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Tl dscnriit Redactionele signalen 
vervoerswetenschap 

Op het gebied van duurzame mobiliteit, bereikbaarheid, betrouwbaarheid 

en andere kwaliteitseisen staan heden ten dage ln de samenleving nagenoeg 

alle prestatiesignalen op het rood van wanprestatie. 

In dit Tijdschrift hebben vele auteurs, de meesten alleen voor hun eigen 

laag van het geroemde duurzame vervoerssysteem, deelproblemen en 

deeloplossingen besproken; het ging daarbij veelal om suboptimale 

oplossingen. Het is de taak van de redactie om ten behoeve van de lezers een 

relatie tussen artikelen en waarnemingen i n de buitenwereld aan te brengen of 

op zijn minst te suggereren om te komen tot een provocerend debat. Dit heeft 

alles te maken met het duidelijker formuleren van de randvoorwaarden voor de 

partijen die het z.g. Europese duurzame vervoerssysteem voor de interne markt 

uiteindelijk bepalen. Gebruikers en verleners van de gevraagde diensten dus. 

Kernvraag daarbij is: Hoe kunnen gebruikers en verleners van die diensten i n 

de dagelijkse prakti jk zodanige prikkels ontvangen, dat werkelijk van een 

duurzaam vervoerssysteem sprake is? 

Bij een 'bont' nummer zoals dit, is die relatie niet een verbindend thema 

maar meer een uitgesproken opvatting over ieder van de artikelen afzonderlijk. 

Het belang van marktwerking (tussen de lagen) van het duurzame 

vervoerssysteem en de noodzaak om te investeren (in de lagen) van 'het 

systeem' blijven gelukkig de belangstelling wekken van 

vervoerswetenschappers. Een belangrijk punt daarbij is of we kunnen volstaan 

met het bevorderen van mEirktwerking tussen dienstverleners onderling of dat 

we bij toepassing van het vervoerssysteem soms - bijvoorbeeld in 

congestiegebieden - randvoorwaarden moeten aanpassen ten gunste van het 

openbaar beroepsvervoer. Er kan dan sprake zijn van marktvergroting en 

marktwerking door verschuivingen tussen particuUer en openbaar 

personenvervoer en tussen eigen en beroepsgoederenvervoer aan te brengen. 

Boden en Hendrikse hebben onderzoek verricht i n de taxiwereld: onder 

andere locale integrators tn het deur tot deur transport van personen i n het 

openbaar vervoer. Deze beroepspersonenvervoerders zijn betrokken bij 

genoemde verschuivingen. De auteurs bespreken de investering/toetreding 

binnen de bovenste laag en tussen die laag en de eindgebruiker van het 

vervoerssysteem. Het gaat hen om de geconstateerde te hoge 

toetredingsdrempels en de te hoge en weinig uniforme prijsvorming, 

voortkomend ui t de gebrekkig geformuleerde en gehanteerde randvoorwaarden. 

Deze zouden onstaan door de institutionele ordening van deze deelmarkt via 

taxiadviescommissies (met de mogelijkheid van monopolievorming). Deze 

wanprestaties i n prijs/prestatie bij de geboden diensten leiden tot een 

gebrekkig functioneren i n het vervoerssysteem. Omdat de taxiadvlescomisissies 

bovendien regionaal opereren, wordt door toetreding en prijsvorming de 

interlokale Integratie - ritten tussen taxiregio's - gefrustreerd. 

Bleijenberg behandelt de marktwerking i n het goederenvervoer tussen de 

bovenste twee lagen - logistiek en vervoer - i n relatie met de onderste drie 
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Taxiritprijzen en de samenstelling van de 
taxiadviescommissie 

Drs. P.J.H. Boden' 
Prof. dr. G.m. Hendrikse^ 

A b s t r a c t 

This article investigates the effect that a certain aspect of the Dutch transportation law has had 
on taxi service tariffs in the Netherlands. Since a bill was passed in parliament in 1988 Dutch 
law states that responsibility for fixing taxi fare levels must be delegated to provincial authorities. 
The tariff levels for taxi services are now established by the respective authorities. These levels 
afterwards then become mandatory for the whole region. Data has been collected on the 
various tariff levels and also on the motives of those responsible for fixing the tariff rates in a 
large number of regions and, on the basis of this data, two different theories have been tested. 

The two theories on regulation are: the so-called 'public interesK theory and the 'capture' theory 
The public interest theory sees regulation as an effective way of dealing with market 
imperfection. It posits the view that there is no relationship behveen the composition of the 
board of decision makers and the regional tariff structure. The capture theory advances the 
hypothesis that the tariff decision-making committee will, in the course of time, be dominated by 
taxi company stakeholders. This will ultimately cause taxi service prices to rise. The two theories 
remain opposed in a cross-section analysis of the Dutch taxi industry. Hardly any support has 
been found for the capture theory. 

' Drs. P.J.H. Boden is kortgeleden 
afgestudeerd in de 
bedrijfseconomie aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. 

' Prof. dr. G.W.J. Hendrikse is 
verbonden aan de faculteit 
Bedrijfskunde van de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam. 

1. Inleiding 
Een probleem ln Nederland is de toenemende personenmobiliteit. De 

(on) aantrekkelijkheid van alternatieven vormt w^aars chij nli j k een van de 

redenen voor de filevorming. De cijfers met betrekking tot dit laatste aspect zi jn 

niet florissant. Het aandeel van het openbaar vervoer (trein, streek- en 

stadsbus) in de totale mobiliteit is teruggelopen van ongeveer 35% in 1960 tot 

een krappe 10% i n 1994, terwijl de kostendekkingsgraad van trein (streek-, 

stadsvervoer) slechts 82% (40%, 28%) is^ l n het verhogen van de 

aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer kan de taxi een belangrijke rol 

spelen. De taxi is vaak bij uitstek geschikt om het begin en het einde van het 

vervoerstraject te verzorgen. De prijs en kwaliteit (in de vorm van wachttijd) van 

deze dienst kan de doorslaggevende factor vormen om van het openbaar 

vervoer gebruik te maken. Institutionele inkaderingen zouden hierop van 

invloed kunnen zijn en daarmee effect hebben zowel op de werkgelegenheid i n 

de taxibranche als op filevorming. 

Dit artikel analyseert de invloed van een bepaald institutioneel aspect van 

de Wet Personenvervoer op de taxlprijzen i n Nederland. Birmen de taxibranche 

zou de taxiadviescommissie (paragraaf 2.1) een instantie kurmen zijn die door 

de bedrijfstak wordt gedomineerd om zodoende de belangen van de huidige 

aanbieders van taxidiensten te beschermen. Een attractief aspect van de Wet 

Personenvervoer is voor onderzoekers dat deze wet bepaalt dat Nederland in 

taxiregio's verdeeld dient te worden. Elke regio mag tot op zekere hoogte zelf 

invulling geven aan deze wet. Dit leidt tot regionale verschillen in de 

taxitarieven en biedt mogelijkheden tot een cross-sectie-analyse in Nederland. 

Dit artikel onderzoekt de relatie tussen de samenstelling van regionale 

taxiadviescommissies en de hoogte van regionale taxlprijzen. 

' Commissie Brokx, 1995. 
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' Er is spraice van contractueel 
vervoer (Uitvoeringsregels 
Taxivervoer, art, 14, 1994) als 
dit wordt besteld aan het kantoor 
van de vervoerder. Een 
schriftelijke overeenkomst regelt 
de vergoeding, het aantal keren 
(meer don één) dat er vervoerd 
zal worden en de periode 
waarbinnen het vervoer zal 
plaatsvinden. 

' NEA is een centrum voor 
onderzoek, advisering en 
onderwijs op het gebied van 
verkeer en vervoer (gevestigd in 
Rijswijk). Zie NEA, 1991. 

° Consumentengids, 1992. 

vervoer'' Is een tweede methode om vraag naar vervoer aan te tonen. Een derde 

methode is te opereren in een gebied waarvan aangetoond kan worden dat er 

een tekort is aan taxivervoer. Bewijs hiervoor kan bijvoorbeeld aangevraagd 

worden bij de desbetreffende gemeente of de politie. Tevens dient, volgens de 

provinciale stukken van Noord-Brabant, aangetoond te worden dat de 

aanvrager m staat is om gedurende de hele dag (24 uur) te vervoeren. Dit kan 

door bijvoorbeeld een dienstrooster voor het eigen personeel op te stellen, maar 

ook door krachten te bundelen met andere bedrijven en nachtdiensten te 

rouleren tussen deze bedrijven. Ook aan de uitrusting van de taxi kan 

regionaal invulling worden gegeven (Noord-Brabant: Taxiverordening, art. 5). 

Een taxi moet als zodanig herkenbaar zijn. Bij aanwezigheid van een taxameter 

moet er zich een lichtbak op de taxi bevinden. Bovendien dient er een zodanige 

verbinding te zijn tussen een taxameter en een lichtbak dat de lichtbak niet 

brandt als de taxi iemand aan het vervoeren is, tenvijl deze wel brandt als de 

taxi gereed is voor nieuwe passagiers. In Utrecht en Noord-Brabant is er voor 

de taxichauffeur ook een verplichting om de voordeligste route te nemen, tenzij 

er sprake is van contractvervoer. 

