SOCIAAL-ECONOMISCH E
RAAD

COMI\1ISSIE VOOR INTERNATIONALE SOCIAALECONOïUSCHE AANGELEGENHEDEN

Advies over een conc ept-memorandum inzake het gemeenschappelijke vervoerbeleid in de Europese Economische Gemeenschap
1. Inleiding

Alvorens in te gaan op de inhoud v an het haar om
advies voorgelegde ooncept wil de commissie gaarne blijk
geven van haar waardering van het voornemen om een Nederlands memorandum over het gemeenschappelijk vervoerbeleid
in te dienen bij de regeringen van de partnerl anden in de
Europese Economische Gemeenschap en bij de Europese Commissie.
De wenselijkheid hiervan vloeit voort uit de divergentie in opvattingen

omt~ent

de plaats van het vervoer in

het eoonomisch leven.
Naar de opva tti ng, die in Nederland algemeen en
in de partnerlanden in verschillende kringen wordt gehuldigd, onderscheidt de functie van het vervoer zich niet
essentieel van die v an andere onderdelen van het bedrijfsleven, zodat er geen reden is ten aanzien van het vervoer
een

beleid te voeren, dat op geheel andere grondslagen

berust dan die, welke voor de rest v an het bedrijfsleven
gelden. Zo zal met name in de Europese Eoonomische Gemeenschap de gemeensohappelijke markt niet alleen de gcederen
en de andere diensten doch evenzeer de vervoerdiensten moeten omvatten. In deze visie zal ook voor het vervoer gelden, evenals voor het overige bedrijfsleven, dat de beslissingen omtrent de omvang van het aanbod van vervoerdiensten
en omtrent de prijzen en de andere

voorwaarden ~

waarop het

vervoer geschiedt, in beginsel het beste aan de ondernemingen zelve kunnen worden overgelaten. Dan is zo goed mogelijk
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gewaarborgd, dat de produktieve functie, welke het vervoer
met het overige be drijfsl even gemeen heeft, ,.rorclt vervuld.
Een tweede stroming , die in de partnerl anden een
belangrijke aanhang he eft, is daarentegen ertoe geneigd te
ontkennen, dat het vervoer gelijksoortig is

a~. n

het overi-

ge bedrijfsleven. Daaruit vloeit voort de opvatting, dat
het beleid ten aanzien van het v ervo er moet stoelen op eigen
grondslagen, welke afwijken v an die voor het overige bedrijfsleven . Het uitgangspunt voor dit beleid wo rdt dan
gezocht in een di enende functie van het vervoer van een
geheel ander karru(ter. Het is de dienaress e van het overige
bedrijfsleven, op wiens behoeften het vervoerbeleid moet
worden afgestemd en niet - zoa ls in de ee rdergenoemde opvatting - een gelijkberechtigde medewerker aan het do or
gezamenlijke werkzaamheid te bereiken resultaat.
Dit versohil in opvatting manifeste ert zich in de
wijze van bena dering v an een groot a2nta l

vraag stcl~en

van

vervoerbeleid. De oplossingen, die daarvoor in de part nerlanden vanuit de t weede hiervoor bedoelde visie worden
voorgesteld, vormen naar Nederlandse opva tting een bel emmering voor een goede en jui ste functionering van het vervoerwe zen en vo or een zo doelma tig mogelijke aanwending
van de produktiefa c cor'en binnen de gemeenschap, die het
verdrag door mildel van de instelling v an een gemeenschappelijke markt beoogt te bereiken. Dit voorop stellende verliest de oommissie niet uit het oog, dat het bep a l en v an
een standpunt ten aanzien v a n de gezichtspunten welke de
structuur van het gemeenschappelijk v ervoerb eleid diene n
te bepalen wordt vergemruckelijkt door het feit, dat in grote lijnen he'G bel ang v an Ne derland bij de export v a n vervoerdiensten parallel loopt met het belang v an de gemeenschap
bij de ontwikkeling van de gemeensohappelijke markt voor
goederen en diensten.
Niet alleen wat zijn vervoerpolitieke opvattingen
maar ook wat de feitelijke constell a tie b etreft, neemt Nede rland in de gemqenschap een uitzonderingspositie in. Bij
het voortschrijden v an de int ernational e arbeidsverdeling,
die door de instelling v an de Europese Eoonomische Gemeenschap wordt beoogd, zal Nederland onder meer zijn mogelijk-

- 3
heden moeten kunnen benutt en om zich verder te specialiseren
op het vervoer en het verricht en v~n da ~rmede verband houdende andere di ensten. Voor de gedachte d'l.t in het kad_er
v an de uitvo ering van het E.E.G. - verdrag ook op het terrein

v~n

het vervoer meerdere ruimte moet ..lorden geschapen

om tot een verdere int ernationa le arbeid.sverdeling te kunnen komen, zijn overhe id en bedrijfsleven in de partnerlanden in het algemeen eohter nog weinig ontvankelijk.
Een discussie over de algemene grondslagen van het
vervoerbeleid in de gemeenschap heeft tot dusver niet

