht op: 

. Transportbeleid: Er is geen specifiek beleid gericht op expressediensten. De 

Commissie maakt geen onderscheid tussen normale en expresse-zendingen. 

De Commissie neemt een neutrale positie in ten aanzien van de privatisering 

van overheidsdiensten. Zij let daarbij echter wel op de handhaving van de 

Europese concurrentiewetgeving. 

• Concurrentie: Het DG (Directoraat-Generaal) Competition heeft een aantal 

case-studies uitgevoerd naar nationale wetgeving en mogelijke 

concurrentiebeperkende machtsconcentratie voor expressediensten, onder 

meer bij de oprichting van GD-Net (joint venture van TNT met vi j f PTT's). De 

Commissie ziet kruissubsidies tussen expressevervoer en andere markten 

als beperkend voor 'fair competition'. De mogelijkheden om deze te 

voorkomen zijn echter beperkt doordat ze zeer moeilijk zijn te traceren. 

• Postverkeer: De Commissie heeft haar standpunt over de toekomst van de 

postdiensten vastgelegd i n een aantal documenten, waarvan het zogenaamde 

'Green paper' de belangrijkste is. Vervolgens is een proces gestart van 

consultatie van belanghebbenden en aanpassing van de voorstellend Het 

belangrijkste vraagstuk, waarover de meningen sterk uiteenlopen, is de 

afbakening van het monopolie ('reserved service') van de posterijen. De 

concurrenten van de posterijen verlangen een duidelijke scheiding van de 

commerciële diensten, zoals expressevervoer, van het monopoliedeel van de 

activiteiten. 

. Arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu-aspecten: De Commissie gaat zich 

steeds actiever bemoeien met de beleidsvorming op deze terreinen, die tot n u 

toe vooral op nationaal niveau werden bepaald. Gezien het karakter van 

expressediensten (concentratie op luchtvaart en wegtransport) zullen de 

consequenties van nieuwe wetgeving daar relatief sterk merkbaar worden. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de onderdelen van de 

Europese Commissie die direct of indirect met hun activiteiten invloed 

uitoefenen op de ontwikkeling van expressediensten in Europa. Uit de 

inventarisatie is gebleken dat er vier DG's zijn die met hun wet- en regelgeving 

een directe impact hebben (gehad). Voor de overige genoemde onderdelen van 

de Commissie geldt dat hun activiteiten op indirecte wijze van invloed zijn. 

Bijlage 1 geeft een meer compleet overzicht van de relevante activiteiten van de 

Commissie. 
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Op basis van berichtgeving in de media zijn de volgende ontwildtelingen op 

de Nederlandse markt aan te geven: 

• EMS, de dochteronderneming van PTT Post, heeft haar positie op de 

Nederlandse markt verstevigd door overname van een groot aantal 

middelgrote koeriers- en expressebedrijven (onder meer City Courier en 

Bluesprint/Ordonnans). Het marktaandeel van EMS wordt op dit moment 

geschat op ongeveer 40 procent. 

• De rest van de koeriersmarkt is in handen van een groot aantal relatief 

kleine bedrijven. Deze bedrijven zijn overwegend zeer operationeel gericht. 

De organisatiegraad is laag: slechts een beperkt deel van de bedrijven is l id 

van de branche-vereniging'". Onlangs zijn diverse initiatieven ontstaan voor 

samenwerking tussen koeriers i n Nederland, met de bedoeling om landelijke 

netwerken op te zetten. 

• De internationale markt voor expressevervoer van en naar Nederland wordt 

voornamelijk verdeeld tussen de integrators (DHL, UPS en GDEW). Voor 

expressevervoer in Noord-West Europa hebben Nederlandse en Europese 

transport- en distributiebedrijven ook een (onbekend) marktaandeel 

verworven. 

Eerder (par. 1.2) zijn de belangen genoemd die hebben geleid tot de 

aandacht op Europees niveau voor expressediensten. Een deel van die 

belangen speelt ook in de Nederlandse situatie: 

• Vanuit de hoek van de concurrenten wordt soms kritiek vernomen op het 

marktoptreden van EMS als (voormalig) publieke marktpartij . De kritiek 

wordt vooral geleverd op de agressieve overnames van concurrenten. 

• Vanuit de 'etalagefunctie' l i jken de concepten en systemen van grote 

expressevervoerders maatgevend te zijn voor de toekomstige ontwikkeling 

van grote delen van de transportsector. 

• Er is nauwelijks iets bekend over de maatschappelijk effecten (arbeid en 

milieu) van expressevervoer, die naar verwachting behoorlijk kunnen 

afwijken van die voor het 'normale' goederenvervoer. 

Niet alle van de genoemde maatschappelijke en politieke vraagstukken (par. 

