
Internationale innovatie-
benchmark voor het 
goederenvervoer 

Hoofdrapport 

Vergelijkende analyse van het 
kennis- en innovatiebeleid op het gebied van 
goederenvervoer in België, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Taiwan 

Uitgevoerd door Dialogic en NEA 

December 2002 



Internationale innovatie-
benchmark voor het 
goederenvervoer 

Hoofdrapport 

Vergelijkende analyse van het 
kennis- en innovatiebeleid op het gebied van 
goederenvervoer in België, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Zweden, Zwitserland en Taiwan 

Uitgevoerd door Dialogic en NEA 

December 2002 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 1 



Colofon 

Uitgegeven door: 
Adviesdienst Verkeer en Vervoer 
Postbus 1031 
3000 BA Rotterdam 

Uitgevoerd door: Dialogic (drs. Rob Bilderbeek) 
NEA Transportonderzoek en -opleiding (dr. Marcel Kleijn) 

Informatie: drs. Arjan Levinga 
drs. Stef Weijers 

Telefoon: 010 - 282 5720 
010 - 282 5690  

Fax: 010 - 282 5643 
Email adres: e.a.r.levinga@avv.rws.minvenw.nl 

s.j.c.m.weijers@avv.rws.minvenw.nl 

Projectcode: VG.2002.077 
Datum: december 2002 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 2 



Inhoudsopgave 

Samenvatting ...................................................................................................................................................6


Summary..........................................................................................................................................................9


Tabellenoverzicht ...........................................................................................................................................12


Figurenoverzicht ……………………………………………………………………………………………….……14 


1 Vooraf ..............................................................................................................................................15


1.1 Doelstelling en werkwijze ................................................................................................................15


1.2 Leeswijzer en beantwoording van gestelde vragen..........................................................................17


2 	 De context voor innovatie- en kennisbeleid voor het goederenvervoercluster in zeven Europese

landen.……………………………………………………………………………………………………..19 


2.1 Inleiding...........................................................................................................................................19


2.2 Kengetallen van de nationale goederenvervoermarkten..................................................................19


2.3 De innovatieprestaties van de onderzochte EU lidstaten .................................................................20 


2.4 Innovatie in de transportsector ........................................................................................................24


2.5 Samenvatting...................................................................................................................................26


3 Het goederenvervoercluster in de beschouwde landen ....................................................................27 


3.1 Inleiding...........................................................................................................................................27


3.2 Het Belgisch innovatiesysteem voor het goederenvervoer...............................................................27


3.3 Het Duits innovatiesysteem voor het goederenvervoer ...................................................................29


3.4 Het Fins innovatiesysteem voor het goederenvervoer .....................................................................30


3.5 Het Frans innovatiesysteem voor het goederenvervoer ...................................................................31 


3.6 Het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer .........................................................32


3.7 Het Taiwanees innovatiesysteem voor het goederenvervoer...........................................................33


3.8 Het Zweeds innovatiesysteem voor het goederenvervoer ...............................................................34 


3.9 Het Zwitsers innovatiesysteem voor het goederenvervoer...............................................................35


3.10  Samenvatting...................................................................................................................................36


4 Innovatie- en kennisbeleid voor het goederenvervoer per land........................................................39


4.1 Inleiding...........................................................................................................................................39


4.2 Goederenvervoerbeleid....................................................................................................................39


4.2.1	 België........................................................................................................................................39


4.2.2	 Duitsland ..................................................................................................................................40


4.2.3	 Finland......................................................................................................................................41


4.2.4	 Frankrijk....................................................................................................................................42


Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 3 



4.2.5 Nederland.................................................................................................................................43


4.2.6 Taiwan......................................................................................................................................44


4.2.7 Zweden ....................................................................................................................................45


4.2.8 Zwitserland ...............................................................................................................................45


4.2.9 Samenvatting ...........................................................................................................................46


4.3 Innovatie- en kennisbeleid gericht op goederenvervoer ..................................................................47


4.3.1 België........................................................................................................................................48


4.3.2 Duitsland ..................................................................................................................................49


4.3.3 Finland......................................................................................................................................50


4.3.4 Frankrijk....................................................................................................................................51


4.3.5 Nederland.................................................................................................................................52


4.3.6 Taiwan......................................................................................................................................53


4.3.7 Zweden ....................................................................................................................................53


4.3.8 Zwitserland ...............................................................................................................................53


4.3.9 Samenvatting ...........................................................................................................................54


4.4 Conclusies........................................................................................................................................55


5 Relatie tussen nationaal en internationaal innovatie- en kennisbeleid voor het goederenvervoer ....56


5.1 Inleiding...........................................................................................................................................56


5.2 Het transportbeleid van de Europese Unie.......................................................................................56


5.3 Participatie in de kaderprogramma’s van de Europese Unie ............................................................58


5.3.1 Het vierde en vijfde kaderprogramma ......................................................................................58 


5.3.2 Deelname aan het vijfde kaderprogramma: toespitsing............................................................60


5.3.3 Het zesde kaderprogramma .....................................................................................................62


5.4 Relatie van het EU-beleid met nationaal beleid ...............................................................................63 


5.4.1 België........................................................................................................................................63


5.4.2 Duitsland ..................................................................................................................................63


5.4.3 Finland......................................................................................................................................63


5.4.4 Frankrijk....................................................................................................................................63


5.4.5 Nederland.................................................................................................................................64


5.4.6 Zweden ....................................................................................................................................64


5.4.7 Zwitserland ...............................................................................................................................64


5.4.8 Samenvatting ...........................................................................................................................64


Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 4 



5.5 Andere vormen van internationale samenwerking...........................................................................65


5.5.1 Samenwerking via onderzoeksprogramma’s buiten EU kaderprogramma’s .............................66 


5.5.2 Bi- of multilaterale samenwerking ............................................................................................67


5.6 Relatie met het OECD transportprogramma....................................................................................68 


5.7 Bilaterale uitwisseling tussen beleidsmakers in Nederland en benchmarklanden..............................68


5.8 Conclusies........................................................................................................................................69


6 Beleidslessen en conclusie.................................................................................................................71


6.1 Inleiding...........................................................................................................................................71


6.2 Resultaten van innovatiebeleid in het goederenvervoer ..................................................................71


6.3 Conclusies en leermomenten per land .............................................................................................74


6.4 Voornaamste beleidslessen ..............................................................................................................80


Literatuur .......................................................................................................................................................84


Bijlage 1.Samenstelling van de begeleidingscommissie; workshopdeelnemers...............................................85 


Bijlage 2.Landenselectie .................................................................................................................................86


Bijlage 4.Innovatie-indicatoren EU/CIS-2.......................................................................................................91


Bijlage 5.Lessen uit Australië ..........................................................................................................................95


Bijlage 6.Nederlandse organisaties in Europese KP5 projecten .......................................................................96


Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 5 



Samenvatting 

Voor u ligt het resultaat van een verkennend, internationaal vergelijkend onderzoek naar het kennis- en 
innovatiebeleid in het goederenvervoer in een aantal, vooral ons omringende landen. Doel van het 
onderzoek is inzicht te genereren in buitenlandse ervaringen met kennis- en innovatiebeleid gericht op 
goederenvervoer en logistiek, en uit deze ervaringen leermomenten voor de Nederlandse beleidspraktijk vast 
te stellen. De uitkomsten fungeren als input voor verdere uitwerking van het programma “Nederland 
Innovatieland”. Daarnaast beoogt het onderzoek te traceren waar in de buitenlandse kennisinfrastructuur 
relevante kennis aanwezig is, mede met het oog op mogelijke toekomstige samenwerking. 

De volgende benchmarklanden zijn opgenomen in de vergelijking: België (B), Duitsland (D), Finland (FI), 
Frankrijk (F), Taiwan (TW), Zweden (S) en Zwitserland (CH). De resultaten van de landenstudies zijn 
weergegeven in afzonderlijke landenrapporten.  

Bij de uitvoering van de landenstudies is de innovatiesysteembenadering als aangrijpingspunt gehanteerd. 
Deze benadering vat innovatieprocessen op als interactieve leerprocessen tussen verschillende (bedrijven en 
andersoortige) actoren die van elkaar afhankelijk zijn om innovaties tot stand te kunnen brengen. 
Goederenvervoer en logistiek zijn – conform deze benadering – opgevat als cluster of innovatiesysteem. 

Algemeen innovatieklimaat. Van de benchmarklanden behoren Zweden en Finland tot de landen met het 
meest gunstige innovatieklimaat in algemene zin, terwijl Nederland kan worden aangemerkt als een goede 
volger. De grote benchmarklanden Frankrijk en Duitsland scoren gemiddeld, terwijl België duidelijk beneden 
het gemiddelde Europese niveau presteert. 

De innovatiekracht van de transportsector contrasteert met de hierboven geschetste innovatiekracht in 
algemene zin. In alle benchmarklanden (Taiwan uitgezonderd) scoort de transportsector op innovativiteit 
lager dan het gemiddelde van de economie als geheel. Ook in de landen die overall een goed 
innovatieklimaat hebben (Finland en vooral Zweden) presteert de transportsector op het gebied van 
innovatiekracht duidelijk benedengemiddeld. In vergelijking met Duitsland, dat uit deze vergelijking tussen 
de benchmarklanden relatief het gunstigst naar voren komt, doet de Nederlandse transportsector het alleen 
goed in termen van op innovatie gerichte samenwerking en patentaanvragen. Vooral in het benutten van 
innovatiestimuleringsregelingen van de overheid, scoren Nederlandse transportbedrijven – met hun Zweedse, 
Finse en Franse concurrenten – duidelijk lager dan Belgische en (vooral) Duitse transportondernemingen. 

Nederland verschilt in een aantal opzichten flink van de benchmarklanden:  
��	 Zo wijkt Nederland – evenals Finland – in de mate waarin wordt geïnvesteerd in transportinfrastructuur 

met 0,5% van het BNP flink af van het Europese gemiddelde (1,1%). In Zwitserland ligt dit op 2,6%. 
��	 Van de benchmarklanden heeft de Nederlandse transportsector het grootste aandeel in de totale 

werkgelegenheid (5,9%); het Europese gemiddelde ligt op 3,9%.  
��	 De Nederlandse binnenvaart vervoert 41,6% van het goederenvervoer gemeten naar tonkilometers, 

opvallend veel vergeleken met het Europees gemiddelde (6,8%).  
��	 Het Nederlandse goederenvervoer per spoor (in tonkilometers) is daarentegen van ondergeschikt belang 

(3,5% versus 13,4% voor de EU als geheel). 
��	 Onderzoekinstituten en universiteiten zijn in Nederland opvallend onbelangrijke informatiebronnen voor 

innovatie. 

Innovatiesysteem voor het goederenvervoer. In de meeste beschouwde landen fungeren een (F, S, CH) of 
twee ministeries (D, FI, NL, TW) als een centrale beleidscoördinerende actor. Daarnaast spelen intermediaire 
partijen in een aantal landen een relatief belangrijke rol. In drie landen worden de spoorwegen aangemerkt 
als belangrijke, innovatieve speler (D, F, CH). Grote bedrijven hebben vooral in landen met een aanzienlijke 
transportmiddelenindustrie flinke invloed op innovatieactiviteit, vooral via investeringen in R&D (D, F, FI, S). 
Tenslotte hebben onderzoek- en onderwijsinstellingen (veelal via R&D programma’s van de overheid) in een 
aantal landen (D, FI, F, S, CH, TW) een invloedrijke rol in het innovatiesysteem. 

Hechtheid van het innovatiesysteem voor het goederenvervoer. Een aantal benchmarklanden kan bogen op 
een relatief hecht, onderling samenhangend innovatiesysteem voor het goederenvervoer (FI, S, F, CH). In 
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Finland en Zweden hangt de kracht van het innovatiesysteem vooral samen met een krachtig coördinerende 
overheid, hoge R&D investeringen en intensieve samenwerking met grote bedrijven (niet alleen 
transportbedrijven). In de andere benchmarklanden is sprake van een min of meer versnipperd 
innovatiesysteem dat zich kenmerkt door relatief weinig samenhang en weinig onderlinge samenwerking. 
Ondanks dit gebrek aan hechtheid werkt het Duitse en Nederlandse innovatiesysteem redelijk effectief. 
Kennelijk is een hecht, “compleet” innovatiesysteem geen noodzakelijke voorwaarde voor innovativiteit. Het 
Nederlandse innovatiesysteem voor het goederenvervoer ontleent haar kracht vooral aan internationale 
oriëntatie (innovatieve ontwikkelingen in het buitenland, vooral Duitsland, goed in de gaten houden) en 
early adopter gedrag. De Nederlandse transportsector zelf is niet zo innovatief, de vernieuwingen komen 
veeleer uit het transportcluster, via toeleveranciers en afnemers. Het Nederlandse systeem kan aan 
samenhang winnen door de interactie tussen bedrijfsactoren en andere actoren te versterken. Evenals het 
geval is in Taiwan, is de rol van het transporterend bedrijfsleven in op innovatie gerichte R&D nu beperkt. 