Dla~ts

gevonden; er is nog slechts sprake ge"\,eest v an een op zichzelf staande behandeling v a n concrete ve rvoervraagstukken,
waarbij echter, zo..,el ann de keuze van de urgent geachte
vraagstuk}~en

als ann de voorgestelde oplossingen veel al

een vervoerpolitieke visi€ ten grondslag ligt, die met de
in Nederland gehuldigde opvattingen terzake weirrig strookt.
Dit plaatst de Nederlands e vertegenwoordigers in het overleg over de concrete vraagstukken bij voortduring in een
moeilijke positie, omdat de noodzrucelijke oppositie dan
moet worden gepl aatst in het kader Van een a f wijkende vervoerpolitieke opvatting, voor de uiteenzetting waarvan het
klimaat dan veelal niet bijzonder geschikt is. Reeds om deze reden juicht de oommissie het toe, dat t hans van Nederlandse zijde het initiatief is genomen tot een discussie
over de grondslagen van het vervoerbel e id. Het grote voordeel hiervan is

i~mers,

dat hierdoor een innerlijk oonsis-

tent geheel kan vlorden gepresenteerd, dat de sam enhang met
de algemene beginselen van het verdrag k an worden beklemtoond en dat de consequenties voor het ten aanzien van de
verschillende truure n van vervoer te voe ren beleid globaal
kunnen worden aangeduid. De commissie verwacht dat de redelijkheid v an het Nederl a ndse standpunt daardoor bete r tot
zijn recht zal komen.
In verband me t het verzoek h aar advies over het
concept-memorandum op zeer korte termijn uit te brengen
een verzoek waarvoor de commissie volledig begrip heeft
en ,maraan zij zoveel moge lijk gaarne hee ft willen voldoen
heeft de oommissie geme end na .ee n beknopte besohouwing over

- 4 de hoofdgedachten v a n het concept in de volg9nde paragraaf
nog slechts op een enkel onéLerv.erp meer ui tvoeI'ig te moeten

ingaan~

De ov erige opme r kingen, waartoe het concept-

memorandum haar aanleiding gBeft zijn in de

slotparagra~f

puntsgewijze opge somd.
II~

De grondslagen v a n het concept-memorandum
De wijze waarop in het concept-memorandum het ge-

meenschappelijk beleid is benaderd a cht de commissie in
het algemeen een gelukkige. In het bijzon der heeft zij
vmardering voor de eerste hoofdstukl-ce n waarin het kaà_e r
voor dit beleid

lS

ges che tst en voor het oentraal stellen

van enige hoofdge daohten die de uitwerking v an alle onderdelen van dit b eleid zull en moeten behoe rsen.
De comL!issie on(le rsohrijft ten volle de hoofdgedachten van de

hoofdstuld~en

Ir en 111 v an het memorandum,

waarin het krachtens de a rtt. 74 e.v . v an he t verdrag te
concipiëren gemeenschappelijk vervoerbeleid wordt

gepla~tst

in het kader van de algemene doelstellingen v a n het verdrag en VHn het ter veri'lezenlijking daarvan te voeren algemeen beleid.

r~et

name acht de oommissie v a n bel a ng, dat

uitdrukkelijk wordt ges teld, dat de in artikel 2 neergelegde doelstellingen v olstrekt algemeen zijn en ook gelden voor het ve rvoer, wai::.ruit dan t e r e cht 'Ifordt geoonclu deerd dat d.e da:J.rtoe v ereiste wegneming van de belemmeringen) die tot dusverre het vrije v erke er Véln personen, goederen, diensten en kapitaal nog in de weg st aan, ook voor
het gemee nschappelijk vervoerbeleid implioe ert, dat aan het
totstandbrengen v an het vrije verkeer van vervoerdi e nsten
in het gemeensohappelijk vervoerbeleid de centrale pldats
moet worden gegeven.
Voorts acht de commissie van betekenis, d a t het
memora ndum ervan ui t gaat, dat het vrije verkeer v a n vervo erdiensten gere aliseerd dient te worden door delve rking
van de markt en v an de prijsvorming zo weinig mogelijk te
belemmeren. Uit de opv a tting , d a t de functie van het vervoer in vrezen niet afwijkt v a n die van de ov erige onderdelen van het bedrijfslevon en uit het verdrag, da t aan de
mededinging een bel a ngrijlee pl aats t oeke nt, vloeit voort,

- 5 dat een doelbewust ingrijpen in het marktgebeuren door de
overheid slechts dan op zijn plaats is, indien