De vergunningverlenende instantie wordt vaak bijgestaan door een 

taxiadviescommissie. Deze commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van de branche, vakbond, pohtie, gemeenten en de consumentenbond (zie 

appendix 1). Zij beoordelen en brengen advies ui t over aanvragen voor een 

vergunning en de taxitarieven. Dit advies wordt meestal overgenomen door 

degene die zich laat adviseren. Paragraaf 3 gaat nader in op de relatie tussen 

de samenstelling van de taxiadviescommissie en de hoogte van de taxitaiieven. 

2.2 Tarieven 

De tarieven van taxivervoer worden elk jaar vastgesteld door de 

vergunningverlenende regio. Onderzoek naar de hoogte van de tarieven wordt 

verricht door het NEA''. Het NEA brengt vervolgens verslag ui t aan de 

tarielvaststeUende instantie, waarna laatstgenoemde een beslissing neemt over 

eventuele aanpassing van de tarieven. Slechts l n twee gevallen Is het de 

vervoerders toegestaan de prijs zelf vast te stellen: bij contractvervoer en bij een 

rit tussen taxiregio's. Een tarief bestaat u i t een aantal onderdelen: de vaste 

aanslag, het wachttarief, de kilometerprijs en eventueel het nachttarief*. De 

vaste aanslag is het bedrag dat al op de meter staat voor aanvang van de rit. 

Het dient ter dekking van de voorrijkosten en het exploitatieverlies op korte 

ritten met een ongunstige verhouding tussen lege en beladen kilometers. De 

vaste aanslag geeft soms recht op een aantal onbelaste meters (de eerste 500 

meter zijn bijvoorbeeld onbelast). De kilometerprijs en het wachttarief zijn 

afwisselend van toepassing: als de kllometersnelheld hoger ligt dan het 

quot iënt van het uurtarief gedeeld door het kilometertarief, dan wordt het 

kilometertarief toegepast, anders het wachttarief Doel hiervan is langzame 

ritten rendabeler te maken: een rit die wordt afgelegd over een korte afstand 

met wisselende snelheden levert bij een kilometertarief altijd evenveel op. Een 

aantal kostencomponenten is echter afhankelijk van de tijdsduur: zo heeft een 

langzame, korte rit hoge opportuniteitskosten, omdat het tijdsbeslag (groot) en 
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"Button, 1992. 

™ Er wordt hier slechts een 
onderscheid gemaakt tussen 
reguleren en niet-reguleren. Men 
zou ook de vraag aan de orde 
kunnen stellen wat er eigenlijk 
gereguleerd zou moeten worden. 
In specifieke gevallen in de 
praktijk is het belangrijk om na 
te gaan met welke precieze 
doelen de wetgever tot 
interventie besluit, waartoe de 
daarvoor ontworpen regels 
precies strekken, en welke 
(neven-| effecten worden 
bewerkstelligd. 

'̂ Stigler, 1971, 

" Noll, 1989. 

Asch en Seneca, 1985. 

kunnen reguleren'". Zo kan onvolledige Informatie bij of mismanagement van 

de regulerende instanties er verantwoordelijk voor zijn dat de beoogde doelen 

van regulering niet gehaald worden. Het is derhalve belangrijk om de 

alternatieven regulering en nlet-regulering met elkaar te vergelijken^". Het is 

niet zinvol om overheidsregulering te bepleiten louter op basis van de 

observatie dat de werking van een nlet-gereguleerde bedrijfstak niet 

overeenkomt met die van een volledig competitieve markt. 

De 'capture' theorie poneert dat regulerende instanties i n de loop van de 

t i jd gedomineerd zuUen worden door de te reguleren bedrijfstak. Regulering 

kan lucratief zi jn voor een bedrijfstak: de regulering kan geld (subsidies) 

opleveren, maar ook controle over toetreding van nieuwe concurrenten en 

controle over substituten en complementen^'. Controle van de regulerende 

instantie wordt vergemakkelijkt als een bedrijfstak grote politieke invloed heeft. 

Een grote bedrijfstak heeft meer politieke invloed, omdat zij vaak over een 

omvangrijke achterban en (financiële) middelen beschikt. Het is binnen deze 

theorie dus niet vreemd als een bedrijfstak bepleit om gereguleerd te worden^^. 

Er is een aantal redenen waarom een regulerende instantie gedomineerd kan 

worden door de desbetreffende bedrijfstak^^. Allereerst zi jn leden van zo'n 

instantie experts met betrekking tot de bedrijfstak en dientengevolge vaak 

personen, die eerder in de bedrijfstak of i n verwante overheidsinstanties 

hebben gewerkt. Hierdoor zijn zij goed op de hoogte van de bedrijfstak en 

kunnen zij waardevolle informatie verschaffen. Een potentieel probleem is dat 

het beleid kan worden beïnvloed in een richting die aansluit bij de specifieke 

wensen van de belangengroep. Daarnaast kunnen de leden azen op een goede 

betrekking in de bedrijfstak na het verlaten van de regulerende instantie. Het 

nemen van voor de bedrijfstak negatieve beslissingen is vanuit deze optiek niet 

waarschijnlijk. 

Binnen de taxibranche zou de taxiadviescommissie een voorbeeld kunnen 

zijn van een instantie die door de bedrijfstak gedomineerd wordt. Uit de 

samenstellingen van de commissies (zie appendix 1) bl i jkt dat de bedrijfstak 

altijd met werkgevers en werknemers vertegenwoordigd is. De bedrijfstak zou 

mogelijk via hen een dominante invloed kunnen uitoefenen op de 

besluitvorming om zo de belangen van de taxibranche te beschermen. Er is 

mogelijk sprake van een 'capture' door de taxiadviescommissie van de 

taxibranche, omdat werkgevers en werknemers soms een meerderheid vormen 

binnen de commissie. De taxibranche poogt volgens deze theorie haar eigen 

belangen na te streven door de besluitvorming ln de commissie te domineren, 

bijvoorbeeld door het aantal nieuwe vergunningen te beperken. Deze 

dominantie kan zijn weerslag vinden in hoge tarieven. Normaal gesproken 

vormen hoge tEirieven een prikkel voor potentiële toetreders om toe te treden, 

maar door het aantal nieuwe vergunningen te beperken kan toetreding 

voorkomen worden. De incumbents profiteren dus van hoge tarieven zonder 

dat deze tarieven betvwst worden door toetreders. Dit zou een theoretische 

verklaring kunnen zijn voor de hoge overnamesommen die soms in Nederland 

betaald worden voor taxivergunningen. In artikelen ui t Het Parool (maart 1995) 
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Toetreding tot de taxibranche in Nederland wordt gereguleerd. Om een 

vergunning te verkrijgen moet voldaan worden aan een aantal eisen, zoals 

vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. Soms dient ook de vraag naar vervoer 

aangetoond te worden. In de taxiwereld is er mogelijk dominantie van de 

bedrijfstak in de taxiadviescommissie. De adviezen van deze commissie zijn 

weliswaar niet bindend en daarnaast zitten i n een aantal commissies 

consumentenvertegenwoordigers om tegenwicht te bieden aan de taxibranche^'', 

maar controle over de adviezen door de taxibranche is niet uitgesloten en kan 

voor deze branche grote waarde hebben; de commissie brengt bijvoorbeeld 

advies ui t over de verlening van nieuwe vergunningen. In de volgende paragraaf 

zijn de resultaten van een statistische analyse weergegeven met betrekking tot 

het effect van dominantie door de bedrijfstak ln de taxiadviescommissie. 

Voor een nadere uitwerking zie appendix 2 (empirische resultaten). 

4. Conclusies 
De prijs van een taxirit wordt door vele factoren bepaald. Aan de 

aanbodzijde is bijvoorbeeld te denken aan de beschikbare 

productietechnologieën, de aard van de concurrentie, horizontale en verticale 

restricties en strategische investeringen. Aan de vraagzijde spelen onder andere 

de omvang en dichtheid van de consumentenpopulatie, verschillende 

marktsegmenten, producenteninformatie en de organisatie van de vraag een 

rol. Daarnaast heeft de institutionele inbedding van vraag en aanbod invloed 

op de prijsvorming. Dit artikel heeft zich gericht op een aspect van de 

institutionele inbedding van de taxibranche. Gegevens zijn verzameld en 

geanalyseerd omtrent de relatie tussen de samenstelling van regionale 

taxiadviescommissies en de hoogte van regionale taxitarieven. De taxibranche 

heeft momenteel vla de taxiadviescommissie indirect invloed op de toetreding 

en de hoogte van de tarieven. Op basis van het empirische materiaal is 

geconcludeerd dat er niet voldoende bewijs is om te kurmen spreken van een 

capture: de nulhypothese die een capture op statistische gronden uitsluit 

wordt niet verworpen. De resultaten sluiten een capture in de prakti jk 

daardoor niet uit. De verklarende waarde van de gevonden regressievergelijking 

is namelijk l n het algemeen (zeer) laag^\ Dit artikel kan derhalve het beste als 

een verkennende studie worden opgevat. 

Graddy & Nichol, 1989. 
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In de provincie Drenthe is de bevoegdheid gedelegeerd naar drie 

samenwerkingsverbanden, zijnde de regio's Noord- en Midden-Drenthe, 

Zuidoost-Drenthe en Zuldwest-Drenthe. In Noord- en Midden-Drenthe bestaat 

de commissie uit vertegenwoordigers van: 

• werkgevers (2) 

• FNV en CNV (4) 

• politie (2) 

• de regio Noord- en Midden-Drenthe (2) 

In Zuidoost-Drenthe bestaat de commissie u i t vertegenwoordigers van: 

• CNV en FNV (2) 

• KNV 

• politie (1) 

• overleggroep kleine dorpen (1) 

• en de bestuurder die taxizaken ln zijn portefeuille heeft (1) 

In Zuidwest-Drenthe bestaat de commissie ui t vertegenwoordigers van: 

. K N V ( l ) 

. CNV en FNV (2) 

• samenwerkingsverband (1] 

In principe streeft men binnen deze drie regio's zoveel mogelijk naar 

hetzelfde beleid. 