Beleidsdoelstellingen, -thema’s en instrumenten. De benchmarklanden laten over het geheel genomen 
vergelijkbare doelstellingen zien. Bij het goederenvervoerbeleid zijn dat veiligheid, duurzaamheid en 
doelmatigheid; bij het kennis- en innovatiebeleid primair versterking van het concurrentie- of 
innovatievermogen. In het goederenvervoerbeleid worden als voornaamste beleidsthema’s genoemd: 
toepassing van telematica en intelligentie in het goederenvervoer, bevordering van multimodaal 
goederenvervoer, en milieuvriendelijk goederenvervoer. In het kennis- en innovatiebeleid zijn de genoemde 
beleidsthema’s overwegend generiek. Op het niveau van de beleidsinstrumenten worden in het 
goederenvervoerbeleid en het kennis- en innovatiebeleid zowel zeer generieke instrumenten genoemd als 
meer specifieke plannen (zoals mobiliteitsplan, multimodaal infrastructuurplan, NVVP, CO2 reductieplan, 
etc.). 

Betrokkenheid bij Europese projecten. De betrokkenheid van Nederlandse actoren in Europese projecten op 
het gebied van goederenvervoer verhoudingsgewijs is zeer substantieel: Nederland doet mee aan meer dan 
de helft (55%) van deze projecten en heeft in de helft daarvan (28%) een coördinerende rol. Afgaande op 
deze indicator is Nederland – met Duitsland, Frankrijk en België – groot in goederenvervoer. 

Alle EU lidstaten laten duidelijke parallelliteit zien in onderzoeksthema’s die in nationale dan wel Europese) 
programma’s worden afgedekt. Onmiskenbaar is er qua onderzoeksthematiek een relatie met de nationale 
industriële structuur: zeker landen met een krachtig ontwikkeld innovatiesysteem kenmerken zich door 
nauwe afstemming tussen op innovatie gerichte activiteiten in bedrijven, onderzoeksinstellingen en 
(nationaal) overheidsbeleid. Landen met een krachtige transportmiddelenindustrie stemmen van nature hun 
innovatiebeleid tenminste deels af op hun vernieuwingskansen; die landen zullen ook eerder trendsettend 
zijn en andere landen meer volgend. Zwitserland wijkt van de andere Europese benchmarklanden af door 
een duidelijke keuze voor complementariteit: “meedoen” waar duidelijk aansluiting met Europa bestaat, en 
“zelf doen” waar die aansluiting ontbreekt. 

Beleidslessen. Uit de internationale beleidsvergelijking kunnen de volgende algemene beleidslessen worden 
getrokken. We maken daarbij onderscheid naar verschillende niveaus. 

Op het niveau van algemene innovatie versus innovatie in het goederenvervoer wijzen de beschikbare 
innovatie-indicatoren op een opvallende discrepantie in innovatiekracht. Enerzijds laten de meeste 
benchmarklanden hoge (S, FI), bovengemiddelde (NL) en gemiddelde scores (D, F) zien in algemene 
innovatiekracht. Anderzijds wijzen de beschikbare indicatoren van innovativiteit in de transportsector op een 
innovatievermogen dat substantieel achterblijft bij het gemiddelde niveau. De transportsector zelf is 
kennelijk niet zo innovatief. Waar komen innovaties in de transportpraktijk dan vandaan? In het 
Nederlandse goederenvervoer luidt het antwoord: “vooral uit het goederenvervoercluster”. Innovaties zijn in 
de Nederlandse goederenvervoerspraktijk vooral afkomstig van (innovatieve)  toeleveranciers en 
geavanceerde afnemers (uit het cluster dus, niet de sector). 
��	 Hierin ligt de beleidsles besloten dat specifiek op de goederenvervoersector gericht innovatiebeleid niet 

bijzonder veel kans van slagen heeft: voor zover specifieke sectorbeleid wordt gevoerd, is de kans gering 
dat dit veel succesvoller wordt dan nu het is. In plaats daarvan zou innovatiebeleid dat beoogt de 
vernieuwingskracht van het goederenvervoer te versterken, beter vanuit een clusteroptiek kunnen 
worden gevoerd. 

Op het niveau van het innovatiecluster laat de internationale beleidsvergelijking zien dat in die landen met 
een actief clusterbeleid ook goede resultaten worden geboekt. Vooral in het Zweedse en Finse 
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innovatiesysteem werken kennisinstellingen, beleidsinstanties en bedrijven vanuit bestaande sterkten 
eendrachtig, intensief en goed gecoördineerd samen aan zo gunstig mogelijke condities voor vernieuwing. In 
Duitsland leidt de goede samenhang tussen R&D bestedingen door bedrijven en R&D stimulering door de 
overheid (die daarin overwegend volgend is) tot een stimulerend innovatieklimaat, ondanks een zekere 
versnippering in het innovatiesysteem; in Frankrijk zorgt de netwerkvorming in de onderzoeksinfrastructuur 
voor een innovatieklimaat waarvan op innovatie gerichte bedrijven goed kunnen profiteren. 
��	 De beleidsles is – opnieuw – dat actief clusterbeleid voor het goederenvervoer serieuze overweging 

verdient. Kennis- en innovatiebeleid dient zich niet alleen op partijen in de transportsector te richten, 
maar ook op kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek), bedrijven die toeleveren dan wel afnemen van 
goederenvervoerders, intermediairs, kennismakelaars, aanbieders en beheerders van infrastructuur, 
financiële dienstverleners, aanbieders van risicokapitaal, consultants, etc., evenals de dynamische 
interactie tussen deze partijen. Clusterbeleid vormt daarbij een logische volgende stap in de 
beleidsontwikkeling na sectorbeleid en logistieke keten beleid. 

Op het niveau van het overheidsbeleid gericht op innovatie in het goederenvervoer kan worden vastgesteld 
dat er nog een relatief groot verschil is in het beleidsdenken van EZ en V&W. Is clusterbeleid bij EZ inmiddels 
gefundenes Fressen, het kennis- en innovatiebeleid van V&W heeft nog primair een sectororiëntatie. 
��	 De beleidsles hierin betreft de onderlinge afstemming tussen het kennis- en innovatiebeleid van EZ en 

V&W. Intensivering van de onderlinge beleidscoördinatie verdient serieuze overweging. 

Op het niveau van innovatieprojecten en -initiatieven in het goederenvervoer is per land een aantal 
mogelijke beleidslessen geïdentificeerd. We noemen hier een selectie. 
��	 Grensoverschrijdende samenwerking tussen beide havencomplexen als beleidsoptie (B). 
��	 Kilometerheffing alleen voor vrachtauto’s invoeren, om nieuwe infrastructuur mee te financieren (D). 
��	 Leer van praktische ervaringen met kilometerheffing, en de invoering van LSVA, met het oog op 

mogelijke toekomstige invoering in NL (CH). 
��	 Ontwikkel in goede samenwerking met regionale overheden en (inter)nationaal bedrijfsleven een beleid 

voor overslagcentra (D). 
��	 Richt het bestaande Nederlandse onderzoek qua infrastructuur en programmering sterker op 

clusterdynamiek en op internationale samenwerking op onderzoeksgebied (F).  
��	 Leer van Taiwan hoe een logistieke visie vertaald kan worden in een goed uitgewerkt uitvoeringsplan 

(TW). 
��	 Leer van Taiwan hoe een efficiënt e-logistics systeem opgezet kan worden (TW). 
��	 Centrale, themagerichte coördinatie van R&D programmering (verkeersveiligheid; S). 
��	 Bilaterale samenwerking met Zwitserse partners om aan te sluiten bij Zwitserse innovatieniches die 

voortvloeien uit ongebondenheid aan EU wet- en regelgeving (CH). 
��	 Leer van ervaring op gebied van tunnelveiligheid, met oog op ondertunneling van waterwegen in 

Nederland (CH). 

Tenslotte, bij de vertaling naar de Nederlandse beleidscontext dient bedacht te worden dat er niet één juiste 
aanpak is. Best policy practices in de beschouwde landen kunnen een bron van inspiratie vormen voor 
beleidsvernieuwing, maar de “juiste” keuze is steeds contextafhankelijk. Een hecht, “compleet” 
innovatiesysteem vormt op zich geen noodzakelijke voorwaarde voor innovativiteit. Wel wordt de kans op 
innovatief gedrag van de spelers vergroot door een goed werkend innovatiesysteem. 
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Summary 

Dialogic / NEA has performed an exploratory international benchmark study for the Transport Research 
Centre of the Dutch Ministry of Transport, Public Works & Water Management. This study focuses on 
knowledge and innovation policies for freight transport in the following countries: Belgium (B), Germany (D), 
Finland (FI), France (F), Taiwan (TW), Sweden (S) and Switzerland (CH). The research objective is to gain 
insight from foreign policy experiences in the area of freight transport and logistics, and to draw policy 
lessons for Dutch practice. The findings are meant to provide inputs into further elaborating the program 
“Nederland Innovatieland” (Netherlands Innovation country). Furthermore, the study aims at identifying 
where relevant knowledge and expertise is located in the knowledge infrastructure of the benchmark 
countries, considering future options for collaboration. 

In the execution of the country studies the innovation systems approach was taken as a conceptual 
framework. This approach considers innovation processes as interactive learning processes between different 
(firms and other) actors that are mutually dependent in order to be able to generate innovations. Freight 
transport and logistics are – according to this approach – considered a cluster or an innovation system.  

General innovation climate. From the benchmark countries Sweden and Finland belong to the countries with 
the most favourable innovation climate in the general sense, whereas the Netherlands may be viewed upon 
as a good follower. The big benchmark countries France and Germany show an average score, whereas 
Belgium performs below European average. 

The innovativeness of the transport sector contrasts with the above-indicated general innovativeness. In all 
benchmark countries (Taiwan excluded) innovativeness of the transport sector scores below the average 
level of the economy as a whole. Also in countries with an overall favourable innovation climate (Finland and 
especially Sweden), the innovativeness of the transport sector performs clearly below average. Compared 
with Germany – which shows the most favourable scores in this comparison between benchmark countries – 
the Dutch transport sector performs well only in terms of innovation-oriented collaboration and patent 
applications. Especially regarding the use of governmental innovation incentive schemes Dutch transport 
companies show – together with their Swedish, Finnish and French competitors – clearly lower scores than 
Belgian and (in particular) German transport companies. 

In a number of respects  the Netherlands differ substantially from the benchmark countries:  
��	 In the Netherlands – just like Finland – about 0.5% of GDP was invested in transport infrastructure, 

whereas the European average is 1.1% and in Switzerland 2.6% (1999). 
��	 From the benchmark countries the Dutch transport sector has the highest share in total employment 

(5.9%); the European average is 3.9%. 
��	 Dutch inland shipping accounts for 41.6% of total freight transport in ton kilometres, remarkably high 

compared with European average (6.8%). 
��	 Dutch rail freight transport (in ton kilometres) is of minor importance (3.5% versus 13.4% for the EU as 

a whole). 
��	 Dutch research institutes and universities are remarkably unimportant sources of information for 

innovation. 

The innovation system for freight transport. In most benchmark countries one (F, S, CH) or two ministries 
(D, FI, NL, TW) function as a central policy co-ordinator. Next, intermediary parties play a relatively 
important role in a number of countries. In three countries the national railway company is considered a 
significant and innovative player (D, F, CH). Especially in countries with a meaningful transport means 
industry, big companies have a substantial influence on innovation activities, in particular via investments in 
R&D (D, F, FI, S). Finally, research and education institutions have an influential role in the innovation system 
(often via governmental R&D programmes) in a number of countries (D, FI, F, S, CH, TW). 

The firmness of the freight transport innovation system. A number of benchmark countries can show a 
relatively firm, cohesive freight transport innovation system (FI, S, F, CH). The strength of the Finnish and 
Swedish innovation system is especially linked with firm governmental co-ordination, high R&D investments 
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and intensive collaboration with big companies (not only in transport). The other benchmark countries have 
a more or less fragmented innovation system with relatively litlle internal cohesion and mutual collaboration. 
Despite lacking firmness the German and Dutch innovation system show reasonable effectiveness. 
Apparantly, a firm, “complete” innovation system is not a necessary condition for innovativeness. The Dutch 
freight transport innovation system derives its strength from international orientation (keeping a watchful 
eye on innovative developments abroad, especially Germany) and early adopter behaviour. The Dutch 
transport sector itself is not so innovative, innovations rather originate from the transport cluster, via 
suppliers and client organisations. The Dutch system may however gain cohesiveness by strengthening the 
interaction between companies and other actors. Just like Taiwan, Dutch transport companies now have a 
rather limited role in innovation-oriented R&D. 

Policy objectives, themes and instruments. Overall, the benchmark countries show comparable policy 
objectives. The freight transport policy objectives are safety, sustainability and productivity; the knowledge 
and innovation policy objectives mainly boil down to strengthening competitiveness or innovativeness. The 
main freight transport policy themes are application of telematics and intelligence in freight transport, 
promotion of multimodal freight transport, and freight transport that is friendly to the environment. The 
knowledge and innovation policy themes mainly have a generic character. As concerns policy instruments 
both freight transport policy, and knowledge and innovation policy use highly generic and more specific 
plans (like mobility plans, multimodal infrastructure plans, CO2 reduction plans, etc.).  

Involvement in European projects. Involvement of Dutch actors in European freight transport projects is 
comparatively very substantial: Dutch actors are involved in more than half (55%) of these projects, in half 
(28%) of which they have the role of co-ordinator. Judging by this indicator the Netherlands – together with 
Germany, France and Belgium – is big in freight transport. 