~idelijk

is, <lat enigszins duurz aam een bevredigende werking van
het markt- en prijsmechanisme niet kan worden verwacht.
In hoofdstuk VI wordt in het kader van een beschoUl-ring over
de mededinging expliciet gesteld, dat ook voor het vervoer
niet te snel moet worden verondersteld, dat de op korte
termijn geringe prijsel as ticiteit van vraag en aanbod niet
tot een duurzame b evredigende werking van de mededinging
zal leiden. Terecht wijst het memorandum erop, dat het
marktgedrag van de ond.ernem ers bij teruglopende vraag mede bepalend is voor de weerslag daarvan op het prijspeil
en dat in dit opzicht v ee l afhangt van het inzicht en de
financiële kracht v an deze onde rnemers. De commissie stemt
ermede in, dat op .grond hiervan objecti eve vestigingseisen
met betrekking tot vakbekwaamhe id en kredietwaardigheid
als middelen ter vo orkoming Van een niet-verantwoord marktgedrag worden aanbevolen.
111. Het onder normale omstandigheden te voeren beleid ten
aanzien van de mededinging tussen de vervoerondernemingen en het regelend ingrijpen van de overheid in de
vervoermarkt

Zoals reeds gesteld, gaat het memorandum erv an
uit dat het vervoer, niettegenstaande enige specifieke karaktertrekken, in het algemeen zijn funotie het beste zal
vervullen, indien het marktmechanisme en de prijsvorming
op basis Van commerciële

beslissir~en

van de onderneme rs

de wederzijdse aanpassing Van vraag en aanbod Van vervoerdiensten en de verdeling va n het vervoer over v erschillende aanbiede rs bewe rkstelligen. Aan een rechtstreeks ingrijpen van de overheid in de prijsvorming of in het aanbod zal geen behoefte best aan behouCens dat, op dezelfde
voet als in andere sectoren v a n het bedrijfsleven zal geschieden tegen een misbruik van macht tot beperking van
het aanbod of het hou den van de prijzen van vervoerdiensten op een te hoog niveau door k artels of ondernemingen
die over een economische ma ohtspositie
den opgetreden.

beschi~~e n

zal wor-

De commissie kan zich met de hierboven weergegeven

- 6 gedaobtengang van bet memorandum verenigen. Zij aobt bet
eohter gewenst, dat uitdrukkelijk wordt vastge:egd, welke
voorwaarden moeten zijn vervuld om van de werking ven het
markt- en prijsmechanisme op de vervoermarkt een

optiffi~le

bijdrage v an het ve rvoer aan de verwezenlijking van de
doelstellingen v an het verdrag t e mogen verr78chten. Deze
voorwaarden zouden als de hoekst enen van bet gemeenschappelijk vervoerbeleid kunnen worden gekarakteriseerd. De
commissie erkent, dat enkele daarvan in het memorandum
reeds verspreid worden genoemd; gelet op de betekenis van
deze voorwaarden voor het v e rvoerbeleid verdient het naar
naar oordeel

~anb eveling

aan het slot van de uiteenzetting

over de mededinging bij wijze v a n rec apitul a tie deze voorwaarden uitdrukkelijk nogmaals te v e rmelden.
De bedoelde voorwaarden zijn naar het oorde el van
de comwissie de volgende:
a. het opl eggen van aan h et vervoerbedrijf vreemde
lasten en het verlenen v an steun ièan de vervoeronde rnemingen door de overheid dienen te worden beëindigd. Hierbij
wordt in bet bijzonder gedacht aan het gezond maken v an
de spoorwegmaatschappijen in de partnerlanden;
b. het instellen v an een vrij verkeer van v e rvo erdiensten waarbij non-discriminatoire to elating tot de uitoefening van vervoerdiensten verzekerd is;
o. een regeling van de mededinging op de vervoermarkt, resp. op

deelm~rkten,

door h et bedrij fs leven zelve

- gedeeltelijk reeds bestreken door de artikelen 85 e.v,
van het verdrag - maar aan te vullen met de mogelijkheid
om ondernemersovereenkomsten, die aan bepaalde voorwaarden
voldoen, algemeen verbindend te verklaren.
De twee eerstgenoemde voorwaa rden behoeven,

n ~ar

het de commissie wil voorkomen, geen uitvoerige toelichting. Zij beogen de ruimte te scheppen, welke nodig is om
de selectieve werking van de mededinging tot h aar reoht te
doen komen. De derde voorwaarde behelst, dat voor een juiste functionering van de mededinging een zekere organis atie
van de markt niet steeds zal kunnen worden gemist. Voor
die onderdelen van het v ervoer, waar deze noodz aak zich
voordoet, verdient het naar het oordeel van de oommissie
verre de voorkeur, dat deze organisati e van de markt door

- 7de betrokkenen zelf tot stand wordt gebracht;

da ~rdoor

worden de beste waarborgen geschapen ter wering van bedrijfsvreemde invloeden bij het bepaler. van de inhoud der
regelen.
De krachtens de ondernemersovereenkomsten te stellen regele n zullen gericht moeten zijn op het bewerkstelligen van een doelmatig functionerende mededinging, een
doelstelling welke ook t en grondslag ligt a an de artikelen

85

e.v. van het

welke aan de mededi nging en

verdrag~

de al dan niet toelaatbere beperking da arva n zi j n gewijd.
De overeenkomsten dienen dus op de ze artikelen
op art.