In de provincie Gelderland bestaat de commissie uit vertegenwoordigers 

van: 

• politie (1) 

• KNV (inclusief één taxiondernemer) (2) 

. FNV en CNV (2) 

en 

• ambtenaren van de provincie (2) 

• een vertegenwoordiger van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1) 

• de gedeputeerde van Verkeer en Vervoer (1) 

In de provincie Friesland bestaat de taxiadviescommissie u i t 

vertegenwoordigers van: 

• Friesche Taxi Ondernemers (3) 

. KNV (3) 

en u i t 

• ambtenaren (2) en 

• de gedeputeerde van Verkeer en Vervoer (1) 
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Consumentengids, 1992. 

'̂ Uit de Moandstatistiel^ Verl<eer 
en Vervoer, 1994, bli|l<t, v/at het 
criterium voor toewijzing aan 
een groep is: 
- een stadsregio bevat een stad 

met meer dan 200.000 
inwoners (Noord-Holland 
Amsterdam, Zuid-Holland 
Rijnstreek en Duin en bollen 
en Utrecht); 

- een middenregio bevat 
minimaal één stad met meer 
dan 100.000 inwoners 
(Noord-Brabant, Limburg, 
Groningen, Zuid- Holland 
Drechtsteden en Leidse regio, 
Gelderland en Overijssel); 

- een plattelandsregio kent 
geen stad met meer dan 
100.000 inwoners (Friesland, 
Zeeland, Flevoland en 
Drenthe). 

De prijzen in de tabel 3 zijn 
derhalve: 
Ritprijs op basis van KM-tarief= 
eerste aanslag 10 * 
kilometertarief 
Ritprijs op basis van uurtarief= 
eerste aanslag + (20/60) * 
uurtarief. 

In sommige regio's zit in de 
eerste aanslag een aantal vrije 
meters inbegrepen. Zo wordt 
bijvoorbeeld in Drenthe de eerste 
2000 meter niet belast. In de 
analyse is de eerste aanslag 
hiervoor aangepast: de eerste 
aanslag wordt verminderd met 
het produkt van het aantal vrije 
meters en het kilometertarief voor 
deze vrije meters. Bijvoorbeeld: 
in Drenthe is de eerste 2000 
onbelast; de eerste aanslag 
(ƒ 7,60) wordt verminderd met 
2000 meter a ƒ 2,85 per 
kilometer (kilometertarief). De 
eerste aanslag wordt dan 
ƒ 7,60 minus ( 2 * / 2,85) = 
ƒ 1,90. Zo resulteert een eerste 
aanslag zonder vrije meters. 

Appendix 2 

Empirische resultaten 

De samenstellingen van de taxiadviescommissies (zie appendix 1) zijn 

gebruikt om de invloed van de gevestigde ondernemingen op de vaststelling van 

de tarieven te bepalen. Hiervoor is gebruikt de verhouding van het aantal 

vertegenwoordigers van de taxibranche binnen de taxiadviescommissie ten 

opzichte van het totaal aantal leden van deze commissie. Hoe hoger deze 

verhouding, hoe groter de invloed van de taxibranche op de commissie. Als 

vertegenwoordigers van de taxibranche worden gezien KNV, taxiondernemers, 

en werknemers die lid zijn van CNV of FNV. De Consumentengids''" vormt de 

bron voor de gegevens met betrekking tot de tarieven. 

De verklarende variabele, x(t), i n de regressieanalyse is de fractie 

brancheleden in de taxiadviescommissie ten opzichte van het totaal aantal 

leden van deze commissie. De te verklaren variabele, Y(t), is de hoogte van de 

tarieven. De gebezigde specificatie van de regressievergelijking is Y(t) 

= bo + b l x(t). De 'capture' theorie poneert de hypothese dat de tarieven 

toenemen naarmate de fractie brancheleden ln de taxiadviescommissie stijgt. 

Volgens de 'public interest' theorie is er geen verband tussen deze twee 

variabelen omdat uitsluitend overwegingen van efficiëntie de drijvende kracht 

achter de hoogte van de tarieven zijn. Drie analyses zijn uitgevoerd met 

verschillende regio-indelingen: 

• stadsregio's, middenregio's en plattelandsregio's; 

• stadsprovincies en plattelandsprovincies; 

• analyse van alle waarnemingen (provincies). 

De opdeling in regio's dient om eventuele verschillen tussen regio's op het 

gebied van factoren als verkeersdrukte en de aanwezigheid van andere vormen 

van vervoer mee te nemen in de analyse. Zo kan bijvoorbeeld verwacht worden 

dat een taxirit over een bepaalde afstand langer duurt i n de randstad in 

verband met grotere verkeersdrukte in vergelijking met minder dichtbevolkte 

gebieden. De indeling van de regio's vindt plaats met behulp van cijfers met 

betrekking tot steden en aantallen Inwoners van die steden^'. Bij de indeling 

van regio's in stads-, midden- en plattelandsregio's zijn gegevens verwerkt van 

i n totaal 15 regio's. Per analyse zijn prijzen berekend voor twee hypothetische 

ritten (van 10 kilometer of 20 minuten reistijd) op basis van de eerste aanslag 

en het kilometertarief of op basis van de eerste aanslag en het uurtarief^. 

Verondersteld wordt dat een rit ofwel helemaal gereden is met het uurtarief, 

ofwel helemaal met het kilometertarief (beide inclusief de eerste aanslag)''^. 

Tabel 1 presenteert de prijzen en de fracties, terwijl tabel 2 de 

regressieresultaten presenteert. Slechts de uitkomsten voor de indeling stads-, 

midden- en plattelandsregio's worden vermeld, omdat andere indelingscriteria 

voor de samenstelling van regio's niet tot andere resultaten blijken te leiden. 



Tiidscnrii t 
vervoerswetenschap 

De regressievergelijking = + b , * is met het statistische pakket SAS 

geschat, waarbij Y^ de hoogte van het taxitarief is i n regio t en x^ de fractie 

brancheleden in de taxiadviescommissie i n regio t. In de helft van de 

regressievergelijkingen is een positieve waarde gevonden voor b j . In geen enkel 

geval werd de nulhypothese verworpen op het 1 of 5 procent 

significantieniveau. Dit houdt in dat er op het 1 en 5 procent 

significantieniveau geen enkele specificatie is gevonden waarvoor de capture 

theory statistisch significante ondersteuning krijgt. Op het 10 procent 

significantieniveau wordt de nulhypothese alleen verworpen ln de specificatie 

met stadsregio's. (De waarde van R2 is hoog voor deze specificatie omdat er met 

deze specificatie weinig variatie in de data is, waardoor een groot gedeelte van 

de verklaringskracht voor rekening van de constante term komt.) Er is derhalve 

enige ondersteuning voor de capture theorie. 

Samenvattend, op grond van de empirische resultaten kan geconcludeerd 

worden dat er nauwelijks ondersteuning is voor de stelling dat een grotere 

invloed van de branche in de taxiadviescommissie resulteert i n hogere prijzen. 

Het beperkte aantal waarnemingen en het hanteren van slechts één exogene 

variabele brengen echter met zich mee dat een 'capture' niet wïl zeggen dat een 

capture van de taxiadviescommissie door de taxibranche zonder meer kan 

worden uitgesloten. 
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Ruimtelijk-economische flexibiliteit en 
prijsgevoeligheid van het 
goederenwegvervoer 

Ir. A .N . Bleijenberg' 

A b s t r a c t 

It is often assumed that economie growth is automatically followed by freight transport volume 
increases. However, in this article it is argued that transport volume rises are usually linked to 
spatio-economic changes in the economy Transport distances grow much faster than economic 
output in tons. 

This article then goes on to review price elasticity where rood freight transport is concerned. 
Going on a few relevant studies the conclusion is drawn that price elasticity probably lies 
betvveen -0.7 and -1.1 which is much higher than is generally assumed. 

These findings, combined with certain theoretical and micro economic considerations, lead to 
the conclusion that spatio-economic patterns are rather flexible. The implication is that transport 
volume growth can be influenced to some extent. So, demand management could become a 
new element in freight transport policy. 

1. Inleiding 
Uit verschillende studies en ui t beleidsnota's van de rijksoverheid bl i jk t dat 

de vastgestelde milieudoelen voor het goederenwegvervoer naar alle 

waarschijnlijkheid niet zullen worden gehaald. Vooral de uitstoot van het 

broeikasgas C O 2 b l i j f t stijgen, terwijl voor het jaar 2010 een reductie met 10% 

ten opzichte van de emissies in 1990 als beleidsdoel is vastgesteld. Oorzaak is 

de snelle groei van het transportvolume - zowel i n tonkllometers als i n 

voertuigkilometers - , die de milieu-technische vooruitgang ruimschoots 

overtreft. 