All EU member states show a clear parallel in research themes covered in national and European 
programmes. In this respect there is an unmistakable relationship with a country’s industrial structure: 
especially countries with a firm innovation system tend to closely co-ordinate innovation-oriented activities 
within companies, research institutions and (national) governmental policies. Countries with a strong 
transport means industry show a natural tendency to co-ordinate their innovation policy at least partly with 
innovation opportunities in that industry. Consequently, it is these countries that tend to be trendsetter 
rather than follower. Switzerland differs from the other European benchmark countries through their clear 
choice for complementarity: participate wherever there is a clear connection, and do it yourself if such a 
connection is missing. 

Policy lessons. The following general lessons can be drawn from this international policy comparison. We 
distinguish different levels of analysis.  

In terms of overall innovativeness versus innovation in freight transport available  innovation indicators 
show a striking discrepancy. On the one hand most benchmark countries score high (S, FI), above average 
(NL) and average (D, F) in overall innovativeness. On the other hand available indicators show a level of 
innovativeness in the transport sector that is substantially lagging behind the average level. Apparently, the 
transport sector itself is not that innovative. Where, then, are innovations in transport practice coming from? 
In Dutch freight transport the answer is probably “especially from the freight transport cluster”. In practice, 
Dutch freight transporters draw innovations especially from (innovative) suppliers and advanced customers, 
i.e. from the cluster, not (necessarily) the sector). 
��	 The above-mentioned discrepancy implies that a knowledge and innovation policy that is specifically 

oriented towards the freight transport sector hasn’t got much of chance to be particularly successful: as 
far as there is a specific freight transport sector innovation policy, chances are low that it will have much 
more more success than at present. In stead, policies that aim at strengthening freight transport 
innovativeness should rather be persued from a cluster perspective. 

In terms of the innovation cluster the international policy comparison indicates that in countries using an 
active cluster policy approach also show good results. Especially in the Swedish and Finnish innovation 
system, knowledge institutions, policy bodies and companies work together in unison on the basis of existing 
strengths, in a intensive and well- co-ordinated way, in order to create favourable innovation conditions. In 
Germany, a strong coherence between company R&D expenditures and governmental R&D promotion 
schemes contribute to a stimulating innovation climate, despite a certain degree of fragmentation in the 
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innovation system. In France, the emergence of research networks adds to an innovation climate in which 
innovation-oriented firms can flourish. 
��	 Again, the policy lesson is that active freight transport cluster policy deserves serious consideration. 

Knowledge and innovation policies should not exclusively be focused on the transport sector but also on 
knowledge institutions (research and education), supplier or customer companies, intermediaries, 
knowledge brokers, infrastructure providers and exploiters, financial service providers, venture capital 
suppliers, consultants, etc., just like the dynamic interaction between these actors. After sector-oriented 
policies and policies oriented to logistic chains, freight transport cluster policy constitutes a logical next 
step in policy evolution. 

In terms of government freight transport innovation policies, obviously there is a relatively substantial 
difference in policy thinking between the ministries of Economic Affairs (EZ) and of Transport, Public Works 
and Water Management (V&W). Whereas the cluster policy approach is gefundenes Fressen for EZ, the 
knowledge and innovation policy approach of V&W primarily still has a sector orientation. 
��	 The policy lesson, here, addresses the co-ordination between the knowledge and innovation policy 

approaches of EZ and V&W. Intensifying the mutual policy co-ordination deserves serious consideration. 

Finally, in terms of freight transport innovation projects and initiatives we have identified a number of 
potential policy lessons, per land. A selection follows below. 
��	 Promote international collaboration between the Rotterdam and Antwerp port systems as a policy 

option (B). 
��	 Consider the introduction of road pricing exclusively for trucks, in order to fund new infrastructure 

development (D). 
��	 Learn from practical road pricing experiences, and from the introduction of the Swiss LSVA system, with 

an eye on potential future implemenation in the Netherlands (CH). 
��	 Develop a transhipment centre policy in close collaboration with regional authorities and the 

(inter)national business community (D).  
��	 Stronger orientation of existing Dutch research infrastructure and programming towards cluster 

dynamics and international research collaboration (F). 
��	 Learn how to translate a logistic vision into a well elaborated plan of execution (TW). 
��	 Learn how o set up an efficient e-logistics system (TW). 
��	 Strengthen centralised, thematic co-ordination of R&D programming (e.g. traffic safety; S). 
��	 Consider the promotion of bilateral collaboration ties with innovative Swiss partners in order to join 

innovation niches arising from not being bound by EU regulation (CH). 
��	 Learn from tunnel safety experiences, with an eye on tunneling Dutch waterways (CH). 

Finally, in the translation towards the Dutch policy context one needs to keep in mind that a unique correct 
approach does not exist. Best policy practices in the benchmark countries may function as a source of 
inspiration for policy innovation, but the “right” choice always depends on the context. A firm, “complete” 
innovation system does not constitute a necessary condition for innovativeness in itself. But a good working 
innovation system will enhance chances for innovative behaviour. 
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1 Vooraf 

1.1 Doelstelling en werkwijze 

Op verzoek van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat 
heeft Dialogic innovatie & interactie in samenwerking met NEA Transportonderzoek en -opleiding een 
verkennend, internationaal vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar het kennis- en innovatiebeleid in het 
goederenvervoer in een aantal – vooral ons omringende – landen. Doel van het onderzoek is het genereren 
van inzicht in buitenlandse ervaringen met innovatiebeleid gericht op goederenvervoer en logistiek. Door 
analyse en vergelijking van afzonderlijke landenstudies dienen de belangrijkste leermomenten voor 
Nederland te worden vastgesteld. De uitkomsten van het onderzoek fungeren als input bij de verdere 
uitwerking van het programma “Nederland Innovatieland”, een van de gespreksonderwerpen op de 
periodiek te actualiseren beleidsagenda goederenvervoer die door het Directoraat-Generaal 
Goederenvervoer (DGG) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gebruikt om samen met de 
sector het goederenvervoerbeleid te realiseren. Daarnaast beoogt het onderzoek te identificeren waar in de 
buitenlandse kennisinfrastructuur relevante kennis aanwezig is. Dit mede in het licht van mogelijke 
toekomstige samenwerking tussen buitenlandse en Nederlandse kennisinstellingen. 

Op basis van een set criteria zijn in samenspraak met de begeleidingscommissie van het onderzoek de 
volgende landen gekozen voor een vergelijkende analyse 1: 

��	 België (B) 
��	 Duitsland (D) 
��	 Finland (FI) 
��	 Frankrijk (F) 
��	 Taiwan (TW) 
��	 Zweden (S) 
��	 Zwitserland (CH). 

Deelonderwerpen in de landenstudies zijn: 
��	 hoofdlijnen, doelstellingen en ambities van het innovatiebeleid op het gebied van goederenvervoer en 

logistiek van de belangrijkste beleidsinstanties, gerelateerd aan het nationale innovatiebeleid op het 
gebied van goederenvervoer en logistiek; 

��	 marktverhoudingen en kennis- en innovatieniveau in het goederenvervoer en de logistiek; 
��	 de rol van de overheid bij bovengenoemd beleid ten opzichte van marktpartijen en maatschappelijke 

groeperingen, en de beleidsuitgangspunten die zij daarbij hanteert; 
��	 de werkverdeling bij bovengenoemd beleid binnen de overheid, tussen departementen, tussen nationale 

en regionale overheden, en tussen overheden, semi-overheden en belangenorganisaties; 
��	 de relatie van het nationale innovatiebeleid tot het EU innovatiebeleid op het gebied van 

goederenvervoer en logistiek; 
��	 de meest aansprekende resultaten bij het tot stand komen van innovatie op het gebied van 

goederenvervoer en logistiek, en 
��	 aanknopingspunten voor bilateraal te ontwikkelen beleid met betrekking tot goederenvervoerinnovatie. 

Hoofddoel van de studie is het aandragen van mogelijke beleidslessen uit buitenlandse ervaringen met 
innovatiebeleid gericht op goederenvervoer en logistiek. Het trekken van beleidsconclusies behoorde niet tot 
de opdracht van Dialogic/NEA; DGG heeft aangegeven dit zelf te zullen doen. Wel beoogt deze rapportage 
mogelijke aangrijpingspunten te bieden waarop DGG beleidsconclusies kan trekken. 

1 Bijlage 2 gaat nader in op de landenselectie. 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 15 



Bij de uitvoering van de landenstudies is de innovatiesysteembenadering 2 als aangrijpingspunt gehanteerd. 
Deze benadering vat innovatieprocessen op als interactieve leerprocessen tussen verschillende (bedrijven en 
andersoortige) actoren die van elkaar afhankelijk zijn om innovaties tot stand te kunnen brengen. 
Belangrijkste uitdaging voor de actoren, inclusief beleidsmakers op het terrein van innovatie, is de werking 
van dit systeem van interacties en wederzijdse afhankelijkheden te optimaliseren. In de systeembenadering is 
optimalisatie een combinatie van én efficiënte en effectieve productie, én verspreiding, én aanwending van 
kennis. Goederenvervoer en logistiek zijn – conform deze benadering – opgevat als cluster of 
innovatiesysteem. Economische clusters kunnen worden gedefinieerd als ketens van onderling sterk van 
elkaar afhankelijke toeleveranciers, afnemers en kennisdragers (universiteiten, onderzoeksinstituten, 
kennisintensieve diensten, intermediaire organisaties) die beschikken over complementaire competenties 
(1), met elkaar verbonden zijn door voortbrengings- of waardeketens (2), gezamenlijke bedrijfsprocessen en 
eindproducten verbeteren (3) en (eventueel) participeren in netwerken die gericht zijn op innovatie en 
technologieontwikkeling (4). Partijen in een cluster kennen en herkennen elkaar aan een gedeelde 
kennisbasis, instituties, technologieën etc. Daarnaast delen spelers uit eenzelfde cluster in meer of mindere 
mate een cultuur en ‘innovatiestijl’ en kan sprake zijn van ruimtelijke concentratie (Figuur 1-1). 

Het bovenstaande impliceert een ruime benadering van innovatie- en kennisbeleid: het gaat om meer dan 
het uitvoeren van R&D of technologische vernieuwing. Ook andersoortige vormen van – organisatorische (of 
niet-technologische) – vernieuwing, zoals arbeidsorganisatie, conceptuele vernieuwingen, nieuwe 
combinaties van bestaande producten, de rol die gebruikers krijgen bij productie, etc. komen aan bod.  

Met dit aangrijpingspunt zijn de landenstudies uitgevoerd, met het oog op de vergelijkbaarheid steeds 
volgens hetzelfde onderzoek format. Daarbij is enerzijds voor zover mogelijk een kwantitatieve vergelijking is 
gemaakt op basis van beschikbare ‘harde’, cijfermatige indicatoren. Anderzijds – waar cijfers ontbreken – is 
een kwalitatieve beschrijving gegeven van opvallende verschillen of specifieke aanpakken.  

Figuur 1-1. Het nationaal innovatiesysteem schematisch weergegeven. 

2 Zie bijvoorbeeld OECD (2002, 2001) en Bemer et al. (2001). 
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Gelet op de relatief korte doorlooptijd van deze internationaal vergelijkende verkenning (juli t/m oktober 
2002) zijn de gegevens per landenstudie verzameld door middel van een gecombineerde aanpak van 
literatuurstudie (zoals relevante beleidsdocumenten, innovatie- en marktstudies) en een drietal diepte
interviews, aangevuld met een of meer telefonische interviews, bedoeld om meer gericht antwoord te krijgen 
op specifieke vragen. Daarnaast zijn ook experts geïnterviewd tijdens seminars en congressen. 

De resultaten van de landenstudies zijn weergegeven in afzonderlijke landenrapporten. Alle landenrapporten 
fungeren als basis voor de onderliggende vergelijkende analyse. In deze overall analyse komen de 
belangrijkste leermomenten voor het Nederlandse innovatiebeleid voor het goederenvervoer naar voren. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de relatie met het Europees innovatiebeleid en de vraag welke 
kennisdomeinen sterk ontwikkeld zijn in de kennisinfrastructuur van welke landen dan wel individuele 
kennisinstellingen, evenals hoe die kennisinfrastructuur is georganiseerd. 

Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van AVV en DGG. Om een 
adequate aansluiting op de belevingswereld en behoeftes van de beleidsmedewerkers van DGG te 
waarborgen is daarnaast in september 2002 (ongeveer halverwege het veldwerk) een workshop gehouden 
met enkele Nederlandse deskundigen en beleidsmakers. Tijdens deze bijeenkomst zijn de eerste resultaten 
van het veldwerk in de vorm van interessante best policy practices gepresenteerd en hebben de deelnemers 
gelegenheid gekregen commentaar en aanvullende suggesties te doen (zie bijlage 1 voor een overzicht van 
de samenstelling van de begeleidingscommissie en de workshopdeelnemers). Voor een overzicht van de per 
land geraadpleegde deskundigen wordt verwezen naar de afzonderlijke landenrapportages. 

1.2 Leeswijzer en beantwoording van gestelde vragen 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 gaat in op de context van het kennis- en 
innovatiebeleid voor het goederenvervoer in de onderzochte landen. Aan de orde komen algemene 
kengetallen, de innovatieprestaties in algemene zin, en de innovatiekracht van de transportsector, steeds in 
de onderzochte landen. Hoofdstuk 3 geeft per land een schets van het innovatiesysteem voor het 
goederenvervoer. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 per land een overzicht gegeven van het 
goederenvervoerbeleid voor zover dat raakt aan innovatie (4.2) en kennis- en innovatiebeleid in het 
goederenvervoer (4.3). Hoofdstuk 5 gaat in op de relatie tussen het nationaal en internationaal kennis- en 
innovatiebeleid voor het goederenvervoer. Tenslotte worden in hoofdstuk 6 de voornaamste beleidslessen en 
conclusies gepresenteerd. 