85,

eerste en derde

lid~

e~

met name

geïnspireerd te zijn. Dit

betekent echter naar het oordeel van de commisáe ni et, dat
ten aanzien Van het vervoer een kartelbeleid moet worden
gevoerd, dat volkomen identiek is aan dat voor het overige bedrijfsleven. Indien zulks nodig blijkt moet het mogelijk zijn voor het

vervoer~

grondslag van de artikelen
ceerd kartelbeleid te

met behoud overigens van de

85

voeren~

e.v., een zodanig genuandat de voorwaarden voor een

juiste functionering van de mededinging op de vervoermarkt
resp. op

deelmarkten~

kunnen worden gerealiseerd. Zo nodig

zullen de voor deze nuancering nodige regels in art.

75,

eerste lid, onder c, hun grondslag kunnen vinden. Deze
grondslag zal in ieder geval noodzakelijk zijn voor het
openen van de mo€;elijkheid Van algemeen verbindendverklaring van ondernemersoveree nkomsten, aangezien het verdrag
deze figuur niet in de regelen betreffende de mededinging
noemt.
IV. Het in bUitengewone omst a ndigheden te vo eren beleid
In het memorandum wordt ook aandacht gewijd

~an

het

beleid in omstandigheden, waarin de markt kennelijk niet
goed functioneert. Zodanige omstandigheden zouden aanwezig moeten worden geacht wanneer tijdens een voortgezette
periode van verminderde b edrijvigheid en overmatige conourrentie de vrachtprijzen op een zodanig niveau zouden blijven~

dat een groot gedeelte v a n de v ervoerondernemingen

niet meer lonend kan worden geëxploiteerd. Indien deze omstandigheden zich voordoen zou, aldus het memorandum, kun-

- 8 nen ,.lOrden overwogen t erng te grijpen op de traditionele
v e rvo erpol i-t,i el~?

midd.elen van

-te weten mn.atregel",n op aet

gebieet v::m de O<1p'-,.citoi t en ten o,:::'l1z.icn vO.n de prij zen,

[To._

dat op enige bezwaren die tegen elk Vé'.n cleze vormen v:::.n
overheidsingrijpen bestaan

is gewezen wordt

geconcludeard~

dat in abstracto niet kan ,.,orden v;'..stgesteld., welk ve,n oeide middelen dient te worden

to egepaBt~

dit zal van geval

tot ue val, aan de h a nd van de feiteliJke omstandigheelen,
moe·ten worden beoordeeld en in elk geval zal een ingrijpen
st eeds no,ar de tijd beperkt moeten zijn.
])3

commi ssie betwijfelt tn sterke mate of het op-

port'..l.un moet worden geacht reeds t :.ans op het in bui tenge~
In de ge-

vone omstandigheden te voeren beleid in te

d a chtenGang v a n h e t memorandum zal slechts bij een duurzame depressie ·'s itua ti e? die ui tzondering zal zij n, een verder ing::-ijpen

Ol')

de vervoerma rkt dan in par'agraaf 3 werd.

genoemd, noodzakelij k zijn. Indien het mell1oro.ndum aan het
beleid in een dergeli jke situatle aandacht
de commissie het gev'accr niet

denk-oeeldig~

schel.ikt~

Etcht

dat de discussie

zich z:ll concentrere:n op deze bij zcndere omst'1,ndigLeclen.
De waa rdevolle uitgangspunten

1' '111

het memo:enndum zouden

d aardoor orJvolcloel1c-;'e tot hun r eoht komen.
Op grond v an het bovensto.aY.lde acht de oommtssi e na-

der int ern
Zij

Z01J.

TI~derl~nds

h e t op prij iS

beraad hi 3raver tan zeerste
ste llen~

gewenst ~

indien Uwe Exoellentie dé'.,ar-

aE'.n zou willen de0lr18men. Zij i s er zich van bmrust ~ déJ:G
dit bernad op korte termijn znl moeten worden an.ngevange n
en afges lot en.
Oot:

O.l!

ee n and.er·e r eden stalt de commissie dit be-

raall op prij s. De besc.houwingen in h et memorandum over het
in buitengewone omstandj.gheden te voeren b e l eid s·cellen
prijsregelingen en cap r..c iteitsrege linge n in beginsel op
één lij 11. De keuze tuss e n beide method.en van ingri jpen wordt
é1fhankelijk gesteld van de fei telijke

o mstétnc~igheden.