Deze spanning tussen wens en realiteit roept de vraag op wat de oorzaken 

zijn van het groeiende transportvolume en vervolgens of deze groei te 

beïnvloeden is. Deze vragen betreffen het aanpassingsvermogen - of de 

flexibiliteit - van ruimtelijk-economische patronen^. Nauw verweven met de 

vraag naar de flexibiliteit van ruimtelijk-economische patronen is de 

prijsgevoeligheid van het transportvolume. Een lage prijsgevoeligheid 

correspondeert met starre ruimtelijk-economische patronen en omgekeerd. 

Er is vri j weinig onderzoek gevonden dat direct bruikbaar is voor het vinden 

van een antwoord op deze vragen. Door verschillende benaderingen ontstaat 

toch inzicht i n de mate van ruimtelijk-economische flexibiLiteit: 

• de achterliggende oorzaken van de optredende groei van het 

goederenwegvervoer geven inzicht i n beïnvloedingsmogelijkheden en komen 

i n paragraaf 2 aan de orde; 

• vervolgens geeft paragraaf 3 een overzicht van theoretische 

aanpassingsmogelijkheden in logistiek en ruimtelijke economie; 

• studies naar de prijsgevoeligheid van het goederenwegtransport zijn 

weergegeven in paragraaf 4: 

• tot slot worden twee cases op microniveau besproken (paragraaf 5). 

Dit artikeP sluit af met een discussie over de flexibiliteit van logistiek en 

ruimtelijke patronen en de hiermee verbonden prijsgevoeligheid van het 

wegtransport (paragraaf 6). 
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Reële productiewaarde 
(consumptie en export) 

+ 10% 

Ï 
Gewicht van de 

productie 
- 2 % 

I 
"Handling factor" 

+ 13% 

I 
Wegtransport in ton 

+ 10% 
Gemiddelde ritlengte 

+ 26% 

r T 
Tonkllometers 

+ 39% 

Gemiddelde belading 
(ton/voertuig) +14 % 

Voertuigkilometers 
+ 22% 

Figuur I : Logistieke veranderingen in de voedingsmiddelensector in het Verenigd Koninkrijk, 
1983-1991 (bron: McKinnon en Woodburn, 1995) 

economisctie productie voor t iun rekening. Het aandeel van de industriële 

productie daalt voortdurend. De economie bevindt zich dus in een proces van 

'dematerialisatie'. Dit b l i jk t echter niet ui t een verminderde groei van de 

goederenstromen door de economie, omdat de transportafstanden toenemen. 

De groei in het aantal schakels en ritten in de productieketen en in de 

gemiddelde transportafstand, veroorzaken samen naar schatting driekwart van 

de waargenomen groei i n tonkm. Het is dus vooral de ruimtelijke reorganisatie 

van het productieproces die de groei i n tonkm veroorzaakt en veel minder de 

groei i n het BNP op zichzelf. 

Dit is een belangrijke constatering. Omdat de groei van de 

goederenstromen vooral samenhangt met ruimtelijk-economische processen, is 

het omgekeerde waarschijnlijk ook mogelijk, namelijk dat 

ruimtelijk-economische veranderingen de groei van het goederenvervoer 

kunnen verminderen. En omdat de groei van het transportvolume maar ten 

dele veroorzaakt wordt door economische groei, kunnen de economische 

consequenties van minder goederenvervoer ook beperkt zijn. 
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^^{[^•^•SiSlE^S 3.2 Logistiek 

Door een hogere beladingsgraad te realiseren, neemt het aantal 

vrachtwagenkilometers af, zonder dat er minder wordt vervoerd. Een verhoging 

van de gemiddelde beladingsgraad van 50 naar 60% betekent dat het aantal 

vrachtwagenkilometers met 17% afneemt. Verhoging van de beladingsgraad is 

mogelijk door verschillende logistieke aanpassingen: 

• wachten tot voldoende lading beschikbaar is voor een volle r i t (minder 

'Just-in-Time'); 

• bundeling van vervoersstromen (bijvoorbeeld 'Hub-and-Spoke'), met extra 

overslag; 

• organiseren van een retourvracht. 

Naast verhoging van de beladtngsgraad is ook een verschuiving naar 

milieuvriendelijke vervoerswijzen mogelijk, eventueel als gecombineerd vervoer. 

Dit ligt het meest voor de hand voor transporten over vrij grote afstand en voor 

Intensief bereden transportassen. Vervanging van alle wegtransporten boven de 

800 km door Intermodaal vervoer kan de emissies van C O 2 met ruwweg 5% 

^verminderen. Ook voor kortere afstanden kan intermodaal vervoer een optie 

zijn. 

3.3 Productie en distributie locaties 

Door de productie te verspreiden over meer vestigingen kan de 

transportbehoefte dalen. Tegenover de lagere transportkosten staat een afname 

van de schaalvoordelen bij het productieproces. 

Ook bij de vestigingsplaatskeuze van fabrieken en bedrijven kan men meer 

gewricht toekennen aan vermindering van het wegvervoer. Dit kan betrelddng 

hebben op de aanvoer - zeehavens - en op de afvoer - goede verbindingen voor 

spoor en binnenvaart. Een groter belang hechten aan minder wegtransport zal 

echter samengaan met concessies op andere vestlgtngsplaatsfactoren 

(bijvoorbeeld grondkosten, fiscale faciliteiten of de arbeidsmarkt). 

3.4 Aanvoer- en afzetmarkten 

Minder transport is ook mogelijk door verkleining van het afzetgebied. 

Edammerkaas kan bijvoorbeeld ui t de schappen van de Spaanse supermarkt 

verdwijnen en Parmaham zal i n Nederland een exclusiviteit worden. Dit 

betekent dat de afzetmarkten voor Parmaham en Edammerkaas geografisch 

kleiner worden. Verkleining van het afzetgebied - ook wel regionalisatie 

genoemd - is echter niet hetzelfde als vermindering van de cifzet. De 

concurrentie van gelijksoortige producten ui t andere landen neemt immers ook 

af - bijvoorbeeld Franse kaas in Nederland. De afzet i n de regio kan dus 

stijgen, als compensatie voor de verminderde afzet l n ver weg gelegen gebieden. 

Voor de consument betekent deze ontwikkeling dat deze te maken krijgt 

met een afnemend assortiment: bijvoorbeeld géén keuze meer u i t kaassoorten 

ui t alle landen van de wereld, maar alléén u i t het eigen land en ui t de 

buurlanden. 
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maar kurmen consumenten en bedrijven vaak Itiezen voor gelijksoortige 

producten en halffabrikaten die minder ver weg worden gemaakt (zie ook 

paragraaf 5). Binnen dezelfde ruimtelijke structuur ontstaat dan een ander 

ruimtelijk gedragspatroon. Deze twee opmerkingen ondersteunen de tamelijk 

hoge prijsgevoeligheid, zoals die wordt geconcludeerd in de overzichtsstudie 

voor de Wereldbank. 

Naast deze overzichtsstudie voor de Wereldbank zijn twee andere studies 

gevonden, die in dezelfde richting wijzen. Kouris (1983) vmdt i n een studie u i t 

1983 voor de USA een elasticiteit voor de afgelegde afstand ln relatie tot de 

brandstofprijs van -0,19 (uit Pronk en Blok, 1991). Uitgaande van 20% 

brandstofkosten komt dit overeen met een prijselasticiteit van -0,95. Deze 

waarde ligt nabij het midden van de marge ui t de studie voor de Wereldbank 

(Oum e.a., 1990). 

Voor Denemarken schatten Jensen en Bjorner (1995) een prijselasticiteit voor 

het goederenwegvervoer van -0,5 a -1,0. Bij de gemaakte berekeningen is 

echter verondersteld dat géén verschuiving naar andere vervoerswijzen kan 

plaatsvinden. De elasticiteit inclusief modal shift zal dus iets hoger zijn. Een 

Indruk hiervan is te krijgen met behulp van modal shift elasticiteiten, die zijn 

vastgesteld door het NEI (Blok e.a., 1993). Deze studie geeft een modal shift 

elasticiteit voor het birmenlandse goederenverkeer van -0,1 en voor het 

internationale vervoer van -0,2''. Dit betekent dat een prijsverhoging ln het 

wegtransport van 1% leidt tot een verschuiving van goederenstromen naar 

andere vervoerswijzen met 0,1 a 0,2%. Omdat deze modal shift elasticiteit 

complementair is aan die ui t de eerder genoemde Deense studie, mogen beide 

waarden bij elkaar worden opgeteld. Hieruit volgt een prijselasticiteit van -0,6 a 

-1,2, hetgeen goed overeenstemt met de studie van de Wereldbank. 

De beschreven onderzoeken wijzen alle drie naar een prijselasticiteit van 

-0,7 a -1 ,1 . Er zijn géén studies gevonden die een harde aanwijzing geven dat 

de prijselasticiteit veel lager is, zoals vaak wordt verondersteld. Het is denkbaar 

dat modal shift elasticiteiten soms worden verward met de totale 

prijselasticiteit, onder de veronderstelling dat alléén een verschuiving naar 

andere vervoerswijzen de hoeveelheid wegtransport kan verminderen. Uit de 

gevonden elasticiteiten bl i jk t echter eerder het omgekeerde: als gevolg van 

prijsverhogingen zal vooral vraaguitval plaatsvinden; andere vervoerswijzen 

nemen maar 10 a 25% van het verminderde wegtransport over. 

De gevonden waarden voor de prijselasticiteit van het 

goederenwegtransport wijzen in de richting van een redelijk vermogen tot 

aanpassing van het ruimteli jk patroon van de economie. 