Tabel 1-1 geeft een overzicht van waar de onderzoeksvragen worden beantwoord. 

Tabel 1-1. Beantwoording van de onderzoeksvragen. 

Onderzoeksvraag Hoofdstuk / 
paragraaf 

Hoofdlijnen, doelstellingen en ambities van het innovatiebeleid op het gebied van 
goederenvervoer en logistiek van de belangrijkste beleidsinstanties 

4.3 

Doelstellingen en ambities van het goederenvervoerbeleid van de belangrijkste 
beleidsinstanties, gerelateerd aan het nationale innovatiebeleid op het gebied van 
goederenvervoer en logistiek 

4.2 

Marktverhoudingen en kennis- en innovatieniveau in het goederenvervoer en de logistiek 2 en 3 

Rol van de overheid bij bovengenoemd beleid ten opzichte van marktpartijen en 
maatschappelijke groeperingen, en de beleidsuitgangspunten die zij daarbij hanteert 

3 en 4 

Werkverdeling bij bovengenoemd beleid binnen de overheid, tussen departementen, 
tussen nationale en regionale overheden, en tussen overheden, semi-overheden en 
belangenorganisaties 

4 

Relatie van het nationale innovatiebeleid tot het EU innovatiebeleid op het gebied van 
goederenvervoer en logistiek 

5 
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De meest aansprekende resultaten bij het tot stand komen van innovatie op het gebied 
van goederenvervoer en logistiek 

6.2 

Aanknopingspunten voor bilateraal te ontwikkelen beleid met betrekking tot 
goederenvervoerinnovatie 

5.7 
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2 De context voor innovatie- en kennisbeleid voor 
het goederenvervoercluster in zeven Europese 
landen 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillende vertrekpunten voor het innovatie- en kennisbeleid voor 
het goederenvervoer- (hierna: GVV) cluster in zeven Europese landen. Allereerst schetsen we de nationale 
GVV sectoren met behulp van nationale kengetallen (2.2). Met behulp van diverse prestatie- en innovatie
indicatoren schetsen we de relatieve innovatiesterkten en -zwakten per land, in algemene zin (2.3). Daarna 
zoomen we in op de innovatieperformance van de transportsector per land (2.4). Tenslotte worden de 
voornaamste bevindingen van dit hoofdstuk kort samengevat (2.5). 

2.2 Kengetallen van de nationale goederenvervoermarkten 

Goederenvervoer kan worden aangemerkt als een economische activiteit die de concurrentiekracht van de 
economie als geheel krachtig beïnvloedt door de kwaliteit en doelmatigheid van de verleende diensten. De 
verwevenheid met andere sectoren vergroot het economisch belang van de transportsector bovendien. 
Nieuwe productiestructuren en patronen – zoals globalisering, regionale specialisatie van productie, flexibele 
productiesystemen, just-in-time toelevering van onderdelen, en de verplaatsing van bedrijven vanuit 
stadscentra naar transportassen buiten de centra – hebben verder het belang van goederentransport als 
schakel in het economisch systeem vergroot. Tabel 2.1 geeft een overzicht van een aantal generieke 
kengetallen van de transportsector in Europa en – voor zover bekend – van de Taiwanese transportsector. 
Wat de Europese transportsector betreft hebben we ons beperkt tot de “benchmarklanden” en het Europese 
gemiddelde. 

Tabel 2-1. Generieke kengetallen van de beschouwde landen. 

ALGEMEEN NL B CH* D F FI S EU 
(gem.) 

TW 

Aantal inwoners (1999) 15,8 10,2 7,3 82,1 59,1 5,2 8,9 - 7,1 

BBP 1999 (in miljard €) 374 234 252 1.982 1.350 121 226 - 243 

BBP 1999 / hoofd bevolking 23,7 22,9 34,5 24,1 22,8 23,3 25,4 21,3 34,2 

Groei BBP 1999-2000 (%) 4,3 3,9 1,8 3,1 3,3 4,8 4,0 3,4 -

INFRASTRUCTUUR 

Lengte snelwegen (in km; 1999) 2.235 1.682 1.850 11.515 11.000 512 1.484 - -

Lengte spoor (in km; 1999) 2.808 3.472 5.036*** 37.536 31.589 5.836 10.799 - 2.363 

Lengte binnenvaartwegen (1998) 5.046 1.569 745** 7.300 5.732 6.245 390 - -

Investering in 0,7 0,9 2,6 1,1 1,1 0,5 1,2 1,1 -
transportinfrastructuur 
(% BBP, 1996) 
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GOEDERENVERVOER (GVV) 

Aandeel GVV in werkgelegenheid 
(%, 1996) 

5,9 4,5 . 3,7 4,0 4,8 3,9 3,9 -

Aantal vrachtvoertuigen [lichte en 
zware vrachtwagens & bussen] (x 
1.000, 1999) 

116,5 70,4 285,2 323,7 433,4 19,9 35,2 116,5 156,0 

MODAL SPLIT (1999, naar tonkilometers, %) in het goederenvervoer 

Wegvervoer 48,8 71,2 66,0 69,6 76,2 73,2 63,4 74.7 -

Spoor 3,5 14,0 32,7 14,5 15,6 26,0 36,6 13,4 -

Binnenvaart 41,6 11,8 0,6 12,8 2,0 0,8 0 6,8 -

Pijpleiding 6,0 3,0 0,7 3,0 6,2 0 0 5,1 -

Bron: Eurostat (2001). 
* :  2001; **  :   1998; *** : 1997. 

Bij vergelijking van de gepresenteerde kengetallen valt op dat de “benchmarklanden” flink verschillen in de 
mate waarin ze investeren in transportinfrastructuur. Finland en Nederland wijken hier met 0,5% van het 
BNP duidelijk af van het Europese gemiddelde (1,1%). De grote landen Duitsland en Frankrijk zitten op 
ditzelfde niveau, terwijl Zweden iets boven het Europees gemiddelde investeert in transportinfrastructuur, en 
Zwitserland substantieel meer. 
Met een aandeel van 5,9% in de totale werkgelegenheid wijkt de Nederlandse transportsector sterk af van 
het Europese gemiddelde (3,9%): alleen Finland komt met 4,8% in de buurt. 
In alle benchmarklanden is de positie van het wegvervoer in de modal split (74,7% gemiddeld in de 
Europese Unie) dominant; spoor (13,4%) en binnenvaart (6,8%) spelen hier een betrekkelijk marginale rol. 
Ronduit opvallend is het relatieve belang van de Nederlandse binnenvaart in het goederenvervoer (41,6% 
ten opzichte van 6,8% voor de EU als geheel); ook Duitsland en België scoren hier duidelijk boven het 
gemiddelde. Nederland kent, net als België en Duitsland, een uitstekend binnenvaartnetwerk, met de Rijn als 
belangrijkste vaarweg. Dankzij de sterke positie van de Rotterdamse haven, vindt veel vervoer plaats van 
Rotterdam via de binnenwateren naar het achterland (voornamelijk Duitsland over de Rijn). Omdat het hier 
veelal bulktransport betreft, is het aandeel van de binnenvaart gemeten naar tonkilometers zeer 
hoog. Goederenvervoer per spoor is relatief belangrijk in Zweden (36,6%), Zwitserland (32,7%) en Finland 
(26,0%) in vergelijking met het Europese gemiddelde (13,4%). In Nederland is het goederenvervoer per 
spoor in tonkilometers van relatief ondergeschikt belang (3,5%). 

2.3 De innovatieprestaties van de onderzochte EU lidstaten 

De innovatiekracht per land kan worden uitgedrukt in een reeks van indicatoren die elk afzonderlijk een 
specifiek aspect van innovativiteit meten. In de European Innovation Scoreboard 3 wordt een 18-tal van deze 
indicatoren gebundeld, zodanig dat het innoverend vermogen van landen wordt gemeten met een 
omvattend instrument. De 18 indicatoren zijn onderverdeeld over de volgende aandachtsgebieden:  
�� Human resources; 
�� Genereren van nieuwe kennis;  
�� Overdracht en toepassing van kennis; 
�� Financiering, output van innovatie en markten. 

3 Zie http://trendchart.cordis.lu/Scoreboard/scoreboard.htm. 
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Tabel 2-2 toont hoe de verschillende landen onderling scoren op de verschillende aspecten van hun 
innovatiekracht. 

Tabel 2-2. De innovatieprestaties en ranking (tussen haakjes) van de onderzochte EU lidstaten ten opzichte 
van het Europese gemiddelde (1996 – 2000). 

No. Indicator EU 
gemidd. 

NL B D F FI S 

1. Human resources 

1.1 Nieuwe afgestudeerden in 
exacte vakken / bevolking 20 – 
29 jaar (1999) 

10,4 % 5,8 (10) 5,1 (12) 8,6 (8) 15,8 (2) 10,4 (4) 9,7 (6) 

1.2 Aandeel bevolking met meer 
dan alleen voortgezet onderwijs 
(2000) 

21,2% 25,0 (6) 27,1 (4) 23,8 (7) 21,6 (10) 32,4 (1) 29,7 (2) 

1.3 Deelname in leven lang leren 
(2000) 

8,4% 15,6 (5) 6,8 (7) 5,2 (10) 2,8 (15) 19,6 (4) 21,6 (1) 

1.4 Werkgelegenheidsaandeel high 
tech industrie (1999) 

7,8% 4,7 (12) 7,2 (8) 10,9 (1) 7,2 (6) 7,2 (7) 8,3 (2) 

1.5 Werkgelegenheidsaandeel high 
tech diensten (1999) 

3,2% 3,6 (8) 3,2 (9) 2,8 (10) 3,8 (6) 4,3 (3) 4,8 (1) 

2. Genereren van nieuwe kennis 

2.1 Uitgaven aan R&D bij publieke 0,66% 0,87 (2) 0,50 (9) 0,75 (5) 0,80 (4) 0,95 (1) 0,86 (3) 
kennisinstellingen / BBP (1999) 

2.2 Bedrijfs R&D / BBP (1999) 1,19% 1,05 (8) 1,28 (5) 1,63 (3) 1,36 (4) 2,14 (1) 2,85 (2) 

2.3 Europese high tech octrooien/ 17,9 35,8 (2) 17,6 (8) 29,3 (3) 20,2 (6) 80,4 (1) 22,9 (4) 
a bevolking (1999) 

2.3 Amerikaanse octrooien / 11,1 19,6 (4) 12,8 (8) 14,4 (5) 13,3 (7) 35,9 (1) 29.5 (2) 
b bevolking (1998) 

3. Overdracht en toepassing van kennis 

3.1 Aandeel innoverende MKB 
(1996) 

44,0% 51,0 (5) 29,4 (10) 58,7 (4) 36,0 (8) 27,4 (11) 44,8 (6) 

3.2 Aandeel MKB bedrijven dat 
samenwerkt bij innnovaties 
(1996) 

11,2% 13,8 (7) 8,9 (11) 14,7 (6) 12,0 (9) 19,9 (4) 27,5 (2) 

3.3 Innovatie-uitgaven / omzet, 
industrie (1996) 

3,7% 3,8 (6) 2,1 (12) 3,9 (4) 3,9 (5) 4,3 (5) 7,0 (1) 

4. Financiering, output van innovatie en markten 

4.1 Durfkapitaal in high tech 
sectoren / BBP (2000) 

0,11% 0,162 
(4) 

0,165 (3) 0,068 (7) 0,074 (7) 0,074 (5) 0,204 (2) 

4.2 Nieuw aandelenkapitaal / BBP 
(1999) 

1,1% 5,6 (1) 0,9 (5) 0,6 (7) 0,6 (11) 0,3 (12) 0,5 (11) 

4.3 Aandeel nwe producten in totale 
omzet, industrie (1996) 

6,5% 6,9 (9) 2,6 (13) 7,1 (7) 7,9 (4) 7,3 (5) 6,9 (8) 
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4.4 % Huishoudens met 
internetaansluiting (2000) 

19 (13) 44 (4) 54 (2) 

4.5 Uitgaven aan ICT / BBP (2000) 6,1 (7) 6,0 (9) 7,4 (1) 

4.6 Aandeel high tech in 
toegevoegde waarde, industrie 
(1997) 

5,7 (9) 9,7 (5) 12,5 (3) 18,8 (2) 

Summary index -2,5 0,6 -0,6 4,7 6,5 

Bron: Europese Commissie (2001); http://trendchart.cordis.lu/Scoreboard/scoreboard.htm 

28,0% 29 (9) 27 (10) 

6,0% 6,6 (2) 5,6 (12) 5,7 (11) 

8,2% 7,5 (7) . 

2,9 

55 (1) 

Legenda Hoog niveau: 20% of meer boven het gemiddelde Europese niveau 

Gemiddeld: binnen de 20% marge van het Europese gemiddelde 

Europees gemiddelde niveau 

Laag niveau: 20% of meer onder het gemiddelde Europese niveau 

* 1999 

Hoe moet deze tabel gelezen worden? Per indicator van innovatiekracht haalt een land een bepaalde score 
(tussen haakjes staat de ranking). Per veld wordt met een kleur aangegeven of de score in dat veld gemiddeld is 
(binnen de 20% marge van het gemiddelde niveau van de betreffende indicator in Europa), van een hoog (� 
20% afwijking boven het gemiddelde) dan wel laag niveau (� 20% afwijking onder het gemiddelde). 