Terecht

worden in het memorandum tege n beid.e methoden van ingrijpen
bezvmren

~ang8voerd.~

mr..ar cl c!.'" ru i t wordt geen conclusie ge-

trokken.
De commissie is ech t er van oorclee1 5 dat de bezwaren

tegen prijsrege l ingen veel ernstiger zijn dan die tegen ca-

- 9 paciteitsbehcersing. V"'-n doorsl aggevende betekenis acht
zij, dat mqatregelen ten aanzien van de

prijz~n

- anders

dan capa citeitsregelingen - slechts de gevolg€;n pogen
vleg

te nemen

v~n

de bij zonde re omstandigheden, ·. ·elke tot

ingrijpen nopen. De 'l-mnverhouding tuss en vr '.g en aanbod,
welke d ".. .. r aan t en groncl.sln.g ligt 1 wordt door dergelijke
maatrege l en niet weggenomen. Capaciteitsregelingen daarentegen beoge n deze disproportionaliteit in
tasten en bevorderen

da ~rdoor

situatie, waarin het

m~rkt-

h~~r

kern

a~n

te

eerder een terugkeer tot de

en prijsmechanisme weer bevre-

digend functioneren,
Een tweede bezvlaar betreft d.e mogelijkheid om 7 met
gebruik v nn aanvaardbare methoden, een voldoende toezicht
op de naleving van prijsvoorschriften uit te oefenen. De
commissie acht het houaen van een dusdanig toezicht niet
slechts moeiiijk, doch zelfs uitgesloten. Zij gaat er daarbij van uit, dat men niet, 10utGr om een controle mogelijk
te maken, ingrijpende en

kostb~re

organisatorische en ad-

ministratieve maatregel e n in overvleging wenst te nemen.
Zulke maatregelen di enen naar het oordeel van de commissie beslist te worden a fge wezen. Zij zullen onvermijdelijk
de efficiency van het vervoer schaden en de vrijheid van
vervoerders en ve rl aders met b etrekking tot de wijze waarop zij met elkaar cont act kunnen zoeken spoedig geheel verloren doen gat:m.
De feitelijke const e ll a ti e l e idt bovendien tot een
tweetal andere bezwaren, die naar he t oordeel v an de commissie niet mogen worden onderschat. De vervo ercapaciteit
in Nederland overtreft aa nzienlijk het aanbod van lading
van Nederlandse zijde. De Nederl andse vervoerders zijn
dientengevolge in belangrijke m'lte aangewezen op het verwerven van vervoeropél.rachten v a n bui t enl :mdse verladers.
Aangezien de

kwalitoitsconcurrentie in grote del en

v~n

het

vervoer geen rol v an b et ek e nis speelt, is het verw ' rvon van
deze opdrachten slechts mogelijk door de verl aders een rel a ti ef gunstige vervoerprijs te bi eden . De

v ~stste lling

van

prijsregelingen zal de Nederl ands e vervoerders deze mOGelijkheid ontneme n ? zodat stellig moe t worden verwacht dat
zulke regelingen bij minder gunstige conjuncturele omstendigheden eenzijdig in hun nîdeel zullen uitwerken. De ver-
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houdingen in de Europese Economische Gemeenschap zullen
voorts ongetwijfeld tot gevolg hebben, dat de basistarieven aanmerkelijk te hoog

worden vastgesteld en dat eventue-

le tariefmarge s ni e t voldoende ruimte l aten om de prijzen
hun selecte r e nde f unctie t e l a t e n vervullen.
Me t betrekking tot de uit deze gedachtengang te
trekken conclusie is de commissie vooralsnog niet tot een
eensluioend inzicht gekomen. Zonder prijsregelingen bij voorb "'.at uit te sluiten, zou he t grootst e deel van de loden
het gebruik v a n dit instrument als een middel willen zien,
dat slechts voor toepassing

in aanme rking komt als andere

middelen duidelijk te kort blijken te schi eten.
De overige leden van de commissie
zijn van oordeel, dat elke mogelijkheid tot prijsregelend
optreden moot worden afgewe zen en

d a t~

indien al op het

in buitengewone omst andigheden te vo e r e n be leid wordt ingegaan, uitdrukkelijk moe t worden gesteld, dat d e be zv.rar en
tegen prijsm aatregel en zo overwegend zijn, dat slechts beheersing van de c ap a citeit a ls middel tot ingrijp e n in een
noodsituatie

~n

aanmerking komt.