5. Micro: cliampignons en mineraalwater 
Enkele voorbeelden kurmen het inzicht verder vergroten in de 

mogelijkheden om het vrachtverkeer te verminderen door aanpassingen in het 

ruimtelijke patroon van het productieproces. Door het Duitse Wuppertal 

Institut is de transportintensiteit van 11 champignonkwekerijen onderzocht 
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waarschijnlijk tot gevolg gehad dat vermindering van de volumegroei een blinde 

vlek is geworden m zowel het onderzoek als het beleid. Veel onderzoek is 

bijvoorbeeld gedaan naar mogelijkheden om de modal split te veranderen, 

terwijl weinig bekend is over beïnvloeding van het transportvolume. Pas recent 

wordt hierover gepubliceerd. 

Een tweede vaak gehoord argument tegen de beïnvloedbaarheid van het 

transportvolume en de ruimtelijke dimensie van de economie is het geringe 

aandeel van de transportkosten ln de productprljs. Deze constatering is op zich 

Juist, hoewel vaak niet de transportkosten ui t de hele productieketen zijn 

meegenomen, maar alléén die u i t de laatste schakel van het productieproces. 

Tabel 1 geeft enkele voorbeelden van het verschil tussen alléén de directe 

transportkosten en alle transportkosten samen. De totale transportkosten i n 

het hele productieproces zijn voor de weergegeven producten ongeveer twee 

keer zo groot als de transportkosten in de laatste schakel. Meestal wordt alléén 

het percentage transportkosten ln de laatste schakel genoemd. 

T a b e l 1: D i r e c t e e n t o t a l e t r a n s p o r t k o s t e n a l s p e r c e n t a g e v a n d e v e r k o o p p r i j s 

( D u i t s l a n d ) 

D i r e c t e D i r e c t e e n i n d i r e c t e 

t r a n s p o r t k o s t e n t r a n s p o r t k o s t e n 

Voedingsmiddelen 1,75% 3,90% 
Dranken 1,55% 2,99% 
Kleding 0,34% 1,12% 
Lederwaren, schoenen 0,45% 1,1 1% 
Muziekinstrumenten, speel
goed 0,44% 1,24% 
Papier e.d. 1,25% 2,96% 
Bouw 1,59% 3,48% 

Bron: selectie uit UBA (1994) 

Belangrijker echter dan de directe en Indirecte transportkosten, is dat een 

klein percentage transportkosten i n de verkoopprijs weinig zegt over de 

gevolgen van een eventuele verhoging van de transportkosten. Hiervoor is een 

vergelijking met de winstmarges belangrijker. De totale transportkosten 

kunnen namelijk aanzienlijk zijn i n verhouding tot de winstmarges. Dit geeft 

een prikkel om het logistieke proces aan te passen aan nieuwe omstandigheden 

en zodoende de winstmarges op peil te houden. 

Tot slot van dit artikel wordt een voorlopige balans opgemaakt. Meerdere 

aanwijzingen zijn gevonden voor een redelijk aanpassingsvermogen van de 

ruimtelijke patronen van de economie en hiermee tegelijkertijd van een 

redelijke beïnvloedbaarheid van het transportvolume. Niet alléén theoretische 

overwegingen (paragraaf 3) wijzen i n deze richting, maar ook empirische 

gegevens op macro-(4), meso-(2) en mlcroschaal (5). Juist omdat deze 

constatering afwijkt van 'algemene' opvattingen, is enige voorzichtigheid bij het 

trekken van conclusies geboden. Er Is echter wel voldoende aanleiding om 

[ 
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Corridors en economische groei 

Enkele gedachten over de bijdrage van Europese 
vervoerscorridors aan (interjregionaal-economische 
ontwikkelingen 
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Prof. dr. H.B. Roos' 

A b s t r a c t 

From time immemorial it has been presumed that investing in infrastructure can lead to 
regional-economic growth, simply because having a good infrastructural system is an important 
establishment factor prerequisite for any business. However, over the course of time, the 
mechanism dictating that monitoring how companies are established and how they invest in 
infrastructure can almost certainly lead to economic growth, has changed. 

Traditional location theories assume that, to a large extent, the desire to minimize transport costs 
is the criterium that steers companies when it comes to the matter of selecting location sites. 
Companies tend to flock to areas where transport and logistical costs are low and where the 
market that can be served is as big as possible. When improvements are made in infrastructure 
transport and logistical costs may drop and productivity may rise which, in turn, could lead to 
expansion and to the establishment of new companies in given regions. On the whole, 
companies tend to be established at points which may be regarded as infrastructural junctions. 

In recent years, because of deregulation and technological progress, parts of the production 
process have become less and less reliant on the proximity of traditional establishment sites. 
They have thus, in a spatial sense, 'fanned out'. At the same time, though, other economic 
activities, like logistical services, have been tending to become concentrated. Increasingly, 
industries are being established along main transport routes, hinterland junctions and corridors. 

Inter-regional vying for business sites is increasing. In regional areas good access is becoming 
ever more important in connection with attracting and retaining commerce. By directing 
infrastructure into corridors extra opportunities arise as entrepreneurs are given more chances to 
optimize logistics and productivity. This can lead to economic structural reinforcement in the 
relevant regional areas. By creating new European corridors and improving the existing ones 
the Netherlands is able to react to, and profit from, the concentration or de-concentration of 
economic activities, notably by strengthening its logistical role in Europe. 

1. Inleiding 
Door de Europese integratie staat de verdere ontwikkeling van 

infrastructuur op Europees niveau volop in de aandacht. Een belangrijk 

onderdeel wordt gevormd doOr de verdere ontwikkeling van Europese 

'corridors': transportverbindingen tussen grote economische centra en van en 

naar de maingates, waarop grote stromen goederen via weg, spoor, water en 

pijpleiding worden vervoerd. . 

Er bestaat nog geen consensus over de regionaal-economische effecten van 

de aanleg van de Europese corridors. In deze bijdrage wordt de stelling 

verdedigd dat een verdere ontwikkeling van deze corridors kansen biedt op 

economische groei i n de betrokken regio's. Door bundeling van infrastructuur 

in corridors kunnen namelijk zodanige economische voordelen worden behaald 

dat voor daaraan gevestigde bedrijven een betere beheersing van het 

bedrijfsproces (waaronder het logistieke proces) mogelijk wordt gemaakt^. Dit 

biedt vervolgens kansen op economische structuurversterking en algemene 

welvaartsgroei. In dit artikel wordt niet ingegaan op macro-economische 

effecten van investeringen in infrastructuur en andere dan structurele effecten 

(bijvoorbeeld de tijdelijke werkgelegenheidsimpuls). 
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IE T a b e l 1: H a n d e l s - e n v e r v o e r s s t r o m e n b i n n e n e n t u s s e n E u r o p e s e r e g i o ' s 

H a n d e l T r a n s p o r t 

Binnen één regio 
Binnen één land 
Binnen EU plus Zwitserland en 
Oostenrijk 
Van en naar EU plus Zwitser
land en Oostenrijk 

50,4% 
27,2% 

49,8% 

270% 

4,6% 3,9% 

18,2% 19,2% 

Totaal 9,6 mid. ton 10,1 mId. ton 

Bron: NEA in: Ministerie van VROM (1995). 

4. Regionaal-economische effecten van de aanleg van 
infrastructuur 
Naast de in de vorige paragraaf genoemde potentiële (indirecte) 

economische effecten lian de aanleg van infrastructuur ook op een andere vwjze 

economische effecten hebben. De aantrekkelijkheid van een regio w/ordt 

namelijk vergroot door goede verbindingen met andere regio's. Hoe beter deze 

verbindingen zijn, hoe meer bedrijvigheid een regio i n principe kan aantrekken. 

De aanwezigheid van infrastructuur is immers een belangrijke 

vestigingsplaatsfactor voor bedrijven^. Om meer specifiek aan te geven wat het 

verband is tussen infrastructuur en het aantrekken van bedrijven, dient nader 

te worden ingegaan op de rol van infrastructuur in de locatiekeuze van 

bedrijven. Deze rol is i n de loop der t i jd aan verandering onderhevig geweest. 

4.1 De 'traditionele' rol van infrastructuur in de locatiekeuze en de 

daaruit voortkomende potent ië le regionaal-economische effecten van 

infrastructuur. 

De locatiekeuze hing vroeger i n belangrijke mate af van 

transportkostenminimalisering (door vestiging nabij grondstoffen- en 

afzetgebieden). Traditionele locatletheoriëen van bijvoorbeeld Von Thünen 

(1842) en Weber (1909) toonden aan waarom bepaalde soorten bedrijvigheid 

dichter bij resp. verder van grondstoffen- en afzetgebieden gevestigd waren. 

Vanuit de denkbeelden van Von T h ü n e n en Weber kunnen concentrische zones 

rondom steden en regio's worden onderscheiden waarbinnen bepaalde typen 

bedrijvigheid gevestigd zijn. Elke zone werd verondersteld een bepaald 

verzorgingsgebied te hebben. Deze locatietheorieën zijn hierdoor duidelijk 

'puntmodellen'. 

Andere locatietheorieën gaan dieper in op de wijze waarop goede 

infrastructurele verbindingen de transportkosten en andere logistieke kosten 

kurmen verlagen en de productiviteit kunnen verhogen. De transportkosten 

kunnen dalen door de mogelijkheid om goederen en personen binnen een 

kortere t i jd te vervoeren dan voorheen, wat leidt tot lagere kosten per rit. 