3) zijn voor de Nederlandse situatie van belang. Toch zijn er verschillende 

Issues die om aandacht vragen: 

• marktstructuur. De opbouw van de Nederlandse markt voor expressevervoer 

is op dit moment niet helder. Daardoor is ook lastig te beoordelen of er 

sprake is van een 'gezonde' marktstructuur met betrekking tot bijvoorbeeld 

keuzevrijheid voor verladers en kansen voor nieuwe aanbieders. 

• stedelijke distributie: Als gevolg van gemeentelijk beleid wordt de 

toegankelijkheid van stedelijke gebieden voor goederenvervoer verminderd. 

Het is niet duidelijk wat de effecten hiervan zijn voor de ontwikkeling van het 

expressevervoer. 

• aansluiting lucht/rail: Gezien de plannen van Schiphol, de aansluiting op het 

netwerk van hoge snelheidstreinen en de ontwikkelingen bij de buitenlandse 
'° Ongeveer 250 bedrijven zijn 
aangesloten bij de deelmarl<t 
koeriersdiensten van TLN. 

spoorwegmaatschappijen is het interessant de mogelijkheden voor 

internationaal expressevervoer per spoor te analyseren. 
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De Europese vervoersintegratie, in het 
bijzonder: laatste kans voor spoorwegen 

Prof.dr.mr. J.G.W. Simons' 

Ten geleide 

De schrijver van deze rubriek kan 

het ook niet helpen; wederom zal een 

rubriek moeten gaan over een 'boek' 

van de Europese Commissie op 

voorstel van zijn Vervoerscommlssaris 

Neil Klnnock; anderen komen maar 

niet los met besluitvorming van 

gewicht. Deze keer een vwtboek met de 

titel: 'Een strategie voor de 

revitalisering van de spoorwegen in de 

Gemeenschap'. Nog maar eens 

herhaald (zie Tijdschrift 

Vervoerswetenschap nr. 3/92, blz. 

374): een witboek is een beleidsnota 

en geen discussienota (groenboek), 

althans als we het Engelse systeem -

Neil Klnnock welbekend - aanhouden. 

Maar er is toch al beleid in deze, 

zo zullen velen opmerken en terecht! 

Alleen al de stapel juridische 

rechtsdocumenten - verordeningen en 

richtlijnen van de Raad, richtlijnen en 

beschikkingen van de Commissie, dus 

zonder de daarbij nog komende 

mededelingen, voorstellen en 

resoluties - is duimendlk. Blijkbaar Is 

dit nog niet goed genoeg. We zullen 

het in de volgende paragraaf zien en 

dan onder meer constateren dat de 

Raad, althans sommige leden, ergo 

lidstaten, besluitvaardiger zullen 

moeten zijn. 

Ook i n de junl-vergadering van de 

Raad Wciren besluiten met gewicht 

niet talrijk. Onder deze categorie valt 

bijvoorbeeld de overeenstemming met 

het Europees Parlement over de 

hangpunten in de 

medebeslissingsprocedure betreffende 

de Transeuropese netwerken. Ze 

wordt aangevuld met een 

milieu-effectenrapportage in elk land, 

terwijl de veertien prioritaire projecten 

(aangeduid tijdens de Top in Essen in 

1994) i n een aparte Annex met een 

verklaring over de zeer gewenste 

uitvoering worden opgenomen. 

Een ander voorbeeld, maar dat is 

dan ook alles, is het besluit om de 

Europese Commissie toch een 

onderhandelingsmandaat te geven 

voor het luchtverkeer tussen de 

Europese Unie en de Verenigde Staten 

van Amerika. Weliswaar een 'twee 

fasen mandaat', dus met een evaluatie 

en nadere invulling na de eerste fase, 

maar toch een principiële doorbraak 

en een succesje voor de Europese 

Vervoerscommlssaris. Hij heeft dat wel 

nodig want het tegengas bij de twee 

jongste groenboeken (zie Tijdschrift 

Vervoerswetenschap nr 1/96 blz. 67 

e.v.) nl . over Externe kosten en over 

het 'Citizen's network', is niet van de 

lucht. Met het voorbehoud dat 

schrijver geen totaal overzicht heeft, 

zijn wellicht de reacties van het 

Nederlandse Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat en de Nederlandse Sociaal 

Economische Raad toch algemeen te 

noemen. Wat de Externe kosten 

betreft: naast prijsbeleid zijn andere 

maatregelen van bijzonder, de SER 

zegt zelfs 'van meer', belang; 

congestiekosten zijn voor het 

merendeel geen externe kosten; 

relatief betaalt het wegvervoer reeds i n 

hoge mate de infrastructuurkosten en 

het Eurovignet verhogen is geen 

efficiënte maatregel. Wat het openbaEir 

vervoer - want daar gaat het 

groenboek 'Citizen's network' 

voornamelijk over - betreft: 

subsidiariteit, dus de lidstaten zelf 

hebben het primaat, speelt een grote 
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1970-'80 
1980-'90 
1990-'94 

1970-'94 

Tabel 2: Durchschnittl. fahrliche Zuwaehsrate (%). 