Bij de interpretatie van Tabel 2-2 moet in aanmerking worden genomen dat de indicatoren gebaseerd zijn op 
gegevens uit de jaren 1996 – 2000 (dit verschilt per indicator); het is derhalve niet ondenkbaar dat de 
situatie inmiddels is gewijzigd. Niettemin geeft de tabel wel een indicatie van de verhoudingen. 

Een samenvattend beeld van de innovatiekracht wordt gegeven door de Summary index. Volgens deze 
index behoren Zweden en Finland tot de landen met het meest innovatieve innovatieklimaat, terwijl 
Nederland kan worden aangemerkt als een goede volger. De grote benchmarklanden Frankrijk en Duitsland 
scoren gemiddeld, terwijl België duidelijk beneden het gemiddelde Europese niveau presteert. Zwitserland en 
Taiwan zijn niet opgenomen in de European Innovation Scoreboard. 

Nederland presteert relatief goed op het gebied van nieuwe kennisgeneratie, en iets boven het gemiddelde 
op de gebieden “kennisoverdracht en –toepassing”, en “financiering, innovatieoutput en markten”. Op het 
gebied van human resources is de Nederlandse economie in een paar opzichten voor versterking vatbaar. 

Tabel 2-3 geeft een weergave van de technologische betalingsbalans. Deze indicator meet de netto balans 
van internationale technologische transfers. Het gaat daarbij om alle economisch verkeer met het buitenland 
welke de benutting van kennis betreffen, zoals aan- en verkoop van patenten, know-how en onderzoek, 
licenties en technologische ondersteuning. 
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Tabel 2-3. Technologische betalingsbalans, in % van het BNP, 1998. 

Land Saldo in % BNP 

België 0.2724 

Duitsland - 0.1082 

Finland 0.2376 

Frankrijk - 0.0586 

Nederland 0.0216 

Zweden 0.1832 

Zwitserland 0.7008 

Bron: BFS (Zwitserland) (www.statistik.admin.ch) 

Volgens deze indicator van technologische innovatiekracht hebben Zwitserland, België, Finland en Zweden 
een ‘technologie-uitvoersaldo’, dit in tegenstelling tot landen als Duitsland en Frankrijk die gemiddeld meer 
technologie importeren dan exporteren. Nederland laat hier een klein positief saldo zien. Let wel, het gaat 
hier om de technologische betalingsbalans in algemene zin, het goederenvervoer kan een ander beeld laten 
zien. 

Tabel 2-4 geeft het relatieve belang van onderzoek in de beschouwde landen aan. 

In lijn met de conclusies uit Tabel 2-2 lopen Zweden en Finland voorop in de onderzoekerdichtheid en de 
R&D bestedingen. Nederland scoort in termen van het aantal onderzoekers een fractie onder het Europese 
gemiddelde, duidelijk lager dan alle andere  benchmarklanden. De Nederlandse R&D bestedingen bevinden 
zich iets boven het Europese gemiddelde, maar hier scoort alleen België lager.  

Tabel 2-4. Aantal wetenschappelijk onderzoekers per 1.000 werkenden (FTE’s), en de R&D bestedingen als 
percentage van het BNP, 2000. 

Land Aantal onderzoekers per 1.000 
werkenden 

% van het BNP besteed aan 
R&D 

België 

Duitsland 

Finland 

Frankrijk 

Nederland 

Taiwan 

Zweden 

Zwitserland 

6,5 

6,4 

9,9 

6,1 

5,1 

14 

9,1 

6,4 

1,98 

2,46 

3,31 

2,15 

2,05 

2,05 

3,80 

2,64 

EU gemiddeld 5,5 1,86 

Bron: BFS (Zwitserland) (www.statistik.admin.ch) ; OECD, MSTI Datenbank, STI/EAS 
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2.4 Innovatie in de transportsector 

Gegevens over het innoverend vermogen van economische sectoren per land zijn schaars. In feite zijn we 
voor een intersectorale én internationale vergelijking van de innovatiekracht aangewezen op de Community 
Innovation Survey (CIS), een EU-breed periodiek uitgevoerde innovatie-enquête die door het statistisch 
bureau van de Europese Unie wordt gecoördineerd. Tabel 2-5 t/m Tabel 2-7 geeft een beeld van de 
innovatiekracht van de transportsector in de onderzochte landen, op basis van deze enquête. De 
transportsector is uiteraard ruimer dan goederenvervoer en logistiek, maar een verdere uitsplitsing naar 
deelsegmenten is op dit detailniveau binnen de EU niet beschikbaar. De data hebben betrekking op 1996 en 
zijn daarmee enigszins gedateerd (naar verwachting stelt Eurostat eind 2002 recentere data – van 1998 – 
beschikbaar). Niettemin geeft het materiaal een indicatie van de onderlinge innovatieverhoudingen tussen de 
benchmarklanden, zoals die enkele jaren geleden bestonden. Zwitserland en Taiwan zijn niet opgenomen in 
de vergelijking aangezien de CIS zich beperkt tot de Europese Unie. 

Tabel 2-5 geeft een overzicht van het aandeel innoverende bedrijven in het totaal aantal bedrijven in de 
transportsector, uitgesplitst naar transportdiensten en transportmiddelenindustrie, per land. 

Opvallend is allereerst dat het aandeel innoverende bedrijven in de transportmiddelenindustrie ruim twee 
keer zo hoog is als in de transportdienstverlening. Dit beeld is in overeenstemming met het algemene beeld: 
innovativiteit scoort over de volle breedte van de dienstensector lager dan in de industrie. In de 
transportdienstverlening treden tussen de benchmarklanden in het oog springende verschillen op. Enerzijds 
scoort Duitsland als enig benchmarkland boven het Europese gemiddelde (24%), Nederland zit hier met 
21% een fractie onder (in deze tabel zijn alleen de benchmarklanden opgenomen; een aantal van de 
ontbrekende EU-lidstaten zorgt voor het relatief hoge gemiddelde). Anderzijds hebben de Belgische en 
Franse transportdienstverleners relatief weinig innoverende bedrijven (9% resp. 11%). Ook de 
transportmiddelenindustrie laat grote verschillen zien: aan de ‘onderkant’ figureren België en Finland met 
41% resp. 36%, terwijl aan de ‘bovenkant’ Duitsland met 72% opvallend hoog scoort. Nederland neemt 
hier een gemiddelde positie in. 

Tabel 2-5. Aantal innoverende bedrijven in transportdienstverlening en transportmiddelenindustrie, in 
procenten van het totaal, in %, 1996. 

Transportdienstverlening  Transportmiddelenindustrie 

België

Duitsland 

Finland 

Frankrijk 

Nederland 

Zweden

 9 

26 

16 

11 

21 

19 

41 

72 

36 

49 

60 

58 

EU-15 24 57 

Bron: Eurostat / Enterprise DG, CIS-2 4. 

In Tabel 2-6 wordt een samenvatting gegeven van een zestal innovatie-indicatoren voor het weg-, water-, 
lucht- en pijpleidingtransport. De bijdrage van innoverende bedrijven uit de transportsector worden daarbij 
vergeleken met die uit de industrie en de dienstensector. De afzonderlijke zes tabellen zijn opgenomen in 
bijlage 4. Ter relativering wijzen we er met nadruk op dat de beschikbare indicatoren zijn gebaseerd op 
gegevens van 1996. Het is derhalve niet uitgesloten dat de indicatoren een beeld geven dat enigermate 
gedateerd is. Daarnaast is het ook denkbaar dat de hier gepresenteerde indicatoren slechts een partieel beeld 
van de werkelijke innovativiteit op sectorniveau schetsen. 

4 CIS-2 verwijst naar de tweede ronde van de Community Innovation Survey, uitgevoerd in 1996. 
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Uit deze vergelijking komt het beeld naar voren dat de nationale transportsectoren overall lager scoren op de 
innovatie-indicatoren dan het gemiddelde van de economie als geheel. Afgaande op de hier beschikbare 
indicatoren, scoren ook de landen die over het geheel genomen een goed innovatieklimaat hebben (Zweden 
en Finland), voor innovatie in de transportsector duidelijk benedengemiddeld. In vergelijking met Duitsland, 
dat uit deze vergelijking tussen de benchmarklanden relatief het gunstigst naar voren komt, doet de 
Nederlandse transportsector het alleen goed in termen van op innovatie gerichte samenwerking en 
patentaanvragen. Vooral waar het gaat om de mate waarin gebruik wordt gemaakt van (algemene) 
innovatiestimuleringsregelingen van de overheid, scoren Nederlandse transportondernemingen – met hun 
Zweedse, Finse en Franse concurrenten – duidelijk lager dan Belgische en (vooral) Duitse 
transportondernemingen.  

Tabel 2-6. Samenvattend overzicht: indicatoren van innovatie in het goederentransport over de weg, water, 
door de lucht en door pijpleidingen, 1996. 

Innovatie- 

bestedingen 

Innoverende bedrijven 

Aandeel Zonder R&D Met over
heidsstimule

ring 

Samen
werking 

Patent
aanvraag 

Belgie - - - - � � + + n/a 

Duitsland � � � + + � � 

Frankrijk - - - - - - - + � 

Nederland - � - - - + + + 

Finland � - - - - - + + n/a 

Zweden n/a - - - - + n/a 

- - Laag -
Beneden
gemiddeld 

� Gemiddeld + 
Boven

gemiddeld 
+ + Hoog 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database (zie voor achterliggende data bijlage 4). 

Dat innoveren ook in transport en logistiek zelden een geïsoleerde activiteit is maar plaats heeft in interactie 
met uiteenlopende spelers, wordt geïllustreerd door Tabel 2-7. Deze tabel geeft aan in welke mate 
innovatieve ondernemingen in de sector transportdiensten bij hun innovatieprocessen gebruik maken van de 
verschillende genoemde informatiebronnen.  

Tabel 2-7. Relevante informatiebronnen voor innovatie in transportdiensten, in %, 1996.

 B D F FI NL Totaal 

Ondernemingen intern 94 100 56 100 94 86 

Concurrenten 99 87 46 82 49 83 

Klanten /afnemers 99 82 55 99 59 84 

Professional Meetings 79 67 37 82 60 60 

Beurzen / seminars 72 84 44 79 44 68 

Toeleveranciers 97 61 65 93 64 69 

Computernetwerken 61 36 37 55 20 36 
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Consultants 71 49 14 57 35 46 

Universiteiten 15 42 12 57 9 32 

Onderzoekinstellingen 16 21 9 62 13 29 

Patenten 7 15 5 43 5 13 

Bron: Eurostat, in EC (2001), Analysis of CIS-2 data on Innovation in the Service Sector. 

Tabel 2-7 laat zien dat concurrenten, klanten of afnemers, en toeleveranciers belangrijke schakels vormen in 
het kennisnetwerk voor innovatie, zonder uitzondering bronnen die kunnen worden aangemerkt als near to 
the market. Onderzoekinstituten en universiteiten blijken in veel geringere mate te fungeren als 
informatiebronnen voor innovatie; zo blijkt slechts 9% van de geraadpleegde Nederlandse transportbedrijven 
universiteiten te zien als een voor innovatie relevante informatiebron (dit in tegenstelling met Finse en Duitse 
universiteiten). Ook het belang van patenten – een indicator waarop de Nederlandse transportsector juist 
relatief goed scoort (zie Tabel 2-6) – is betrekkelijk gering. 

2.5 Samenvatting 

Zweden en Finland behoren tot de landen met het meest gunstige innovatieklimaat in algemene zin, terwijl 
Nederland kan worden aangemerkt als een goede volger. De grote benchmarklanden Frankrijk en Duitsland 
scoren gemiddeld, terwijl België duidelijk beneden het gemiddelde Europese niveau presteert. Het 
Nederlandse innovatiesysteem presteert relatief goed op het gebied van nieuwe kennisgeneratie, en iets 
boven het gemiddelde op de gebieden “kennisoverdracht en –toepassing”, en “financiering, innovatieoutput 
en markten”. Op het gebied van human resources is de Nederlandse economie in een paar opzichten voor 
versterking vatbaar. Zweden en Finland lopen voorop in onderzoekerdichtheid en de R&D bestedingen. 
Nederland scoort in termen van het aantal onderzoekers een fractie onder het Europese gemiddelde, 
duidelijk lager dan alle benchmarklanden. De Nederlandse R&D bestedingen bevinden zich iets boven het 
Europese gemiddelde, maar van de benchmarklanden scoort alleen België hier lager. 

De innovatiekracht van de transportsector contrasteert met de hierboven geschetste innovatiekracht in 
algemene zin. De transportsector scoort in alle beschouwde landen op innovativiteit lager dan het 
gemiddelde van de economie als geheel. Afgaande op de beschikbare indicatoren presteert de 
transportsector ook in de landen die over het geheel genomen een goed innovatieklimaat hebben (Finland 
en vooral Zweden) op het gebied van innovatiekracht duidelijk benedengemiddeld. In vergelijking met 
Duitsland, dat uit deze vergelijking tussen de benchmarklanden relatief het gunstigst naar voren komt, doet 
de Nederlandse transportsector het alleen goed in termen van op innovatie gerichte samenwerking en 
patentaanvragen. Vooral waar het gaat om de mate waarin gebruik wordt gemaakt van 
innovatiestimuleringsregelingen van de overheid, scoren Nederlandse transportondernemingen – met hun 
Zweedse, Finse en Franse concurrenten – duidelijk lager dan Belgische en (vooral) Duitse 
transportondernemingen. 