Wanneer vervoerders de keuze hebben tussen verschillende soorten 

' Bruinsma en Rietveld, 1992. 
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' Voigt, 1973; Bruinsma en 
Rietveld, 1992; Bruinsma, 1994. 

' Deregulering betekent dat 
economische barrières worden 
opgeheven, waardoor markten 
(meer) open worden voor 
binnenlandse en buitenlandse 
concurrenten en het mogelijk 
wordt om andere economische 
activiteiten te ontplooien. 

De verhoogde productiviteit en het vergrote afzetgebied van de bedrijven 

kunnen vervolgens lelden tot investeringen van deze bedrijven in de regio. 

Enerzijds kunnen bestaande vestigingen worden uitgebreid en kunnen nieuwe 

vestigingen worden geopend. Anderzijds kan nieuwe bedrijvigheid worden 

aangetrokken door het verbeterde vestigingsklimaat. Investeringen in 

infrastructuur kunnen aldus lelden tot meer werkgelegenheid en economische 

groei (zie figuur 1). Dit impliceert echter dat aanleg van infrastructuur voor 

sommige regio's ook negatief kan uitpakken: bedrijven kunnen door de 

verruimde locatiekeuze en veranderingen ln relatieve aantrekkelijkheid van 

regio's massaal wegtrekken (zgn. 'leegzuigeffecten'f-

4.2 De 'moderne' rol van infrastructuur in de locatiekeuze en de 

daaruit voortkomende potent ië le regionaal-economische effecten van 

infrastructuur 

De afgelopen jaren is infrastructuur en met name bundeling van 

infrastructuur steeds belangrijker geworden i n de locatiekeuze van bedrijven. 

Dit hangt nauw samen met het feit, dat door deregulering" en technologische 

vooruitgang delen van het productieproces in het algemeen 'footloose' zi jn 

geworden, dat wü zeggen steeds minder gebonden aan de nabijheid van 

traditionele locaties. Er vindt daardoor een deconcentratie van 

productieprocessen plaats: delen van het productieproces worden afgestoten en 

'waaleren' ruimtelijk gezien uit. 

Door het wegvallen van allerlei economische barrières l n veel landen wordt 

het gemakkelijker om producten op buitenlandse marken af te zetten. Omdat 

dit ook omgekeerd geldt, verscherpt de concurrentie en worden bedrijven 

gedwongen zo efficiënt en zo flexibel mogelijk te opereren. Zij concentreren zich 

op hun kernactiviteiten en besteden productie- en andere activiteiten die niet 

tot hun 'core business' behoren ui t (bijvoorbeeld de productie van onderdelen 

en halffabrikaten, logistieke dienstverlening en marketing). Daarnaast kiezen 

ondernemingen voor de uitvoering van de 'footloose' onderdelen van het 

productieproces voor de meest gunstige locatie. Het belang van locatiefactoren 

als infrastructuur, arbeidsklimaat, kennisinfrastructuur, Hgging ten opzichte 

van binnen- en buitenlandse markten, belastingklimaat en 

stimuleringspremies en het woon- en leefklimaat neemt toe. 

Verder trachten bedrijven hun voorraden te minimaliseren (en zo de kosten 

van rente{dervlng) tot een minimum te beperken), door ondermeer centralisatie 

van distributieactiviteiten. Hierbij kan men denken aan de groeiende 

populariteit van de zgn. Europese Distributiecentra van niet-Europese 

bedrijven. Ook wordt het klant- en landspeclfiek maken van producten vaak 

uitgesteld tot het moment waarop orders binnenkomen en overgelaten aan 

gespecialiseerde logistieke dienstverleners ('value added logistics'). Het aandeel 

van de transportkosten ln de totale logistieke kosten wordt steeds lager door 

technologische ontwikkelingen en deregulering van de vervoersmarkten. Eén en 

ander leidt tot een toenemende behoefte aan (just-in-tlme) transport en 

productie en aan dienstverlening op het vlak van transport en logistiek. Aan 
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" Stobenau, 1996; Colin, 1996, 

Atzemo en Wever, 1996, 

van activiteiten Is ook een ruimtelijke concentratie van gespecialiseerde 

logistieke dienstverleners te bespeuren'^. Door clustering trachten zij synergie 

te bereiken door bijvoorbeeld samenwerking en gebruikmaking van eikaars 

(informatie)infrastructuur. 

De tendens van ruimtelijke concentratie en specialisatie l n logistieke 

dienstverlening leidt i n Europa tot de vorming van logistieke centra die zijn 

gelegen op knooppunten van Infrastructuur. Een aanbod van een bundel 

infrastructuur voor verschillende modaliteiten bevordert daarbij de 

mogelijkheid om locale, regionale en internationale vervoersstromen te 

bundelen en efficiënt en flexibel te vervoeren'". 

4.3 Resumé: regionaal-economische effecten van infrastructuur in de 

loop der tijd 

Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de invloed van 

infrastructuur op de regionale economie in de loop der t i jd is veranderd. In 

eerste instantie maakte Infrastructuur handel en specialisatie mogelijk, wat tot 

verhoging van de gezamenlijke welvaart kon lelden. Heden ten dage hangt de 

welvaart van een regio steeds meer af van de hoeveelheid 'footloose' activiteiten 

die zij aan kan trekken. Door de hieruit voortvloeiende verscherping van de 

vestigingsplaatsconcurrentie tussen regio's wordt een goede bereikbaarheid 

steeds belangrijker (Ministerie van Economische Zaken, 1995). 

Infrastructuur is aldus een belangrijke vestigingsplaatsfactor, wat niet 

alleen geldt voor knooppunten van infrastructuur, maar l n toenemende mate 

voor de hoofdtransportassen en achterlandverbindingen (al dan niet l n de vorm 

van corridors). In dit verband kan bijvoorbeeld gewezen worden op het grote 

aantal bedrijven dat zich heeft gevestigd langs de hoofdtransportassen in Zuid

en Oost-Nederland'" en de concentraties van logistieke dienstverlening langs de 

as Frankfurt-Mannheim. De locatiekeuze van bedrijven vertoont steeds meer de 

karakteristieken van een 'lijnmodel', l n tegensteUing tot het Weberiaanse 

'puntmodel' (zie figuur 2). Niet punten, maar lijnen komen tot ontwiklceling en 

worden centra van economische kracht. 

Figuur 2: Het 'lijnmodel' van bedrijfsvestigingen 
T o e l i c h t i n g : de ellipsvormige kringen geven de zones van bedrijvigfieid en het verzorgingsgebied 
van in de kringen gevestigde bedrijvigheid aan, 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van Europese 

infrastructuur, i n het bijzonder de corridors. Daarna worden de mogelijke 
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" Dit hangt natuurlijk somen met 
de schaal; in een klein land als 
Nederland met een door de 
ligging belangrijke havenfunctie 
is automatisch een groot deel 
van het transport import, export 
of doorvoer. Wanneer 
Nederland met dezelfde haven 
immers een twee maal zo groot 
oppervlakte zou beslaan, zou 
het aandeel van nationaal en 
regionaal transport in het totale 
transport over het grondgebied 
van Nederland groter zijn, 

™ Ongeveer de helft van alle 
Amerikaanse, Japanse, 
Koreaanse en Taiwanese EDC's 
in Europa is gevestigd in 
Nederland (Colin, 1996), 

verbinding van het Twentekanaal met het Duitse Mittellandkanaal. Met name 

Nederlandse binnenvaartschippers wensen de aanleg van deze verbinding. 

Duitsland is echter terughoudend ten aanzien van de aanleg van het 

Twente-Mlttellandkanaal. Vreest men, dat het invloedsgebied van de 

Rotterdamse haven vergroot wordt ten koste van dat van de Duitse havens? 

De ontwikkeling van de TEN's en de Europese corridors kan verschillende 

effecten hebben voor de Europese regio's. In het hierna volgende worden 

mogelijke effecten van de aanleg van Europese corridors voor regio's i n 

Nederland behandeld. 

6. Mogelijke effecten van de Europese vervoerscorridors voor 
regio's in Nederland 
Goede verbindingen zijn voor een land als Nederland van groot belang. De 

Nederlandse economie is immers zeer 'open', gekenmerkt door veel import en 

export. Daarnaast heeft Nederland een belangrijke doorvoerfunctie (zie tabel 

3)'^. Vanwege de gunstige ligging spelen transport en distributie van oorsprong 

een grote rol l n onze economie. Rotterdam is de grootste haven van Europa, 

vanwaar en waarnaar grote vervoersstromen worden vervoerd. Veel 

niet-Europese bedrijven vestigen hun Europese Distributiecentra (EDC's) in 

Nederland^". Verder spelen Nederlandse vervoerders een grote rol i n het vervoer 

in Europa. 