StraRe Schiene Binnenschiffahrt Pipelines 

+ 0,1 + 4,3 
+ 3,3 
+ 3,8 

+ 3,8 

- 3 , 7 

- 1,1 

+ 0,3 
+ 0,0 
+ 0,3 

+ 0,2 

+ 3,3 
- 2 , 4 
+ 3,7 

+ 0,9 

Gesamt 

+ 2,6 
+ 1,6 
+ 2,2 

+ 2,1 

Zeitreihenanderung in Deutschland (die in 1994 eingefiihrte neue Erhebungsmefhode weist für 

den StraBenverkehr einen um 20% höheren Wert aus als die alte Methode) 

Zuwaehsrate fijr EU 15 ohne Deutschland 

Noot van de redactie: deze voetnoten kwamen niet in de tabel zelf voor. De diensten van de EU zijn 
er door ons op attent gemaakt. Hun anhvoord was ten tijde van het drukken nog niet binnen. 

Tabel 3: Gütervérkehr - Verkehrsleistung (%). 

Strafie Schiene Binnenschiffarht 

1970 
1975 
1980 
1985 
1990 

1994 

48,6 
54,5 
57,4 
61,3 
67,5 

71,7 

31,7 
26,7 
24,9 
23,7 
18,9 

14,9 

12,3 
10,6 
9,8 
8,9 
8,3 

7,7 

Pipelines 

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

5,6 

Tabel 4: EU 15 - Personenverkehr (Mrd. Personenkilometer). 

Pkw Bus Schiene Luft Gesamt 

1970 
1 Ö'7K 

1569 
1923 
2292 

262 216 
241 
253 

43 2090 1970 
1 Ö'7K 

1569 
1923 
2292 

306 
341 

216 
241 
253 

69 
96 

2539 

2981 
1 V / O 

1980 
1985 
1990 

1569 
1923 
2292 

306 
341 

216 
241 
253 

69 
96 

2539 

2981 
1 V / O 

1980 
1985 
1990 

2496 
3146 

346 
359 

262 
274 

144 
204 

3242 
3983 

1993 3419 360 267 233 4279 

1994 3482 363 270 254 4368 

1970-'94 + 121,9% + 38,6 % + 24,7 % + 490,7 % + 109% 

Quellen: EKVM, UIC, nationale Statistiken, Schötzungen 

Tabel 5: Personenverkehr - Durchscnittl. jahrliche Zuwaehsrate (%). 

1970-'80 
1980-'90 
1990-'94 

1994 

1970-'94 

Pkw 

+ 3,9 
+ 3,2 
+ 2,6 

+ 1,8 

+ 3,4 

Bus 

+ 2,7 
+ 0,5 
+ 0,2 

+ 0,9 

+ 1,4 

Schiene 

+ 1,6 
+ 0,8 
-0 ,4 

+ 1,2 

+ 0,9 

Luft 

+ 8,4 
+ 7,8 
+ 5,4 

+ 9,0 

+ 7,7 

Gesamt 

+ 3,6 
+ 2,9 
+ 2,3 

+ 2,1 

+ 3,1 
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spoorwegsystemen zouden ook met 

elkaar verbonden moeten worden, 

zodat alle deelnemers, management, 

arbeidsnemers, lidstaten en de 

toeleverende industrie die 

inspanningen verrichten om er voor te 

zorgen dat de spoorwegen in Europa 

blijven bestaan. 

De Unie zou dan bij 5 

werkterreinen van nut kunnen zijn. 

Het betreft a) de financiën, b) het 

invoeren van het marktgebeuren, c) de 

openbare dienstverplichting, d) 

integratie van de nationale systemen 

en e) het sociale beleid. 

Ad a) De financiën. 

De oude financieringsstructuur is 

onbruikbaar. Het afdekken van de 

deflcieten enerzijds en anderzijds het 

opleggen van directe en indirecte 

verplichtingen door de lidstaten, zoals 

pensioenverplichtingen of het 

verplicht uitbaten van onrendabele 

lijnen, is niet meer te handhaven. Van 

de totale bedrijfsinkomsten is 65% 

afkomstig van vracht of treinkaartjes, 

terwijl de personeelskosten 63% van 

de totale bedrijfskosten uitmaken. Dat 

gecombineerd met een toenemende 

kapitaalintensiteit, in 10 jaar 

toegenomen van 2 naar 3 

kapitaaleenheden voor dezelfde 

prestatie, en daarbij gevoegd dat de 

rentelast van de schulden ook nog 

eens 15% bedraagt, maakt duidelijk 

dat er wezenlijk wat moet veranderen. 