De benchmarklanden blijken flink te verschillen in de mate waarin ze investeren in transportinfrastructuur. 
Nederland wijkt hier – evenals Finland – met 0,5% van het BNP duidelijk af van het Europese gemiddelde 
(1,1%). De grote landen Duitsland en Frankrijk zitten op ditzelfde niveau, terwijl alleen Zweden iets boven 
het Europees gemiddelde investeert in transportinfrastructuur. Ook met het aandeel in de totale 
werkgelegenheid (5,9%) wijkt de Nederlandse transportsector sterk af van het Europese gemiddelde (3,9%): 
alleen Finland komt met 4,8% in de buurt. Ronduit opvallend is het relatieve belang van de Nederlandse 
binnenvaart in het goederenvervoer (41,6% ten opzichte van 6,8% voor de EU als geheel); ook Duitsland en 
België scoren hier duidelijk boven het gemiddelde. In Nederland is het goederenvervoer per spoor in 
tonkilometers van relatief ondergeschikt belang (3,5%). De belangrijkste schakels in het kennisnetwerk voor 
innovatie in de transportdienstverlening blijken partijen near to the market te zijn, zoals concurrenten, 
klanten of afnemers, en toeleveranciers. Onderzoekinstituten en universiteiten fungeren belangrijk minder als 
informatiebron voor innovatie (Tabel 2-7). 
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3 Het goederenvervoercluster in de beschouwde 
landen 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste actoren in relatie tot het kennis- en innovatiebeleid in het 
goederenvervoer in kaart gebracht. Daarbij hebben we als conceptueel raamwerk gebruik gemaakt van de 
innovatiesysteembenadering (zie voor een korte typering Figuur 1-1). In deze benadering worden de 
volgende “blokken” actoren onderscheiden: overheid, bedrijven, onderwijs en onderzoek, intermediaire 
partijen, vraag en overigen. Gelet op de focus in dit onderzoek is de nadruk gelegd op die actoren die van 
belang zijn in het publieke domein dan wel die een rol van belang spelen op het raakvlak met het innovatie- 
en kennisbeleid van de overheid op het gebied van goederenvervoer.  

Per land worden kort de voornaamste actoren aangegeven, de mate van onderlinge samenwerking (in 
innovatienetwerken of –[sub]systemen) en het relatieve gewicht op het gebied van innovatie in het 
goederenvervoer (welke systeemelementen zijn dominant). Een belangrijke vraag is daarbij in welke mate er 
sprake is van een goed gecoördineerd innovatiesysteem waarbij alle belangrijke actoren uit het cluster 
betrokken zijn, dan wel van meer gescheiden innovatiesystemen die min of mee los van elkaar opereren. Per 
land wordt het beeld samengevat met een schematisch overzicht van het innovatiesysteem 5. De nadruk ligt 
in dit hoofdstuk op de hoofdkenmerken en de vergelijking. Voor details wordt verwezen naar de 
afzonderlijke landenrapporten. 

Achtereenvolgens komt het nationaal innovatiesysteem voor het goederenvervoer in de volgende landen aan 
de orde:  

- België (3.2), 
- Duitsland (3.3), 
- Finland (3.4), 
- Frankrijk (3.5), 
- Nederland (3.6), 
- Taiwan (3.7), 
- Zweden (3.8) en 
- Zwitserland (3.9). 

In 3.10 wordt een samenvatting gegeven van de voornaamste actoren en de hoofdkenmerken van de 
innovatiesystemen voor het goederenvervoer in de beschouwde landen. 

3.2 Het Belgisch innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

In tegenstelling tot Nederland kent België een federale structuur bestaande uit gewesten en 
gemeenschappen. Federale overheid, de gewesten en gemeenschappen hebben ieder eigen ministeries, wat 
de verantwoordelijkheden met betrekking tot het transport en innovatiebeleid enigszins ondoorzichtig 
maakt. Bij de federale overheid is het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur belast met de spoorwegen en 
de wet- en regelgeving voor het wegenbeleid. De gewesten zijn verantwoordelijk voor waterwegen, havens, 
regionale luchthavens, het stads- en streekvervoer, en het operationele wegenbeleid, zoals 
infrastructuurwerken, heraanleg en verkeersbeleid (AVV/S&C, 1998). In Vlaanderen valt het transportbeleid 
onder het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Leefmilieu en infrastructuur (LIN). 

5 Het overzicht geeft een schematische weergave van de belangrijkste actoren, zonder uitputtend te zijn. 
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Wallonië kent het Waals ministerie van Infrastructuur en transport (MET) 6. De gewesten dragen 
hoofdverantwoordelijkheid voor economisch gericht onderzoek, technologische ontwikkeling en de promotie 
van innovatie en het economisch beleid. Het instituut voor aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en 
Technologie (IWT Vlaanderen) heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het Vlaams wetenschaps-, 
technologie- en innovatiebeleid. 

Naast de overheden opereren de bedrijven in het goederenvervoer. Het gaat hier om een brede groep van 
toeleveranciers van transportmiddelen, transporteurs en logistieke dienstverleners. Grote spelers op het 
gebied van wegtransport zijn bijvoorbeeld Ewals Cargo Care, Essers en Fiege. Het vervoer per spoor wordt 
verzorgd door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS). In tegenstelling tot de 
Nederlandse situatie behoren de infrastructuur, het goederenvervoer, de aanvullende diensten (bijvoorbeeld 
ABX) allemaal tot de NMBS. Naast zowel binnenlands als internationaal reizigersvervoer kent de NMBS de 
sector goederen (B-Cargo) en de sector logistiek wegtransport (ABX) 7. B-Cargo richt zich specifiek op het 
goederenvervoer en biedt tevens geïntegreerde diensten aan, zoals het Multifunctioneel SpoorPlatform 
(MSP) waarbij goederenvervoer per spoor en over de weg wordt geïntegreerd. 

België beschikt over vier zeehavens: Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende en drie grote binnenhavens: 
Brussel, Luik, Charleroi. De haven van Antwerpen is na de haven van Rotterdam de grootste haven van 
Europa. Het is de belangrijkste schakel in de internationale handel van België.  

Er zijn diverse onderzoeksinstellingen en universiteiten gericht op transport. Antwerpen, Luik, Brussel, Namen 
en Leuven. Hoewel verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten zich bezighouden met logistiek of 
transport (zie Figuur 3-1), zijn er weinig instellingen die gespecialiseerd zijn in deze sector 8 . 

Figuur 3-1. Het Belgisch innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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6 Dit ministerie heeft vergelijkbare taken en bevoegdheden als Rijkswaterstaat in Nederland. 

7 Deze logistieke poot van NMBS staat op het punt van verzelfstandiging, een ontwikkeling die momenteel 
hoog op de politieke agenda staat. 

8 Uitzondering hierop is de opleiding die KU Leuven momenteel aanbiedt, een masteropleiding Industrial 
Management aan met daarbinnen de richting Transportation and Logistics. 
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Het Belgisch goederenvervoercluster kenmerkt zich door een geringe onderlinge samenwerking. In de 
wegtransportsector heeft een relatief grote groep kleine bedrijven onvoldoende mogelijkheden voor het 
opzetten van grootschalige innovatie- en onderzoeksprojecten. Overigens is er wel sprake van een trend 
naar schaalvergroting en outsourcing, waardoor de logistieke bedrijven een meer prominente rol zijn gaan 
spelen in het bevorderen van innovaties. 

Daarnaast is de aansluiting tussen onderwijs en onderzoek enerzijds en de transport- en logistiekbedrijven 
anderzijds voor verbetering vatbaar. Onlangs is hier een belangrijk initiatief voor opgestart, het Vlaams huis 
van de Logistiek. In dit project staat kennisbundeling en integratie van ontwikkelingen in de logistieke sector 
centraal en ligt de nadruk op het bevorderen van innovaties in het cluster. 

3.3 Het Duits innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

De belangrijkste overheidspartijen die een rol spelen in het Duitse innovatiesysteem voor het 
goederenvervoer zijn het Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen (BMVBW) en het 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Binnen het BMVBW is het Bundesamt für 
Strassenwesen (BAST) van belang. 

Het grootste gedeelte van het kennis- en innovatiebeleid is in handen van de BMBF. Echter, een deel van het 
innovatiebeleid voor het goederenvervoer ligt bij de BMVBW, in het bijzonder bij BAST. BAST is 
onafhankelijk, en heeft daardoor minder ‘last’ van politieke gevoeligheden. Het Duitse innovatiesysteem 
kenmerkt zich door actieve en omvangrijke betrokkenheid van het bedrijfsleven in R&D. Belangrijke spelers 
zijn de autofabrikanten, zoals Daimler-Chrysler, MAN, BMW en Volkswagen. De laatste jaren heeft de 
Duitse economie ook een sterke positie verworven in innovaties op IT gebied. Vooral op het terrein van 
logistieke software heeft Duitsland in de EU een belangrijke positie (denk aan aanbieders als SAP en PTV). 
De Deutsche Bundesbahn (DB) speelt een belangrijke rol in het innovatiesysteem, omdat zij zich van 
spoorvervoerder steeds meer tot logistiek dienstverlener gaat opstellen, en ook innovatief bezig is. 

In Figuur 3-2 wordt het Duitse innovatiesysteem voor het goederenvervoer schematisch weergegeven. 

Figuur 3-2. Het Duits innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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De Duitse onderzoeksinfrastructuur kent een groot aantal onderzoeksinstituten. Belangrijke en grote spelers 
zijn hier de Fraunhofer Gesellschaft (FhG) en het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). 
Tenslotte zijn er ook vele intermediaire partijen, zoals de Bundesvereinigung Logistik (BVL) en de TüV 
organisaties. 

Het Duitse R&D systeem is zeer versnipperd. Aan de ene kant hebben de diverse departementen van de 
Duitse overheid een grote autonomie. Daarnaast kennen ook de verschillende publieke onderzoeksinstituten 
een verregaande autonomie. Verder vindt in Duitsland ook een aanzienlijk deel van het onderzoek plaats in 
het bedrijfsleven. In Duitsland vindt men dit een noodzakelijke voorwaarde om tot een efficiënt R&D 
systeem te komen. Het nadeel van dit alles is dat de overheid weinig grip heeft op het innovatieproces. Het 
kan hooguit een indirecte invloed uitoefenen op het innovatiebeleid. 

3.4 Het Fins innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

Het Finse innovatiebeleid is gericht op de lange termijn en generiek van aard. In deze aanpak worden 
producenten, gebruikers, kennisinstellingen en de overheid als onderling verbonden gezien. Deze zienswijze 
staat bekend als de innovatiesysteembenadering waarvan Finland een van de voortrekkers is. 

Figuur 3-3. Het Finse innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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De Finse overheid heeft in het innovatiesysteem een stimulerende functie. Deze stimulering komt praktisch 
tot uiting in de financiering van R&D door de intermediairs die zelf door de overheid gefinancierd worden: 
Tekes 9, Sitra 10, Acadamy of Finland (AKA) 11 en Finnevera 12. Het Ministry of Trade and Industry is 
verantwoordelijk voor alle publiek gefinancierde R&D. Een andere belangrijke intermediair is VTT, een 

9 Gefinancierd door het Ministry of Trade and Industry.


10 Onder supervisie van het Finse parlement.


11 Valt onder het Ministry of Education.


12 Eigendom van de Finse staat.
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onafhankelijke contractonderzoeksorganisatie die veel internationaal onderzoek verricht. Een tweetal 
onderzoeksgroepen van VTT is actief op het gebied van goederenvervoer. Meer onderzoek naar (onder 
andere) goederenvervoer gebeurt bij instituten verbonden aan de technische universiteiten van Tampere en 
Helsinki. Aan de bedrijfskant worden de (weg)transporteurs vertegenwoordigd door SKAL (Finnish Trucking 
Association). Bij de stedelijke gebieden in Finland staan grote terminals die eigendom zijn van Inex Partners, 
Meira Nova, Finnfrost, Krespo en Atria. 

3.5 Het Frans innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

Het Franse innovatiesysteem voor het goederenvervoer kent een zeer groot aantal actoren. Zo is er een 
groot aantal kennisinstellingen die zich ofwel volledig richten op deze sector, of een substantieel onderdeel 
omvatten dat zich direct of indirect op transport en logistiek richt. Verder is de aanbodzijde erg 
gefragmenteerd (zeker aan de kant van het wegtransport) en is er – vergeleken met de meeste andere 
Europese landen – een grote toeleverantie-industrie met onder meer spelers als Renault Trucks, Alsthom, 
Siemens Transport Systems en Airbus.  