T a b e l 3 : In - , u i t - e n d o o r g a a n d e g o e d e r e n s t r o m e n i n N e d e r l a n d i n 1 9 9 5 

( i n 1 . 0 0 0 t o n ) 

B i n n e n  A a n v o e r A f v o e r D o o r v o e r m e t o v e r l a d i n g 

l a n d s ( i n k o m e n d u i t g a a n d ) 

Zeevaart _ 260.680 69.791 69.752 25.313 
Binnenvaart 97.000 (' 37,866 101.736 4,446 49.441 
Spoorwegen 4.700 3.111 8,637 942 4.871 
Weggoede-
renvervoer 398.130 68.047 71.415 8.185 3,703 

Luchtvaart - 453 430 198 194 
Pijpleiding-
transport - 14.066 76,080 - -

Totaal 499.830 384.223 328.089 83.523 83,522 

(*): voodopig cijfers. Bron: CBS, Statistiek van de aan-, af- en door/oer 1995, Voorburg/Heerlen, 
1995; CBS, Zakboek Verkeer en Vervoer / 996, Voorburg/Heerlen , 1996, 

Er liggen enkele belangrijke Europese corridors van en naar Nederland: de 

Noord-Zuld-corridor, die de randstad vla Noord-Brabant en vla Vlissingen 

verbindt met Antwerpen en Zuid-Europa; de West-Oost-corridor, vanaf 

Rotterdam naar Duitsland via Gelderland/Overijssel en de Noord-corridor, die 

de randstad via de drie Noordelijke provincies verbindt met 

Noord-Duits land/Scandlnavië . De drie corridors verschillen i n de mate van 

ontvrikkeling. De Noord-corridor bevindt zich nog grotendeels ln de planfase en 

dient nog opgezet te worden (bijvoorbeeld door de aanleg van de zgn. Zuiderzee 
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T a b e l 4 : W e r k g e l e g e n h e i d in d e s e c t o r t r a n s p o r t , o p s l a g e n d i s t r i b u t i e 

( x 1 . 0 0 0 b a n e n ) ( ') 

R e l a 

t i e v e 
R e g i o ( " ) 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 g r o e i 

Groot Rijnmond (Rotterdam) 63,0 60,3 57,3 60,4 60,2 59,5 58,1 -8% 
Groot A'dam (A'dam en 

58,1 

Scliiphol) 56,8 59,0 64,2 64,6 65,6 67,0 67,0 18% 
Zuidoost Zuid-Holland 

67,0 

(Dordrecht) 6,9 7,3 7,9 8,0 8,4 8,5 8,6 25% 
Twente (Almelo) 8,1 8,4 8,9 9,2 9,5 9,6 9,7 20% 
Achterhoek (Doetinchem) 4,8 4,7 5,0 5,2 6,2 5,7 5,9 23% 
Arnhem-Nijmegen 11,5 11,8 12,1 12,5 12,9 13,9 13,8 20% 
Veluwe (Apeldoorn) 7,2 7,5 7 6 8,2 8,2 8,7 8,9 24% 
Utrecht 23,8 25,1 26,4 2 7 9 29,7 31,6 31,3 31% 
West-Noord-Brabant (Breda) 10,7 11,1 11,5 12,5 12,6 13,0 12,5 17% 
Midden-Noord-Brabant 

12,5 

(Tilburg) 6,0 6,3 6,4 6,7 6,9 7,3 7,7 28% 
Zuidoost Noord-Brabant 
(Venray) 8,3 8,5 8,7 9,2 9,8 10,5 10,7 29% 
Noordoost Noord-Brabant 
(Den Bosch) 9,0 9,6 10,1 10,2 11,6 12,1 11,6 28% 
Noord-Limburg (Venlo) 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7 3 22% 

Nededand 335,9 340,7 349,7 362,2 369,6 379,6 376,6 12% 

Noten (*): Rotterdam en regio's, die worden gekenmerkt door een relatief sterke groei in de sector 
transport, opslag en distributie; (**): tussen haakjes staat per regio de voor de sector transport, 
opslag en distributie belangrijkste plaats weergegeven. Bron: CBS, Gegevens over arbeid, 1991 
en 1993 in: Van Klink (1995). 

7. Top-down of bottom-up? 
Met de ontwikkeling van de corridors gaan grote veranderingen in de 

ruimtelijke ordening gepaard. Het is namelijk te verwachten dat zakelijke 

dienstverlening en andere Tootloose' bedrijvigheid zich l n toenemende mate 

gaan vestigen op en langs de corridors. Afstemming tussen de verschillende 

overheidslagen is nodig om dit proces in goede banen te lelden en ervoor te 

zorgen dat er voldoende aanbod aan vestigingsruimte is. Een belangrijke vraag 

is welke overheidslaag het meest aangewezen is om dit proces te sturen. In de 

Noord-corridor werken de drie Noordelijke provincies en de gemeenten samen 

om Infrastructuur en overslagpunten te verbeteren. Zoals eerder Is vermeld 

werken ook ln Noord-Brabant gemeenten samen om de 'logicon valley' te 

verwezenlijken. Deze min of meer bottom-up benadering heeft echter het gevaar 

van suboptimaliteit in zich. In de Noordelijke provincies werpen verschillende 

gemeenten zich op als transport en logistiek centrum terwijl het vanuit 

Noordelijk perspectief wellicht beter is dat een zekere onderlinge taalwerdeling 

en specialisatie wordt nagestreefd. Samenwerking en afstemming tussen de 

betrokken overheidslagen en bedrijfsleven binnen een corridor l i jk t daarom 

effectiever te zijn dan een pure bottom-up benadering. De rijksoverheid kan in 

dit ücht een regisserende en stimulerende rol spelen. 
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De Europese vervoersintegratie: 

vereenvoudiging en nieuwe nummering van de 
verdragen 

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

Een woord vooraf 

Het In de titel vermelde 

onderwerp, dat i n de vorige rubriek 

slechts i n het 'woord vooraf kon 

worden aangestipt, komt i n dit 

nummer uitgebreid aan de orde. 

Hierbij stilstaan is juis t nu heel goed 

mogelijk, omdat het Publicatieblad 

van de Europese Gemeenschappen 

(nr. C 340 van 10/11/1997) alle 

teksten van het Verdrag van 

Amsterdam bevat, zodat we nu beter 

dan de vorige keer de bron zelf 

kunnen aanhalen. Overigens heeft 

volgens verklaring 42 bij het Verdrag 

van Amsterdam deze wijziging geen 

rechtskracht en deze kan dan ook niet 

in de formele stukken worden 

gebruikt. Het loont nochtans de 

moeite er kennis van te nemen, want 

i n de praktijk zal ju is t met de nieuwe 

nummering (zonder rechtskracht) 

gewerkt worden. 

Er zijn nog meer algemene zaken, 

de Unie betreffende, die op het 

vervoerbeleid van invloed zijn. Ze 

zullen in dit woord vooraf hun plaats 

krijgen. De zogeheten 'Agenda 2000 

voor een sterkere en grotere Unle'-een 

tweedelige Commissiemededeling 

[GOM (97) 2000], die qua 

hoofdbeleidslijn al is geaccordeerd -

behelst i n volume 1 het beleid van de 

Unie, zowel Intern - met nadruk op de 

economische en sociale cohesie en het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid -

alsook extern, waarbij de uitdaging 

van de uitbreiding van de Unie aan 

bod komt. Dit deel wordt afgesloten 

met de beleidsideeën over een nieuw 

financieel kader voor de jaren 

2000-2006. Volume 2 gaat in zijn 

geheel in op de al genoemde 

uitbreiding. De analyse en de 

conclusies van deze 'Agenda 2000' zi jn 

overigens gebaseerd op de 

vooronderstelling van uitbreiding met 

10 leden, waarvan met zes direct 

onderhandelingen te openen zijn. 

In beide volumes ligt de nadruk, 

wat het vervoer betreft, op de 

Trans-Europese Netwerken (TEN). Ze 

bevorderen immers de duurzame 

ontwikkeling alsook de interne 

samenhang. Maar daarnaast dient 

eveneens gewerkt te worden aan 

betere en müieuvriendelijker 

vervoerssystemen, met optimale 

gebruilmiaking van nieuwe 

technologieën, om zo bij te dragen aan 

de oplossing voor 

verkeersopstoppingen, vervuiling en 

klimaatverandering. Communautaire 

fondsen spelen een cruciale rol bi j het 

opstarten van TEN-projecten. Daar l n 

de komende periode voor veel 

projecten de bouvrfase zal ingaan 

zullen ook de uitgaven, en daarmee de 

financieringsbehoeften, hoger zijn dan 

in de lopende periode. Naast de 

bekende fondsen, zoals cohesie - , 

regionaal - , investeringsfonds en 

Investeringsbank, alsmede de 

ontwikkeling van publiek/private 

financiering [de Commissiemededeling 

(COM (97) 453 def.) geeft 

aanbevelingen voor maatregelen] 

zullen toch meer middelen gevonden 

moeten worden. Met name de 

corridors binnen de TEN's zullen op 
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Trans-Europese Netwerken (TEN), 

weer terug. Een van de drie nieuwe 

wetgevingsclusters voor 1998, naast 

de al eerder aangekondigde 

voorstellen of wijzigingen van 

bestaande wetgeving, is dan ook het 

geheel van voorstellen met het oog op 

de ontwikkeling van de 

spoorwegsector (infrastructuur). De 

andere twee clusters betreffen 

voorstellen over de arbeids- en 

rusttijden i n het wegvervoer, de 

birmenvaart, het luchtvervoer en het 

vervoer over zee respectievelijk over de 

openbare dienstverplichtingen ln het 

vervoer over land (spoor- en 

wegvervoer). 

Voor de Nederlandse lezer - maar 

ook de Vlaamse kan er zijn voordeel 

mee doen, wetende dat de 

onderhavige persoon voor contacten 

open staat - sluiten we deze paragraaf 

af met de vermelding van de 

benoeming van een nieuwe 

Nederlandse Verkeersraad, het hoofd 

van de equipe, die bij de Permanente 

Vertegenwoordiging bij de EU de 

vervoersonderwerpen behandelt, maar 

ook verbonden is aan de Nederlandse 

Ambassade ln België en Luxemburg. 