Het witboek geeft een tweetal tabellen, 

die de situatie zeer duidelijk 

schilderen. 

Tabel 7: Verschuldung der Eisenbahngesellschaften in Jahre 1994. 

Verschul
dung der 
Eisenba-
hnen in 
Mio ECU 

Verschul
dung der 
Eisenba-
hnen in % 

des BIP 

Staats-
verschul-
dung in 
% des BIP 

Staatl. 
Kredi-
tauf-
nahme 
% des BIP 

Verschul-
dungs-
grad der 

in Eisenbah-
nen*(%) 

BR 
CFL 
C H 
CIE 
CP 
DB 

DSB 
FS 
NS 
ÖBB 
RENFE 
SJ+BV 
SNCB 
SNCF 

VR 

Gesamt 

UK 
L 
H 
IRL 
P 
D 

DK 
I 
NL 
A 
E 
S 
B 

F 
F 

EU 

1 0 . 7 0 9 " 1,2 54,0 6,8 62 
168 1,4 5,9 2,2 44 
937 1,1 110,4 12,1 48 
323 0,7 91,1 2,0 58 

1,529 2,1 71,6 5,8 89 
5 .795*" 0,3*** 50,4 2,5 28*** 

2.782 2,3 76,0 3,5 50 
42.067 4,9 125,6 9,0 51 
2.807 1,0 77,6 3,2 36 
2.892 1,7 65,0 4,4 28 
8.140 2,0 63,1 6,9 70 
1.958 1,2 79,9 10,8 73 
3.539 1,8 136,0 5,3 47 

28.731 2,6 48,4 5,8 78 
166 0,2 59,4 6,3 14 

112.543 1,8 71,2 5,5 54** 

* Verschuldung der Elsenbahnen / (Fremdkapital + Eigenkapital). 
inschl. RaÜtrack 

**' nach der Neufinanzierung der DB; Schuldenlast 1993: 33,788, 
Quelle: Mercer Management Consulting. 
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grensoverschrijdende goederenvervoer 

en bij het personenvervoer tot het 

internationale veivoer, zonder dat bij 

belden een samenwerkingsverband 

voorwaarde Is. En dit wel zo vlug 

mogelijk zoals zij al i n 1995 heeft 

voorgesteld. 

Daarnaast komt Neil Klnnock met 

de oproep, op instigatie van een 

deskundigengroep, om voor het 

goederenvervoer Transeuropese 

internationale 'goederenfreeways' te 

maken; dit zijn bepaalde lijnen waar 

voor de toewijzing van het gebruik een 

centraal punt i n Europa is 

aangewezen. Zo'n 'freeway' zal nieuwe 

ondernemingen aantreltken waardoor 

de omzet van het goederenvervoer zal 

stijgen. In de herfst van 1996 zal de 

Commissie hierop met een document 

nader ingaan. Zij voegt bij het witboek 

wel een kaartje bi j , maar deze schets 

is zo onnauwkeurig - zo ligt 

bijvoorbeeld Lyon op de plaats waar 

normaliter Perpignan ligt; is het 

onderscheid tussen Antwerpen en 

Rotterdam zodanig dat het niet aan de 

werkelijkheid voldoet; terwijl ook de 

haven Bremen Ineens is verdwenen 

als spoorweghaven - dat dit kaartje 

nog wel zal veranderen. 

Bij het binnenlandse 

personenvervoer zouden de lidstaten 

over moeten gaan tot 

concessieverlening die dan weliswaar 

behoorlijk moet worden 

uitgeschreven. De Commissie zal 

proberen om op dit punt op de 

praktijk georiënteerde regels op te 

stellen. De Commissie denkt er zelfs 

ook aan om, zij het i n de verre 

toekomst, naar een soort Europees 

spoorwegagentuur te streven, ten 

einde het institutionele kader voor de 

toekomstige spoorwegontwildteling 

vast te leggen. 

Ad c) De openbare 

dienstverlening. 

Hier komt naar voren dat de 

Commissie, onder erkenning van het 

subsidiariteitsbeginsel ook hier zoekt 

naar organisatievormen waarbij 

transparantie en efficiency, leidende 

tot meer hoogwaardige en economisch 

rendabele openbare diensten, gestalte 

krijgen. Twee verbeteringen zijn aan te 

brengen, namelijk de al bestaande 

rechtsregels en het Introduceren van 

het marktgebeuren i n deze sector. De 

Commissie neemt zich voor een en 

ander te bestuderen en met 

voorstellen te komen, zij het niet op 

korte termijn. 

Ad d) Integratie van de nationale 

systemen. 

Dat er na zoveel jaar Europese 

Gemeenschap nog zoveel onderscheid 

is Ul de technische normen en 

procedures is eigenlijk verwonderlijk. 