Voorts acht d e commissi e het een l a cune in he t memorandum, dat in de genoemde buit engewone omst a ndigheden
uitsluitend aandacht is b e steed aan overheidsingrij pen. Zoa ls r eeds in pa ragraa fIIT werd uite e nge z et is de commissie
van oordeel, da t -

w ~ar

moge lijk - de voork eur mo e t worden

gegeven aan regelingen, welke in de vorm

v ~n

ondernemers-

overee nkomsten door he t b edrijfsleven zelf worden getroffen. Een ontwikkeling daartoe zal mo e ten worden gestimul eerd, in deze zin, dat ni e t tot z elfstandig ingrijp en vanwege de oomp e tente organen v an de gemee nsohap wordt overgegann, alvorens het bedrijfsleven in de gelegenheid is gesteld zelfsta ndig de nodig geachte regelingen tot stand te
brengen. Is ee n ondernemers overe e nkomst gesloten dan zal
voorts, indien hij aan de daarvoor gestelde voorwaarden voldoet, de mogelijkheid tot a l gemee n verbinde ndverkl aring
daarv an moet e n worden geopend . Ee rst wanneer zou zijn gebleken dat het onmogelijk is langs de weg
overeenkoms t e n en de algemeen

v ~n

ondernemers-

v e rbinde ndverkl aring daarvan

tot de noodzakelijke regelingen t e kom en, zal door de organen van de gemeenschap een regeling mo e ten worden opgelegd.

-

Tenslott e
de in het

de oommi ssie het teleurstellend, dat

~ oht

memor ~ndum
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genoemde beperkingen met

tot het ingrijp en in de

m~rktverhoudingen

betre~ïing

door de overheid

- in het hoofdstuk ge1Tijd aan het goederenv3rvoer over de
weg (hoofdstuk XII) - zelf worden lo sgelaten. De besohrijving aldaar van het ontworpen Beneluxtarief, geeft

n.~nlei

ding tot de conclusie, dat de Ne derl andse regering in feite bereid is ook onde r normale omst andigheden prijsregelingen t e aanvaarden en dat evenmin wordt vastgehouden aan de
eis, da t deze r egelingen

n ~ar

de tijd beperkt zullen moe-

ten zijn. Nog daargeln.ten het standpunt van de commissie
met betrekking tot de opportuniteit v a n het ingaan op het
beleid in buit engewone
b~nd

omst ~ndighed e n

ach t zij het in ver-

met de daaruit voortvloei e nde verzwrud<ing van het al-

gemene standpunt noodzakelijk de hier bedo e lde passage van
hoofdstuk XII t e do en

ve~vallen.

V. Overige opme rkingen waartoe he t conc ep t-memorandum aanleiding geeft
1.

De uitdrukking "tq:!kverdeling tussen de produktie-

factoren" in hoofdstuk 11, blz. 1, de tweede alinea, lijkt
de commissie niet gelul<kig gekozen. Het b egrip taikverdeling zou in de partnerl and en de mening kunnen doen postvatten, dat wordt gedacht aan het nemen

v~n m~atregelen

or.! een

vooropgezet pl a n met betrekki ng tot de te ve rvullen taken
te realiseren in plo. "è"Gs V1.n aan een regeling van de al1m.rending van de produktiefactoren door de werking v an de mé'.rkt.
2.

Het beleid ten aanzien v a n de mededinging is in

hoofdstuk IV genoemd als een van de belangrij ke elementen
van het gemeens chappe lijk vervoerb e leid. Te di en aanzien
is gesteld dat voor de totst a ndkoming v an de optimale arb eidsverd eling op de v e rvo e rmarkt der zes l anden een juis·
te werking van het concurrentiemecha nisme onontb eerlijk is.
Het is naar d e mening v a n de commissie wenselijk reeds
hier naar vore n te brengen, dat voor een juiste werking
van het concurre nti emecha nisme flexibiliteit v a n de vervoerprijzen en een bepaling van het niveau der prijzen door
oommerci ë l e beslissinge n v a n de onde rnemers noodzakelijk
wordt geacht.

-

3.
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Op zichzelf beschouwd kan de laatste Zln ven de

tweede alinea op blz. 1 van hoofdstuk V tot misverstand leiden. Het verdient aanbeveling de aard van de hier bedoelde beperkende regelingen door een v ervrijzing naar de onmiddellijk
voorafgaande zinnen te bepalen,

4.

In de hoofdstulc..l<en VI en XII is resp. op de bladzij-

den 1 en 4 de vrijheid van de v erlader om over te gaan tot
het verricht en van e igen vervoer verdedigd. De commissie stemt
hiermede in, doch meent , dat niet e l ke mogelijldlGid van beperking van deze vrijhe id behoeft t e worden uitgesloten. In het
advies van 1958 over de coördina tie van het vervoer is hieromtrent gesteld, dat de

gebl~_iker

de vrijheid dient te worden

gelaten tot eigen v ervo er over te gaan indi en hem dit gewenst
voorkomt, tenzij zou blijkon, dnt 0.aardoor het noodzakelijk beroepsvervoerapparaat zijn taak ni et moer naar b eho ren zou leunnen vervullen. Aan deze gedachtozou de commissie willen vasthouden,

5.