Mr. J. M. van Heest, opvolger van mr. 

R.L.M. Schreurs, die het 

Clingendaelinstituut wegwijs gaat 

maken i n het vervoer, is door de wol 

geverfd; twee Nederlandse 

voorzitterschappen van de EU heeft 

hi j op vervoersgebied gecoördineerd 

en hi j is daarvoor terecht koninkli jk 

onderscheiden. Kortom een 

benoeming goed voor heel Europa, om 

het zo, variërend op het gezegde in 

zijn geliefde voetbalstad: 'wat goed is 

voor Rotterdam is goed voor 

Nederland', maar eens, 

getransformeerd naar deze 

internationale context, te zeggen. 

Vereenvoudiging en nieuwe 

nummering 

I n de loop der t i jd zi jn door allerlei 

toevoegingen de Europese verdragen 

onleesbaar geworden. De 

Intergouvernementele Conferentie, die 

uiteindelijk leidde tot de 

ondertekening (de ratificatie staat nog 

open !) van het Verdrag van 

Amsterdam, werkte aan een 

codificatie, lees het bundelen tot één 

nieuwe wettekst, van de bestaande 

verdragsteksten. Zo zou er een 

helderder beeld komen over 

inrichting, werkwijze en actiebereik 

van de Unie. Maar er was geen 

overeenstemming over de basis 

waarop zo'n codificatie moest steunen. 

De juridische samensmelting tussen 

de Europese Gemeenschappen en de 

Europese Unie, bijvoorbeeld ging niet 

door en daarmee verviel ook één van 

de codificatie-ontwerpen. 

Overgebleven in het Verdrag van 

Amsterdam is nu, naast een eerste 

deel met inhoudelijke wijzigingen 

(artikel 1 - 5) en de algemene en 

slotbepalingen in het derde deel 

(artikel 12 -15 ) , een Deel Twee 

(artikel 6 - 1 1 ) met een reeks 

bepalingen tot vereenvoudiging van de 

bestaande teksten van EG-, EGKS-, 

en Euratom-Verdrag. Zo worden in 

het eerstgenoemde verdrag zo'n 47 

artikelen geschrapt, daar deze 

overbodig zijn geworden. Om dezelfde 

redenen zijn weer andere redactioneel 

aangepast. 

We zullen al de drie delen hier de 

revue laten passeren, voorzover het 

vervoer direct of indirect betrokken 

kan zijn. Het gaat dan niet alleen om 

de artikelen ln de vervoerstitel maar 

ook om de zogenaamde algemene 

beginselen. In het boek 'Recht en 

Onrecht i n het Europees 

vervoersbeleid'^ is, wat betreft het 

toenmalige EG-verdrag, daarvan een 
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• Belastingen; artikel 90 - 93 (ex 95 

99). 

• Onzichtbare transacties; het 

oorspronkelijke eirtikel 106 met de 

bijbehorende bijlage III , met vele 

prijsbenamingen voor 

vervoersdiensten was al bi j 

'Maastricht', i n het kader van de 

EMU artikelen, vernummerd tot 

artikel 73 H en is met 'Amsterdam' 

ingetrokken. 

• Handelspolitiek; met verwijzing 

naar hetgeen gesteld is bij 

'Mededinging en Staatssteun' is 

slechts nog te vermelden dat het 

oorspronkelijke artikel 116 al met 

'Maastricht' was vervallen. 

• Sociale bepalingen, gelijke 

behandeling; artikel 141 (ex 119). 

• Trans-Europese Netwerken; artikel 

154 - 156 (ex 129B - 129D). 

• Algemene en slotbepalingen, 

waaronder statistiek, artikelen 284 

- 286 (ex 213, 213 A en B), deze 

laatste twee werden met 

'Amsterdam' toegevoegd ; financiële 

deelneming rechtspersonen, artikel 

294 (ex 221). 

• Derde staten en internationale 

organisaties; artikel 300 - 308 

(ex 228 - 235) en 310 (ex 238). 

Tot zover de 'nieuwe' artikelen, 

voorzover zij voor nadere 

achtergrond-belichting vermeld staan 

in het acmgehaalde boek 'Recht en 

Onrecht l n het Europees 

vervoersbeleid' of uit zichzelf zoals de 

Trans-Europese Netwerken, duidelijk 

zijn. Maar door de constante 

aanvulling van de verdragen zijn er 

nog meer algemene beginselen 

gekomen, althans bepalingen over 

onderwerpen, die i n het algemeen 

voorschrijven dat andere 

beleidsbepalingen hiermee rekening 

dienen te houden. We wijzen op: 

• de volksgezondheid, artikel 152 (ex 

129); 

• consumentenbescherming, artikel 

153 (ex 129A); 

• economische en sociale 

samenhang, artikel 158 - 162 (ex 

130 A - E ) 

en ln mindere mate 

• cultuur, artikel 151 (ex 128); 

industrie, artikel 157 (ex 130) 

• onderzoek en technologische 

ontvwkkeUng, artikel 163 (ex 130 F) 

Ze behoren derhalve ook tot de het 

vervoer beïnvloedbare artikelen. 

Tenslotte, dat in dit rijtje niet het 

milieu [artikel 1 7 4 - 176 (ex 130 R-T)] 

of ontwikkelingssamenwerking [artikel 

1 7 7 - 180 (ex U. .Y)] voorkomt is te 

wijten aan de zelfstandige 

behandeling van deze onderwerpen l n 

het verdrag zonder expliciet te 

verwijzen naar 'de bepaling en de 

uitvoering van elk beleid en elk 

optreden' dat het onderhavige 

onderwerp zou moeten verzekeren. In 

de praktijk evenwel zal het 

milieuonderwerp toch wel meer 

invloed op de vervoerswetgeving 

hebben dan bijvoorbeeld de huidige 

cultuurbepallngen. 
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Een kwestie van bereikbaarheid. 

Prof. em. dr. H. Keeris' 

Ir. J. van der Stoep en ir. D. van der Goot 

E e n k w e s t i e v a n b e r e i k b a a r h e i d . 

O v e r m o b i l i t e i t e n s o c i a l e 

v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d . 

Nunspeet 1996, Marnix van Sint 

Aldegondestichfing, 106 p. 

In dit boekje benaderen de 

auteurs de problematiek vanuit een 

moreel standpunt, ingegeven door een 

reformatorische levensbeschouwing. 

De aandacht gaat daarbij 

hoofdzakelijk naar het 

personenverkeer. Ze verbinden de 

verkeersproblematiek met de 

mobiliteit i n haar brede 

maatschappelijke betekenis. Ze 

sluiten zich aan bij deel d van het 

Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer (1990), waarin voorrang wordt 

gegeven aan leefbaarheid boven 

bereikbaarheid. Dit kan echter niet 

zonder de groei van de mobiliteit af te 

remmen. De economische belangen 

primeren evenwel, wat een selectieve 

bereikbaarheid impliceert. De auteurs 

gaan akkoord met het standpunt dat 

de bereikbaarheid een speerpunt is 

van het beleid met betrekking tot de 

mobiliteit. 

In hoofdstuk 2, gewijd aan de 

moderne visie op ruimte, t i jd en 

samenleving, wordt een 

cultuurfilosofische schets gegeven van 

de maatschappelijke ontwikkeling, 

waarbij de auteurs tot het besluit 

komen dat de flexibilisering de 

mobiliteit in de samenleving nog zal 

doen toenemen, zowel in fysieke als in 

sociale zin. 

In hoofdstuk 3 (Karakter van de 

moderne mobiliteit) wordt als besluit 

onder meer gesteld dat de 

maatschappelijke kwaliteit van de 

mobiliteit centraal moet staan, zodat 

de vraag gesteld dient te worden welke 

soorten mobiliteit voor de toekomst 

van de samenleving al dan niet 

gewenst zijn. Vertrekkende van de 

stelling, dat de functie van het 

mobiliteitssysteem gelegen is i n het 

onderling bereikbaar maken van de 

verschiflende sociaal-geografische 

plaatsen, is het volgens de 

reformatorische visie aangewezen dat 

de maatschappelijke betekenis van die 

plaatsen centraal wordt gesteld, wat 

leidt tot een selectieve bereikbaarheid. 

Aldus heeft men de mogelijkheid de 

zogenaamde hyp er mobiliteit met zijn 

negatieve effecten te bestrijden. 

De auteurs bfijven in de 

hoofdstukken 5 en 6 stUstaan bij de 

taken van de overheid en de mogeüjke 

instrumenten die bij het 

mobiliteitsbeleid ter beschikking zijn. 

Zij hanteren daarbij geen slogans en 

nemen geen arbitraire standpunten 

in. Zo worden nieuwe 

infrastructuurwerken niet a priori 

afgewezen en dient de overheid niet 

zelf het openbaar vervoer te 

exploiteren, maar slechts de strikte 

randvoorwaarden te bepalen. Er wordt 

een pleidooi gehouden voor 

'onthaasting'. Ti jd en ruimte bezitten 

hun intrinsieke waarden. Vandaar dat 

een versnelling in het 

vervoersgebeuren selectief moet zijn. 

De auteurs zijn ook van mening, dat 

het beleid vaste ritmen in de 

samenleving, zoals bijvoorbeeld 

bepaalde openingstijden van winkels, 

moet beschermen. Immers, anarchie 

is een ongewenste uitwas van 

flexibilisering. Zij z i jn voorstanders 

van rekening-rijden, waarbij evenwel 
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