De toeleveringindustrie voor het 

materieel is nog per lidstaat 

georganiseerd. De richtlijnen over de 

publieke aanbesteding op het terrein 

van de water-, energiehuishouding, 

vervoer en telecommunicatie worden 

nog te weinig toegepast. De 

Commissie zal dit i n ieder geval goed 

gaan volgen. Ook de beroemde, in het 

Verdrag van IMaastrlcht met zoveel 

woorden vastgelegde, eis naar 

interoperabiliteit is nog ver te zoeken. 

Weliswaar is er enige technische 

harmonisering om het 

grensoverschrijdend verkeer te 

verbeteren en worden passagiers- en 

goederenwagons niet meer 

overgeladen of dienen de passagiers 

over te stappen, toch zijn er nog grote 

verschillen tussen de elektriflcermgs-

en signaalsystemen, de procedures en 

de vereiste kwalificaties voor het 

personeel zoals talenkennis, alsmede 

in het goederenvervoer het verschil i n 
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' De heer Van der Heiden 
is stafmedewerker sector 
Verkeer en vervoer van 
het C.B.S. te Heerlen 

Verkeer- en vervoerprestaties van lichte 
bestelauto's, 1995 

Traffic- and transportperformances of light vans, 
1995 

M.J.H. van der Heiden' 

1. Inleiding 

Deze bijdrage is een bewerkte 

versie van een eerder in de 

Maandstatistiek Verkeer en Vervoer 

96/ 7 verschenen artikel. 

In de eerste maanden van de 

Tweede Wereldoorlog ontstaat de basis 

voor de statistische waarneming van 

het binnenlands goederenvervoer over 

de weg. Bij de registratie wordt 

onderscheid gemaakt tussen beroeps-

en eigen vervoer. Eigen vervoer heeft 

betrekldng op goederenvervoer, 

uitsluitend bestemd voor of afkomstig 

uit de eigen onderneming. 

Beroepsvervoer is het vervoer voor 

derden tegen betaling. 

In 1940 vervoeren de Nederlandse 

beroeps- en eigen vervoerders i n 

totaal 55 miljoen ton. 

Na de oorlog verzamelt het CBS 

alleen gegevens over het binnenlands 

beroepsvervoer. De opgave van 

gegevens is verplicht. Lange t i jd is de 

vergunningverlening in handen van de 

Commissie Vervoervergunningen 

(CW]. Over 1963 komen voor het 

eerst weer cijfers over zowel het 

beroeps- als het eigen vervoer gereed. 

In dat jaar is i n het binnenland 98 

miljoen ton vervoerd door eigen 

vervoerders en 122 miljoen ton door 

beroepsvervoerders. De 

gegevensverstreldting van het eigen 

vervoer gebeurt tot 1985 op vrijwillige 

basis, daarna is de eigen vervoerder 

echter wettelijk verplicht gegevens aan 

het CBS te leveren. 

Vanaf 1963 is er een verbeterde 

waarneming van het 

grensoverschrijdend vervoer. 

Internationale vergunningen worden 

aan de beroepsvervoerders verstrekt 

door de Stichting Nationale en 

Internationale Wegvervoer Organisatie 

(NIWO). Deze instantie ontvangt van 

haar leden opgave van het verricht 

vervoer en het CBS maakt daar 

statistieken van. Over het 

Internationale eigen vervoer worden 

de betrokken ondernemers door het 

CBS benaderd. In 1963 bedraagt het 

Internationaal eigen vervoer 3 miljoen 

ton en het internationaal 

beroepsvervoer 7 miljoen ton. 

Zowel i n het beroeps- als in het 

eigen vervoer wordt het vervoer door 

voertuigen tot 1 ton laadvermogen 

niet waargenomen. In het eigen 

vervoer blijven bovendien de 

bijzondere voertuigen buiten 

beschouwing alsmede de voertuigen 

van overheidsinstanties, openbare 

nutsbedrijven, sociaalculturele 

diensten en amusementsbedrijven. 

1 mei 1992 

Op 1 mei 1992 is de Wet 

Autoververvoer Goederen (WAG) 

vervangen door de Wet 

goederenvervoer over de weg (WGW). 

Vanaf die datum verzamelt de NIWO 

in samenwerking met het CBS 

informatie over zowel het binnenlands 
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verband met het weekeinde, over drie 

dagen het aantal gereden Idlometers 

op te geven én de laad- en 

losactivileiten. Uit die activiteiten zijn 

per dag beladen ritten met laad- en 

losplaatsen geconstrueerd. Middels 

een afstandenmatrtx en de opgegeven 

kilometers zijn de beladen afstanden 

bepaald. Lege kilometers zijn 

gegenereerd ui t het beladen ritverloop 

en de standplaats van het voertuig. 