Het grote aantal partijen heeft echter niet geleid tot een zwak en gefragmenteerd innovatie- en 
kennissysteem. In tegendeel zelfs, het Franse innovatienetwerk wordt als ‘sterk’ en ‘hecht’ omschreven. Dat 
wordt vooral toegeschreven aan nationale onderzoekprogramma’s en initiatieven zoals ‘Transports de 
marchandises en ville’ en PREDIT. De opzet van deze programma’s, die onderzoeksinstellingen en bedrijven 
bij elkaar brengt onder een centrale coördinatie is, de ‘lijm’ van de innovatieketen. Ook banden naar 
buitenlandse actoren kunnen zo gemakkelijker gelegd worden. De kennisoverdracht verloopt in dit systeem 
redelijk soepel, naar algemene inschatting. Een van de mogelijke verklaringen daarvan kan zijn dat 
onderzoekprogramma’s proberen zowel onderzoeksinstellingen als bedrijven erbij te betrekken, onder meer 
door een call for proposals systeem. 

Het Franse innovatiesysteem voor het goederenvervoer wordt samengevat in Figuur 3-4. De voornaamste 
actoren zijn in dit schematisch overzicht opgenomen. 

Feitelijke innovaties vinden in dit systeem vooral op de volgende niveaus plaats: 
��	 Bij de toeleveranciers. Producenten van vrachtwagens werken aan innovaties om trucks veiliger, zuiniger 

en comfortabeler te maken. Toeleveranciers van spoorwegmaterieel innoveren ook aanzienlijk; vooral bij 
de ontwikkeling van hogesnelheidstreinen is dit waarneembaar. Dergelijke innovaties worden steeds 
geïncorporeerd in producten, die natuurlijk niet alleen aan Franse partijen voorbehouden zijn. In de 
afgelopen tien jaar zijn al deze bedrijven in toenemende mate zich gaan richten op de wereldmarkt. Dit 
is ook nodig om de hoge kosten van innovaties terug te kunnen verdienen. 

��	 (Sommige) wegtransporteurs, die met name werken aan organisatorische innovaties en de introductie 
van informatietechnologie. 

��	 Koeriers- en expresdiensten, die hoogwaardige procesinnovaties plegen. 
��	 Het Franse spoorwegbedrijf SNCF, waar enkele onderzoekprogramma’s lopen, onder meer om (1) 

goederentreinen aanzienlijk langer (tot 1 km) en/of zwaarder te maken (hogere productiviteit), en (2) 
elektrische remsystemen die het mogelijk maken een goederentrein op een drukbereden netwerk snel op 
te laten trekken en af te laten remmen (dit laatste project gebeurt in samenwerking met  Duitsland). 

��	 Publieke onderzoeksorganen. Hoewel de innovaties pas zichtbaar worden bij de bedrijfsactoren is een 
deel van het onderzoek aangezwengeld door de publieke onderzoeksorganisaties. 

Opvallend is dat aan de vraagzijde relatief weinig directe prikkels tot innovatie worden gegeven. Hoewel 
vooral de wat grotere afnemers veel verder ontwikkelde logistieke strategieën hebben en hun personeel veel 
hoger opgeleid is, eisen ze relatief weinig innovatievermogen van de transporteurs. Ze kijken vooral naar een 
lage inkoopprijs, ongeacht of deze is verkregen door innovatie of door een prijzenslag of verkoop 
tegen/onder de kostprijs. 
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Figuur 3-4. Het Franse innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties 
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3.6 Het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer 13 

Het beleid voor het goederenvervoer wordt in Nederland gemaakt door het Directoraat-Generaal 
Goederenvervoer (DGG) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W). Het ministerie heeft een 
eigen onderzoeksafdeling, de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Deze verzorgt een belangrijk deel van 
de door V&W uitgezette onderzoeksprojecten op het gebied van goederenvervoer. AVV maakt hierbij op 
haar beurt weer gebruik van de diensten van een breed scala van onderzoeksbureaus zoals TNO, Ecorys en 
NEA. 

V&W werkt op het gebied van innovatiebeleid samen met het het Directoraat-Generaal Innovatie van 
Ministerie van Economische Zaken (EZ). De EZ technologieagentschappen Senter en Novem verzorgen de 
uitvoering van subsidieregelingen in Nederland. Regelingen die een raakvlak met goederenvervoer hebben 
worden in gezamenlijke projecten met V&W uitgevoerd. 

Nederland kent een aantal grote goederenvervoerders, denk bijvoorbeeld aan Frans Maas en Jan de Rijk. De 
grootste brancheorganisatie is Transport en Logistiek Nederland (TLN), met bijna 7.000 leden. De 
brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) vertegenwoordigt de meeste grote vervoerders. De 
kleine zelfstandige vervoerders (Eigen Rijders) zijn vertegenwoordigd in de VERN. Ten behoeve van de 
binnenvaart is het Bureau Innovatie Binnenvaart opgericht. Via dit bureau wordt de binnenvaartsector 
voorzien van informatie over de nieuwste ontwikkelingen. Daarnaast zijn in de binnenvaart van belang het 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (het CBRB waarin de grotere vervoerders zijn georganiseerd) 
en het Kantoor Binnenvaart (waarin de “MKB-vervoerders” zich hebben verenigd). 

Een onderzoeksschool die zich specifiek richt op transport en logistiek is TRAIL, een samenwerkingsverband 
tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. TRAIL is gevestigd in de nabijheid van de TU Delft, 
TNO Inro (waarbinnen groepen opereren die zich bezig houden met onderzoek op de gebieden logistiek en 
verkeer & vervoer), en Connekt, een kennisplatform waarin overheden, universiteiten en bedrijfsleven elkaar 

13 Het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer wordt hier – zoveel mogelijk conform het 
format dat ook voor de andere landen is gebruikt – kortheidshalve beschreven. Een meer uitgebreid 
overzicht van actoren in het Nederlandse innovatiesysteem voor het goederenvervoer staat in Bijlage 3. 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 32 



ontmoeten op het gebied van transportgerelateerde zaken. Naast Connekt speelt ook het kennisplatform 
Klict een belangrijke rol bij het realiseren van samenwerking tussen bedrijfsleven, universiteit en overheid.  

Het onderwijs op het gebied van goederenvervoer wordt enerzijds door de universiteiten verzorgd, 
anderzijds door gespecialiseerde hogescholen, zoals de NHTV en de NTH. Beiden hebben een nauwe band 
met het bedrijfsleven. 

Het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer wordt schematisch samengevat in Figuur 3-5. 

Figuur 3-5. Het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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3.7 Het Taiwanees innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

Taiwan heeft twee ministeries die zich bezighouden met de sectoren transport en logistiek, te weten het 
Ministerie van Transport en Communicatie (MOTC) en het Ministerie van Economische Zaken (MOEA). 
Onder het MOEA vallen drie departementen die hier van belang zijn: het Department of Commerce, het 
Industrial Development Bureau (IDB) en de Board of Foreign Trade (BOFT). Belangrijk in MOTC is het 
Institute of Transport (IOT), een denktank van het ministerie met een breed werkterrein (verkeer, vervoer en 
logistiek, zowel strategisch onderzoek, planning als engineering). Voorts is van belang de National Science 
Council (NSC), die een belangrijke uitvoerende taak heeft bij het uitzetten en coördineren van een aantal 
onderzoeksactiviteiten. 

De meeste onderzoeksprogramma’s op het gebied van goederenvervoer en logistiek zijn gekoppeld aan de 
algemene beleidsdoelstellingen van de Taiwanese overheid. Op hoofdbeleidsterreinen vindt coördinatie 
plaats via bestaande task forces die worden geleid door Center for Economic Deregulation and Innovation 
(CEDI), maar waarbij de relevante overheden zijn betrokken. Naast deze R&D activiteiten die direct 
gekoppeld zijn aan de nationale plannen, neemt de overheid ook op specifieke terreinen initiatieven. Met 
name het ITS project Commercial Vehicle Operations (CVO) is een R&D activiteit die volledig door MOTC 
en haar onderzoekspoot IOT is uitgevoerd. Pas bij de implementatie ervan zijn bedrijfsactoren betrokken, 
onder meer uit de telecommunicatiesector. 

De belangrijkste innovatieve spelers in de Taiwanese goederenvervoersector zijn de grote 
transportondernemingen in de zeevaart en de luchtvaart, zoals Evergreen, China Airlines, en Yangmin. 

Enkele universiteiten zijn betrokken bij onderzoek op het gebied van transport en logistiek. In veel gevallen 
worden zij ingeschakeld door IOT. De belangrijkste partijen op dit vlak zijn: 
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�� National Taiwan University 
�� Chia Tung University 
�� Soochow University 
�� National Cheng-Kung University 

Concluderend kan worden gesteld dat R&D in Taiwan voor een belangrijk deel wordt gestuurd vanuit de 
nationale programma’s en de daarvan afgeleide onderzoeksthema’s. Daarnaast doen enkele partijen eigen 
innovatiegericht onderzoek. Vanuit de industrie – zowel de logistieke sector als de verladers – is de aandacht 
voor R&D op het gebied van logistiek en transport beperkt. 

Figuur 3-6 geeft een schematische weergave van de belangrijkste actoren en hun onderlinge relaties.  

Figuur 3-6. Het Taiwanese innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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3.8 Het Zweeds innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

Zweden kan worden aangemerkt als een land met krachtig ontwikkeld innovatiesysteem. Afgaande op de 
algemene beschikbare indicatoren van innovativiteit moet het Zweedse innovatiesysteem worden 
aangemerkt als vooraanstaand (zie Tabel 2-2 en Tabel 2-4). Samen met Finland vormt dit land de voorhoede 
waar het gaat om R&D bestedingen. 

Het voor het goederenvervoer relevante innovatiebeleid wordt gecoördineerd door VINNOVA, een van de 
onderdelen van de R&D tak van het ministerie van Industrie, Werkgelegenheid en Communicatie. Dit 
ministerie ontwikkelt het Zweedse transportbeleid; Zweden kent geen apart ministerie voor transport. 
VINNOVA – ‘The Swedish Agency for Innovation Systems’ – is op 1 januari 2001 opgericht (komt voort uit 
NUTEK). De belangrijkste taken van VINNOVA zijn: 
�� Financiering van onderzoek, ontwikkeling en demonstratieactiviteiten die voorzien in publieke en private 

behoeften. 
�� Faciliteren van de samenwerking tussen universiteiten, industriële onderzoeksinstituten en het 

bedrijfsleven.  
�� Promotie van de diffusie van informatie en kennis, vooral richting MKB. 
�� Stimulering van Zweedse deelname aan R&D programma’s van de EU. 
�� Evaluatie en ontwikkeling van het proces van wetenschap en technologieverkenningen 
�� Ontwikkeling van de rol van onderzoeksinstituten in het innovatiesysteem. 

Onder het ministerie valt ook het Swedish Institute for Transport and Communications Analysis (SIKA). Dit 
agentschap is belast met studies ten behoeve van de Zweedse regering, met de ontwikkeling van 
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economische analyses en beleid, en is verantwoordelijk voor de officiële statistische informatie op het gebied 
van transport en communicatie.  

Daarnaast heeft ook het ministerie van Onderwijs en Wetenschap een rol in het innovatiebeleid. Onderzoek 
en onderwijs worden in Zweden voornamelijk door een aantal grote universiteiten verzorgd, zoals Chalmers, 
Lund en KTH. Belangrijke bedrijfsactoren zijn de autofabrikanten Volvo en Scania. Een intermediair die een 
grote rol in het innovatiesysteem voor het goederenvervoer speelt is TFK, een transportonderzoeksinstituut. 

Figuur 3-7 geeft een schematische weergave van het Zweedse innovatiesysteem voor het goederenvervoer. 

Figuur 3-7. Het Zweedse innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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3.9 Het Zwitsers innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

Zwitserland is een confederatie van 26 kantons. Zaken van algemeen nationaal belang worden door de 
federale departementen afgehandeld. Zwitserland kent één federaal departement dat zich bezig houdt met 
Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Energie en Communicatie, namelijk het Eidgenössischen Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Binnen dit departement hebben de onderdelen 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE), het Bundesamt für Strassen (ASTRA) en het Bundesamt für Verkehr 
(BAV) te maken met goederenvervoer.  

Onder het Zwitserse ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (het Bundesamt für Bildung und 
Wissenschaft, BBW) valt het Schweizerischer Nationalfonds (SNF), dat onder meer innovaties voor het 
goederenvervoer stimuleert. Veel onderzoek en onderwijs vindt plaats bij verschillende universiteiten. 
Opvallend is dat Zwitserland een relatieve hoge dichtheid van universiteiten heeft. 

Een belangrijke bedrijfsactor is de Zwitserse spoorwegmaatschappij (Schweizerische Bundesbahn, SBB). Een 
intermediair die ook veel in EU onderzoeken actief is, is RAPP. 

Het Zwitserse innovatiesysteem is redelijk hecht georganiseerd. In vergelijking met landen als Nederland en 
Duitsland valt op dat het veel minder versnipperd is.  

In figuur 3.8 wordt het Zwitsers innovatiesysteem voor het goederenvervoer schematisch weergegeven. 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 35 



Figuur 3-8. Het Zwitsers innovatiesysteem voor het goederenvervoer: actoren en interacties. 
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3.10 Samenvatting 

Tabel 3-1 geeft een samenvattend overzicht van de voornaamste actoren en de hoofdkenmerken van de 
innovatiesystemen voor het goederenvervoer in de beschouwde landen. 

Tabel 3-1. Samenvattend overzicht van het goederenvervoercluster in de geselecteerde landen: 
voornaamste actoren en kenmerken van het innovatiesysteem.Samenvattend overzicht: 

Belangrijkste actoren Voornaamste kenmerken innovatiesysteem 

België IWT Vlaanderen 
Vlaams Huis voor de 
Logistiek 

- Geringe onderlinge samenwerking. 