Bij de behande ling van het vraagstuk van de infra-

structuur in de hoofdstukken VII b lz. 2 en IX blz. 1, heeft de
commissie niet de beginseluitspraak aangetroffen dat de wegge bruikers moeten worden belast met een naar redelijke en prnktische maatstaven vast te stellen deel van de kosten van de
infrastl~ctuur

,

voor de door hen gebezigde soort vervoermidde-

len, Een niet of onvoldoende betaling of een onjuiste toerekening dezer kosten aan de verschillende categorie ën weggebruikers betekent subsidiëring van het desbetreffende vervo er
en derha lve ve rva lsing van de concurrentie. De

co~~issie

kan

er zich mee verenigen dat, zoals op blz. VII - 2 is gesteld ,
de toelJassing van dit b eginse l binnen de gemeens cnap nader onderzoek vereist.

6.

De commissie geeft i n ovenveging de derde alinea van

blz. 1 van hoofdstuk XI aan te vullen met de opmerking da t de
spoonvegtekorten zijn blijven bestaan ondanks het f eit dat dG
spoorwegen op grote schaa l hebben gemodernis eerd en gerationaliseerd.
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7.

Het is de commissie niet duidoli jk

de voorlaatste zin van blz. 5
het

uitg~an

v~n

VIG __

rOm, zoals in

hoofdstuk XI is gesteld,

van de premisse dat de

spoo~legcn v~ste t~ricven

hebben waarvan zij niet mogen afwijken, in E.G.K,S.-vcrband
onvermijdelijk zou zijn gevreest. De laatste zin van deze bladzijde Boht de commissie moeilijk te begrijpen. 'i'ordt hier bedoeld

d~t

wanneer de spoorwegen de vrijheid

prijsstelling

v~n

cOQBerci~le

hebben, zij zelf, in de mate Vé:1n het nodige

en \;enseli jke, VleI directe tari even en
totst andbrengen,

zod~t

h~rmonis2. tie

deze beide zaken geen

zullen

programmé:1~unten

voor een gemeenschappelijke vervoerpoliti ek behoQven te zijn?
De commissie zou de bedoeling

ga~rne

in deze zin zien verdui-

delijkt.

8.
baar

Ho ewe l de commissie de v er vm chting koestert dc.t
bezV7~ren

in paragraaf IV van dit advies geuit zullen

leiden tot een herziening v cm h elcmgrijke delen van hoofdstuk XII wil zij niet nalaten t e n ijzen op het feit
blz.

c~at

op

4 in de eerste volle alinea een uitlating voorkomt die

zij bijzonder gevaarlijk a cht. Daar wordt medegedeeld, dat
met het oog op de vrijmaking van het goederenvervoer over de
Yveg een Beneluxtarief is ontworpen. Men kan hierin moeilijk
iets anders zien dc.n oen aanwijzing, de..t Noderlc.nd bereid is
ter verkrijging van een vrij verkeer van veI'Voordiensten margetarieven te
deze

ged~cb. te

aanva~rden.

De commissi e meent dat Nederland

verre van zich moet we r pen .

Bovendien, op basis van we l ke kostprijzen zouden
tari efma r ges

v~n

het E.E.G.-gebi ed moe t en worden uitgerekond?

Is hot niet stellig te verwachten da t een Nederlandse visie op
het verband dat tussen de kostprijzen en de

m~rge

dient te

worden gelogd bij onderhandel ingen in E.E.G. - v erb and niot
zal wo rden aanvaard? Prea l a bel e of gelijktijdige t arifi öring
als

voorwa~rden

de commissie

voor vrij v er keer dreigen

n~ar

het oordeel

v~n

do Nederlandse voordelen 2n eon gemeens ohepPGlijko

vervuermG,rkt verloren t a doen g::.an.

9.

De commissie aanvaardt gaarne de

grondged~ chten

dio

ten aanzien van een ev entu ee l v ergunningenb e l eid voor het gooderenvervoer over de weg zijn uit gesproken op blz.

5

van hoofd-
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stuk XII. De hi er gobruikte formuloringen zijn

echt~r

- ovon-

als de opmerking over hetzelfde onder>/erp in hoofdstuk V, blz.
1, de derde a linea - niet a lle even doorzichtig, hetgeen ongetwijfeld verbe nd houdt met de moeilijkheid, dct moerdero mogelijkheden V2.n ui tvrerking moe t en YlOrden opengelaten. Hiette::T!ln
~are

na te gnan of het niet mogelijk is de bedoeling boter te

doen uitkomen.
De hoofdlijnen van het betoog heeft de commissie

~l

dus verstaan.
Indien t e eniger tijd zou blijken, dat in de gemeenschap een ingrijpen in de capaciteit voor het goederenvervoer
over de weg nodig is dnn kan een v ergunningstels el '\70 rden ingev~erd.

Dit vergunningstelse l is geheel los gedacht van de ves-

tigingsvergunning die steeds
eisen van vakbekwaamheid en

~ordt

v erleend indien is voldaan

krediet~aardigheid.

a~!