3.2 Voertuigen tot 1,5 ton 

laadvermogen (lichte bestelauto's) 

Als onderzoekseenheid fungeert 

hier ook het voertuig. In 1994 en 

1995 zijn jaarlijks gemiddeld 495 

duizend motorvoertuigen met circa 

380 duizend ton laadvermogen in het 

onderzoek betrokken. Uit deze 

populatie is een steekproef getrokken 

in ruimte en t i jd . De kans dat een 

voertuig in de steekproef terecht komt 

is één op dertig. De steekproefopzet is 

zodanig dat een voertuig maar 

éénmaal per jaar in de steekproef kan 

voorkomen. Wekelijks zijn ca 310 

voertuigen in de steekproef getroldicn. 

De kentekenhouders van die 

voertuigen ontvangen een eenvoudige 

vragenlijst. Geïnformeerd is naar het 

aantal beladen en leeg gereden 

kilometers en het totale gewicht van 

de vervoerde goederen over twee of, in 

verband met het weekeinde, over drie 

dagen. 

Analyse van de uitkomsten van 

het verkennend onderzoek over 1994 

maakt duidelijk dat de waarneming 

van de goederensoorten onvolledig is. 

Ook kunnen, door het ontbreken van 

het aantal beladen ritten, geen 

ladingtonkilometers worden berekend. 

Verder bli jkt , dat er aanvullende 

informatie van de berichtgever 

noodzakelijk is om onjuist of 

onvolledig Ingevulde vragenlijsten te 

kunnen verwerken. Het onderzoek 

1995 is daarom aangepast. De 

vragenlijst is uitgebreid door te 

informeren naar het aantal beladen 

en lege ritten. De soort lading wordt 

geregistreerd volgens de 

NSTR-groepsindeling en naar de 

berichtgever is gebeld indien 

aanvullende informatie noodzakelijk 

Door de steekproefopzet van de 

enquêtes worden verkeer- en 

vervoergegevens ontvangen over alle 

dagen gespreid over het jaar. De 

resultaten van de steekproef worden 

opgehoogd naar de gehele populatie 

met maand-, kwartaal-, en 

jaaruitkomsten. Bij de ophoging wordt 

rekening gehouden met de respons. 

De respons door de bezitters van 

lichte bestelwagens tot 1,5 ton 

laadvermogen is ongeveer 85% en 

voor de voertuigen vanaf 1,5 ton 

laadvermogen ca 90%. 

Momenteel wordt onderzoek 

gedaan naar mogelijkheden om een 

indeling naar bedrijfstak te maken. 

Gegevens over lichte bestelauto's 

kunnen daardoor worden uitgesplitst 

naar een aantal nieuwe 

vervoervormen, zoals de koeriers- en 

pakketdiensten, stadsvervoerdiensten, 

e.d. Door toename van de 

dienstverlening zal dit vervoer blijven 

stijgen.Ook het groeiend aantal 

gemeenten met verkeersregulerende 

maatregelen voor de binnenstad 

(waaronder verkeerscirculatieplannen 

en distributiecentra), zal de omvang 

van het vervoer met lichte bestelauto's 

nog doen toenemen. Mede hierdoor 

ontstaat een grotere behoefte aan 

informatie over dit vervoer. Dit artikel 

vormt een eerste aanzet om hier 

inzicht i n te verschaffen. 
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Tabel Ti Wegvervoer door Nederlandse voertuigen* 
Transport by Dulct) vehicles 

Vervoerd gewicht 

eigen 
beroeps- vervoer 

Totaal vervoer totaal 

min ton 

Ladingtonkilometer 

w.v. met voertuigen 
vanaf 

tot 1,3 
ton 

laad
vermo

gen 

1994 516,4 373,3 143,2 20 0 * * 
1995 529,8 388,6 141,2 20,4 

1,5 
ton 

laad
vermo

gen 

123,2 
120,8 

tot 1,5 
ton 

eigen laad-
beroeps- vervoer vermo-

Totaal vervoer totaal gen 

mId 

71,4 
75,4 

w.v. met voertuigen 
v a n a f 

62,1 
66,2 

9,3 
9,2 

1,0 
1,1 

1,5 
ton 

laad
vermo

gen 

8,3 

^ ^ Binnenbnds en internationaal vervoer (biloleroai, cabotage en derde-landen vervoer) 
Geroomd 

Tabel 2: Binnenlands wegvervoer door Nederiandse voertuigen 
Inland IronsporI by toad by Dutch vehicles 

Vervoerd gewicht 

eigen 
beroeps- vervoer 

Totoal vervoer totaal 

Ladingtonkilometer 

w.v. met voertuigen 
vanaf 

min ton 

1994 410,5 
1995 418,0 

Geroomd 

275,3 
284,9 

135,2 
133,1 

tot 1,5 
ton 

l aad 
vermo

gen 

19,5* 
19,9 

1,5 
ton 

laad
vermo

gen 

115,7 
113,2 

tot 1,5 
ton 

eigen laad-
beroeps- Vervoer vermo-

Totoal vervoer totaal gen 

mId 

w.v. met voertuigen 
vanaf 

26,7 
28,1 

19,6 
20,9 

7,1 
7,2 

0 ,9* 
1,0 

1,5 
ton 

laad
vermo

gen 

6,2 
6,2 

Tabel 3: Verkeer- en vervoerprestaties van Nederlandse vrachtvoertuigen, 1995* 

Jroffic- and tronsporlperformances ol Dutch vshicles, 1995 

Aantal 
beladen 

ritten 
Afgelegde 

afstand 
Laadvermogen-

tonkilometer 
Vervoerd 
gewicht 

Lading
tonkilo
meter 

Totaal beladen Totaal beladen 

min min km min 1.000 ton min 

Toloal 
VAV, Beroepsvervoer 

222,5 
24,9 

17,309 
4.863 

11.630 
3.763 

143,784 
114,743 

108.114 
88.363 

513.479 
372.730 

66.947 
57.804 

Eigen vervoer 
w.v, met voertuigen 
tot 1,5 ton laadver
mogen 

197,6 

178,1 

12,446 

10,782 

7,867 

6.689 

29.041 

8.686 

19.751 

5,717 

140.749 

20.365 

9.143 

1,122 

vanaf 1,5 ton 
laadvermogen 19,5 1,664 1,178 20,355 14,034 120.384 8.021 

Binnenlands en bilateraal internationaal vervoer 

i 
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Tqbel 6i Verkeer- en vervoerprestaties van lichte bestelwagens, 1995 
Traffic- and transpoTtperformances of light vans, 1995 

Lading-
ton-

Laadvermogen- Vervoerd ki lo-
Aantal ritten Afgelegde afstand tonkilometer gewicht meter 

Totaal beladen leeg Totaal beladen leeg Totaal beladen leeg 

min min km min 1.000 ton min 

Totool 291 178 113 10.782 6.689 4.093 8.680 5.717 2.969 20.365 1.122 

lekwarlQol 73 45 27 2.654 1.728 926 2.139 1.479 660 5.171 258 
2e kwartaal 69 41 28 2.814 1.774 1.040 2.268 1.521 748 5.296 326 
3ekv/arlQal 69 40 29 2.638 1.521 1.117 2.117 1.281 835 4.333 263 
48 kwartaal 80 52 28 2.676 1.667 1.010 2.163 1.436 727 5.566 275 
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' Mr. drs. F.A. van 
Bakelen is Aviation 
Consultant 

' Mr. P.P.C. Haanappel is 
Director European Affairs 
bij lATA, Genève en Prof. 
mr. E. Mackaay is 
hoogleraar aan de 
McGill University te 
Montreal, Canada. 

PQ 

O 

Nederlands vervoersrecht vertaald 

Mr. drs. F.A. van Bakelen' 

Mr P.P.C. Haanappel en mr E. Mackaa/ 

New Netherlands Civil Code - Book 
8 Means of Traffic and Transport. 
Den Haag 1995 (Kluv/er Low International). 
439 pag., ƒ 170,—. 

De codificatie van biet Nederlandse 

burgerlijk recht en het vervoersrecht 

i n de boeken 3, 5 en 6 resp. Boek 8 

van het BW heeft ook internationaal 

de aandacht getrokken. Deze 

immense logistieke, juridische 

operatie van liefst vier en een half 

decennium heeft op 1 april 1991 en 1 

januari 1992 zijn beslag gekregen. 

Vandaar dan ook dat het Ministerie 

van Justitie het - naar mi jn mening 

terecht - gerechtvaardigd achtte de 

onderhavige publicatie door een 

subsidie ui t te geven onder leiding van 

iwee van origine Nederlandse 

professoren aan de McGill University 

in Montreal, een tweetalige stad en 

dus luidt de ondertitel: Nouveau Code 

civil néerlandais - Livre 8 Des moyens 

de transport en du transport. Het boek 

bevat de minutieuze vertaling in het 

engels (Haanappel) en het frans 

(Mackaay) van het vervoersrecht, zoals 

opgenomen in Boek 8 BW. Hierdoor is 

dan eindelijk de voor Nederland zo 

uitermate belangrijke vervoersbranche 

ook juridisch beschikbaar voor 

buitenlanders die met het 

vervoersrecht in Nederland in 

aanraking komen en tevens voor 

nederiandse vervoerseconomen en 

-juristen. 