De v est i ginsver-

gunning zal in beginsel recht geven tot uito efening v an het type
bedrijf, waarvoor aan de gestelde eisen v an vakbekvvarumhe id en
kredietvro,ardigheid is voldaan . Als afzonderlijk type van bedrijf
zal eventueel kunnen worden onderscheiden het interna tiona le
vervoerbedrijf.
Anders dan bij de vestigingsvergunning zullen bij
de uitTIerking van een eventueel vergunningstelsel ter directe
beheersing ven de capaciteit de lc.ndsgrenzen der lid-staten
in geen enkel opzicht een rol mogen S1)elen • Wel kan eventueel
worden gedifferentieerd in vergunningen voor locaal en b eperkt
regionanI vervoer en vervoer over grotere afstand, vmcrbij in
het midden is gelaten hoe deze c2.tegorieön moeten worden afgebakend. De vergunningsverlening voor regionaal vervo er in do
grensstreken en voor vervoer over l a ngere afstand dient te
geschieden door de nationale ovurheid volgens richtlijnen
op te stellen in het kader v an h e t gemeenschnppelijk beleid.
Een volgens deze richtlijnen door de nntionn.lo
overheid afgegeven vergunning ge eft het recht ook vervo er te
verrichten in de andere lid-staten der Gemeenschap, hetzij in
een beperkt gebi ed, i.c. ee11 grensstrook, hetzij in het nlgemeen. De andere lid-staten zulIon de geldigheid van deze vergunningon moeten erkennen. Zi j zullen derhalve niet autonoom

-

- 15 maatregelen kunnen nemen ter beperking van d e toelating van
vervoo:cders op hun grondgob i ecl of ter beperking V2.n de door
hen te gebruiken

c ap~ cit e it.

Indi en zij V2.n oordeel zijn

dat een v erdere uitbre iding v an de capaciteit moet worden
vo orkomen of dat een beperking v an de aamlCzige capé'.ci-bei t
no(Ug is zullen zij voorstellen moeten doen om in het kader
van het gemeenschappelijk b e l e id richtlijnen dienaangaande
vast te stellon. Bij do v ast st e lling van èLoze richtlijnen
- en bij hun toepassing door de lid-s taten - zal niet mogen
worien gediscrimineerd naar nationaliteit.
10 .

In hoofdstuk XIV, blz. 2 is in de vijfde a linea ver-

k l aarct, èLc,t voor de interml,t iona l e binnenvaart vri jheid van
pr ijsvor ming enn bevredigende regeling is, terwijl op XIV

- 3 i n de tweede é1. linea ten aanzien v an de nationale binnenv aart i s opgemerkt, dat de crisis van do dertigor jaren de
r egor ingen tot ingrijpen noopte.
De wijze van presentatie vc.n deze tegenstel l ing is
niot ov ertuigend , daar in princi pe deze zaak binne n de gemeons c happo l i j ke vervoormarkt ni et a nde rs za l li ggon voor de
international e a l s voor d o na tionale vat1rt.
Uit het vervolg v an hot betoog blijkt we liswat1r,
dat eon oplossing wordt nagestreefd in d o richting van oen
aanpassing van het beleid ten aanzien van à_ e na tionnle binnenvaart aan het voor de intern8.iionale vaart ge ldende regime doch men komt tier niet tot een duidelijke uitspraak
over de daartoe te nemen sta2!pen .
De commissie zou gEl.[1rne,uitgesprokon zi en dat do
v:orplichte b eursbevr2..chting , hot tóur de rele-systeem
en de prijsreglem(mtering gel eide l ijk dienen te Horden verv angen door eon ander systeem v al{ marktordening, dat moer
i n overeonstemming is met de grondgedachten va n het momorandum en dat men z8.l moe t em kon en tot oon volledig vrije do olneming op voet v a n ge lijkh eid 8.8.11 de vaart op alle nationale
en int ernationale watoren.
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11..

De beide l aatste alinea's van hoofdstuk XV zouden

de mening kunnen doen postvatten dat de Nedorlandse regering
de aanpassing van het tot dusverre govoerde binnenlandse beleid - de commis sie denkt hierbij met name aan haar o}!merkin-gen onder punt 13 - aan het beleid dat zij in het memorandum
bepleit, afhankelijk stelt van de uitko msten van het te

vo~

ren overleg ovor het gemeens chappelijk ve rvo e rb e l eid. Is het
niet wenselijk t e doen uitlcomen, dat de Nederl.:::.ndse r egorin ,;"
hangende hot overleg over het gemoenschappelijk beleid, reeds
in de aangegeven richting zal gaan ?
's-Gravenhage, 14 december 1960
w.g. G.M. Verrijn Stuart
voorzitter
w. g . E,A.V. Vormaas
secretaris