Op dit kolossale en nauwkeurige 

wetenschappelijke monnikenwerk zal 

zowel de praktijk, alsook de 

universitaire wereld naar mi jn stellige 

overtuiging de eerste honderd jaar 

kunnen teruggrijpen. Uit het 

voorwoord van beide auteurs kan men 

de Tantaluskwelling van elke vertaler 

destilleren, zeker nu er geen 'vrije 

vertaling' van officiële wetsteksten 

mogelijk Is en zij zaten ingesnoerd i n 

het rigide patroon van niet altijd even 

duidelijke begrippen in de 

nederiandse wet. Een prestatie op 

zich! 

Op de valreep konden de auteurs 

nog l n hun volumineuze boek 

meenemen het eerste deel van het 

luchtrecht (Het luchtvaartuig. Wet 26 

januari 1995, Stb. 71 iuncto Stb. 

1995, 283) dat bij artikel 1300 e.v. in 

8 BW is geïncorporeerd. 
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53 
PH 
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PH 
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PQ 
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Vervoersrecht 

Mr. drs. F.A. van Bakelen' 

Prof.mr. R. Cleton^ Hoofdlijnen von het 
Vervoerrechf. Zwolle, 1995 (Tjeenk 
Willink). 352 pag., ƒ 89,50. 

Vijftien jaar geleden verscheen bij 

Kluwer de publicatie van mr. A. 

Korthals Altes en mr J.J. Wlarda 

Vervoerrecht, dus ru im voordat op 

1 april 1991 het nieuwe vervoersrecht 

van Boek 8 BW in werking is 

getreden. Het systematische en 

heldere boek van Cleton voorziet in de 

daardoor ontstane leemte op het 

gebied van het privaatrechtelijke 

vervoersrecht, een uitwerking van zijn 

colleges aan de EUR in Rotterdam. 

Cleton heeft gekozen voor een meer 

algemene en samenvattende 

benadering van de weerbarstige stof i n 

plaats van een overzicht per 

vervoerstak. Anders dan Korthals 

Altes behandelt hi j niet alleen het 

goederen- en personenvervoer, maar 

ook andere met het vervoer en verkeer 

samenhangende vervoersrechtelijke 

thema's, zoals ongevallen (aanvaring, 

hulpverlening, avarij-grosse, 

milieuaansprakelijkheid) en zakelijke 

rechten op verkeersmiddelen. 

De publicatie bevat vijft ien 

hoofdstukken. Na een Algemene 

inleiding start Cleton met Definities 

van verkeersmiddelen en van zaken 

aan boord daarvan; vervolgens komen 

aan bod Nationaliteit en registratie 

van verkeersmiddelen. De rederij van 

een schip; rechten op schepen en 

luchtvaartuigen. Beslag op en 

executie van schepen en 

luchtvaartuigen, De exploitatie van 

het vervoermiddel. De 

vervoerovereenkomst. De 

overeenkomst van goederenvervoer. 

De aEmsprakelijkheld van de 

vervoerder en de afzender van 

goederen; rechtsvorderingen. De 

overeenkomst van personenvervoer. 

Aanvaring en luchtvaartongevallen, 

Hulpverlening, Avarij-grosse, 

Milieuaansprakelijkheid en De 

beperkte aansprakelijkheid van de 

scheepseigenaar. 

Cleton's boek wordt algemeen 

beschouwd als een standaardwerk 

voor de prakti jkjurist en de 

universitaire en HBO-studenten. Maar 

ook diegenen die in hun dagelijkse 

praktijk met rechtsvragen worden 

geconfronteerd, zullen er veel van hun 

gading in vinden. De stof gaat 

aanmerkelijk verder dan een eerste 

oriëntatie op het terrein van het 

vervoersrecht, dat veel gemeen heeft 

met de (rechtstreeks werkende) 

verdragen: dus internationaal recht 

resp. internationaal privaatrecht. De 

integrale behandeling en vergelijking 

van het zee- en binnenvaartrecht, het 

wegvervoersrecht, het spoorweg- en 

het luchtrecht maakt de 

onoverzichtelijk lijkende stof beter 

toegankelijk. 

De behandeling van het luchtrecht 

is wel erg karig. Misschien komt dat 

omdat het eerste deel van het 

luchtrecht pas in Boek 8 BW is 

opgenomen nadat Cleton's boek was 

verschenen: Wet 26 januari 1995 tot 

vaststelling en invoering van titel 15 

(Het luchtvaartuig) van 8 BW, Stb. 71 

en de Beschikking van de Minister 

van Justitie van 24 mei 1995 Inzake 

vernummering tekst/artikelen (1300 

e.v.), Stb. 283. Maar dan nog is er (te) 

weinig jurisprudentie over 

aansprakelijkheid opgenomen en ook 

mis ik een uitspraak als HR 26 april 

1988, NJ 1989, 184 inzake de 

beslissing over een 

luchtkussenvoertuig. 
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