- Wegtransport: relatief grote groep kleine bedrijven 

- Groeiende aandacht voor innovatie in goederenvervoer 
en logistiek. 

Duitsland BMVBW/BAST 
BMBF 
Deutsche Bundesbahn 
TüV 

- Zeer versnipperd 

- Publieke onderzoeksinstellingen sterk autonoom 

- Belangrijke toeleverende industrie 

Finland Ministry of Trade & Industry 
Ministry of Transport & 
Communications 
Tekes, Sitra, AKA, Finnvera 

- Hecht innovatiesysteem 

- Generiek beleid 

- Primair R&D stimulering 

Frankrijk METL (PREDIT) 
INRETS 
CERTU 
Alstohm 
Renault Trucks 
SNCF Fret 

- Sterk en hecht innovatiesysteem, ondanks talrijke partijen 

- Focus op en financiering via onderzoeknetwerken 

- Hoge productinnovativiteit via toeleveranciers 

- (Vooralsnog) minder succesvolle systeeminnovativiteit 
(complexere innovaties) 
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Nederland EZ DG Innovatie, V&W DGG, 
AVV, Trail, Connekt 

- Versnipperd innovatiesysteem 

- Sterk regionaal cluster met onderwijs (TU Delft), 
onderzoek (TRAIL, TNO) en kennisplatform (Connekt) 

- Belangrijke rol brancheorganisaties 

Taiwan MOTC, IOT, MOEA 
- Generiek beleid 

- Primair R&D stimulering 

- Sterke focus op (in GVV) innovatieve landen zoals Japan 

Zweden Ministerie van industrie, 
werkgelegenheid en 
communicatie  
VINNOVA, TKF 
SIKA 
Volvo / Scania 
Universiteiten (Chalmers, Lund, 
KTH) 

- Modern, goed gecoördineerd innovatiesysteem 

- Belangrijke rol van universiteiten 

Zwitserland Ministerie van verkeer, 
ruimtelijke ordening, energie en 
communicatie (UVEK) 
SBB 
RAPP 
Universiteiten 

- Hecht innovatiesysteem 

- Veel aandacht voor spoorvervoer 

- Hoge dichtheid van universiteiten 

Actoren  

Dit geheel overziende, valt allereerst op dat in de meeste beschouwde landen als een van de centrale actoren 
een (F, S, CH) of twee ministeries (D, FI, NL, TW) met een beleidscoördinerende rol fungeren. Alleen in 
België zien we een dergelijke coördinerende rol (vooralsnog) niet, althans niet als een centrale speler. Het 
Vlaams Huis voor de Logistiek kan hierin mogelijk verandering brengen. Daarnaast spelen intermediaire 
partijen in een aantal landen een relatief belangrijke rol (D: TüV; FI: Tekes, Sitra, AKA en Finnvera: F: Certu; 
NL: Trail, Connekt: S: Vinnova, TKF; CH: Rapp). In drie landen worden de spoorwegen aangemerkt als 
belangrijke, innovatieve speler (D, F, CH). Grote bedrijven hebben vooral in landen met een aanzienlijke 
transportmiddelenindustrie flinke invloed op innovatieactiviteit, met name door R&D investeringen (D, F, FI, 
S). Tenslotte hebben onderzoek- en onderwijsinstellingen (veelal via R&D programma’s van de overheid) in 
een aantal landen (D, FI, F, S, CH, TW) een invloedrijke rol in het innovatiesysteem. 

Kenmerken 

Van de onderzochte landen kunnen Finland, Zweden, Frankrijk en Zwitserland bogen op een relatief hecht, 
onderling samenhangend innovatiesysteem voor het goederenvervoer. In de twee Scandinavische landen 
hangt de kracht van het innovatiesysteem vooral samen met een krachtig coördinerende overheid, hoge 
R&D investeringen en intensieve samenwerking met grote bedrijven (niet alleen transportbedrijven). Het 
Franse innovatiesysteem ontleent zijn kracht meer aan de coördinatie via het onderzoeksbeleid van de 
overheid, mede in afstemming met het Europese R&D beleid, terwijl het Zwitserse innovatiesysteem primair 
sterk is in selectiviteit, complementariteit (vooral die dingen doen die niet in de EU worden gedaan) en focus 
(aansluiting bij eigen sterkten). Het Taiwanese systeem kenmerkt zich weliswaar door een sterke 
overheidscoördinatie en krachtige R&D en high-tech oriëntatie, maar de rol van het transporterend 
bedrijfsleven is beperkt. 

In de andere benchmarklanden is sprake van een min of meer versnipperd innovatiesysteem dat zich 
kenmerkt door relatief weinig samenhang en weinig onderlinge samenwerking. Ondanks dit gebrek aan 
hechtheid werkt het innovatiesysteem in Duitsland en Nederland redelijk effectief; kennelijk is een hecht, 
“compleet” innovatiesysteem geen noodzakelijke voorwaarde voor innovativiteit. In Duitsland wordt een 
hoge mate van versnippering gecompenseerd door de dominante rol van R&D door het bedrijfsleven, vooral 
door toeleveranciers. De coördinatie verloopt daar – in contrast met bijv. Frankrijk – meer via de “markt”. 
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Het Nederlandse innovatiesysteem voor het goederenvervoer ontleent haar kracht vooral aan internationale 
oriëntatie (innovatieve ontwikkelingen in het aanpalende buitenland – vooral Duitsland – goed in de gaten 
houden) en early adopter gedrag. De Nederlandse transportsector zelf is niet zo innovatief, de 
vernieuwingen komen veeleer uit het transportcluster, via toeleveranciers en afnemers. Daarnaast vormt het 
Delftse kenniscluster een potentieel krachtige hoeksteen voor een zich ontwikkelend transportclusterbeleid. 

Het Belgisch innovatiesysteem is in beginsel een slimme volger, met rond de Antwerpse haven innovatieve 
clusterachtige initiatieven waarmee het Nederlandse systeem zijn voordeel kan doen. 
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4 Innovatie- en kennisbeleid voor het 
goederenvervoer per land 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het innovatie- en kennisbeleid voor het goederenvervoer in de benchmarklanden op 
twee manieren besproken. Eerst kijken we vanuit het goederenvervoerbeleid naar innovatie en kennis (4.2). 
Vervolgens wordt de blik vanuit het vigerende innovatie- en kennisbeleid gericht op het goederenvervoer 
(4.3). De belangrijkste conclusies worden getrokken in 4.4. 

4.2 Goederenvervoerbeleid 

Deze paragraaf beschrijft de innovatie- en kennisaspecten van het goederenvervoerbeleid. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: 

- België (4.2.1) 
- Duitsland (4.2.2) 
- Finland (4.2.3) 
- Frankrijk (4.2.4) 
- Nederland (4.2.5) 
- Taiwan (4.2.6) 
- Zweden (4.2.7), en 
- Zwitserland (4.2.8). 

De beschrijving wordt afgesloten met een schema waarin de voornaamste beleidsinstanties, -doelstellingen, 
thema's en -instrumenten op het gebied van innovatie in het goederenvervoer, per land worden samengevat 
(4.2.9). 

4.2.1 België 

In vergelijking met Nederland is het goederenvervoerbeleid in België meer pragmatisch en minder strategisch 
van aard. Dit hangt wellicht samen met de federale organisatiestructuur die het land kent. Overigens is wel 
een ontwikkeling richting de Nederlandse situatie waarneembaar, vooral in Vlaanderen (zie onder andere 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001). 

Prioriteit in het goederenvervoerbeleid ligt bij modal shift bevordering en het promoten van de binnenvaart. 
Het Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) benoemt een viertal doelstellingen voor het toekomstig 
mobiliteitsbeleid: 
��	 bevordering van bereikbaarheid 
��	 bevordering van verkeersveiligheid 
��	 bevordering van toegankelijkheid, en 
��	 bevordering van verkeersleefbaarheid. 

In de bevordering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid worden verschillende 
innovatiebeleidsinstrumenten ingezet:  

Bereikbaarheid 
��	 Bevordering van technologische en institutionele innovaties in de binnenvaart 
��	 Ondersteuning van de ombouw van binnenvaartschepen en ontwikkeling van nieuwe scheepstypen. 
��	 Ondersteuning en ontwikkeling van nieuwe overslagtechnieken en ingebruikname van 

overslaginstallaties.  
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��	 Bevordering van technologische ontwikkeling in het wegvervoer ten behoeve van het vervoer van kleine 
laadeenheden (pallets en colli). 

��	 Verbetering van informatiebeschikbaarheid over prestatieniveaus van vervoerwijzen en het actief 
voorzien in deze informatie aan diverse actoren voor het goederenvervoer. 

��	 Ontwikkeling van nieuwe diensten die ketenmobiliteit ondersteunen bij het goederenvervoer, zoals 
tracking & tracing en knooppunttechnologie. 

Veiligheid 
��	 Het installeren van een snelheidsbegrenzer en een black box in alle vrachtauto’s is een van de 

voorgestelde maatregelen om de veiligheid te doen toenemen.  
��	 Ondersteuning van marktgerichte invoering van Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) op de 

middellange termijn (vanaf 2010). Rond 2010 zou een op de vijf van de personen- en vrachtwagens 
uitgerust moeten zijn met een dergelijk systeem. 

��	 Onderzoek naar de concrete invoering van Adaptive cruise control (de snelheidsregeling die rekening 
houdt met afstand en snelheidsverschillen tussen voertuigen etc.). 

��	 Verbetering van kennis en informatie omtrent ongevalgegevens en een sluitend monitoring systeem 
over alle vervoersmodaliteiten. 

4.2.2 Duitsland 

Het goederenvervoerbeleid in Duitsland is op de lange termijn gericht. Bij alle betrokken partijen wordt 
draagvlak gezocht, middels vormen van inspraak. De Duitse transportsector kan wordt opgevat als een 
administered systeem, waarbij gecentraliseerde processen een beslissende en actieve rol spelen, en de 
planning in handen van overheidsexperts is. Transportplanning (infrastructuur) is in Duitsland, net als in 
Nederland, onderdeel van de Raumordnungspolitischer Orientierungsrahmen, vergelijkbaar met de Nota’s 
Ruimtelijke Ordening. Duitsland kent een overkoepelend multimodaal infrastructuurplan, het 
Bundesverkehrwegeplan (het meest recente officiële plan is van 2000, de volgende versie wordt in 2003 
gepresenteerd). Plannen hebben in Duitsland een wettelijke status; financiële middelen voor infrastructuur 
worden gereserveerd voor een aantal jaar, binnen het kader van het nationale infrastructuurplan. 

Duitsland kent een systematische geïntegreerde aanpak voor het bepalen van prioriteiten van verschillende 
infrastructuurplannen. Bij deze gestandaardiseerde intermodale methode (Standardisierte Bewertung, SB) 
wordt het relatieve belang van weg-, spoor- en waterwegplannen gewaardeerd op basis van een aantal 
gestandaardiseerde calculatiemethoden en criteria (waaronder efficiency, milieu impact, stedelijke planning) 
14. Momenteel is een mixed cost-benefit / multi-criteria aanpak in gebruik. In Duitsland worden alleen 
kwantitatieve indicatoren gebruikt bij de project assessments. 

De doelstellingen van het GVV beleid in Duitsland zijn vergelijkbaar met die in Nederland, te weten: 
bevordering van duurzaamheid, en vergroting van veiligheid. De Duitse overheid richt zich op de 
ontwikkeling van schonere en alternatieve motoren, en het scheppen van uitstekende randvoorwaarden per 
modaliteit, en voor de aansluiting van de verschillende modaliteiten. Het goederenvervoer opereert sterk uit 
een economisch belang; overheid stimuleert hier niet rechtstreeks. Het Duitse transportbeleid richt zich 
vooral op de volgende onderwerpen: 
��	 Stimuleren van nieuwe schonere technologieën 
��	 Traffic restraint 
��	 Telematicatoepassing, vooral betere informatievoorziening en verkeersmanagement. 
��	 Intermodaliteit / modal shift (stimulering van spoorsector, gecombineerd vervoer en overslagcentra 

(Güterverkehrszentren, GVZ). 
��	 Infrastructuur (spoor en binnenwateren; Landesmeldestellen [=TIC], automatische monitoring van 

hoofdwegennet; dynamisch verkeersmanagement). 
��	 Stadsdistributie (per spoor). 

De volgende maatregelen worden genomen om de doelstellingen te bereiken. 

14 Enigszins vergelijkbaar met de OEEI in het kader van de ICES gelden (www.minez.nl ). 
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Maatregelen verkeersmanagement en netwerkvorming: 
��	 Vermijden van verkeer (betere ruimtelijke inrichting; minder leegritten, betere capaciteitsbenutting, o.a. 

via freight / fleet management tools). 
��	 Vermindering van verkeer (geïntegreerd verkeersbeleid; spoorvervoer attractiever maken; binnenvaart 

stimuleren). 
��	 Telematica (betere kwaliteit, minder uitstoot). 

In het kader van bovenstaande maatregelen heeft bijvoorbeeld het BMBE het MobiBall initiatief genomen 
(Mobilität in Ballungsräumen, www.mobiball.de). Ballungsräumen zijn regionale clusters. In het MobiBall 
project worden vooralsnog vijf demonstratieprojecten uitgevoerd, waarin de mobiliteit binnen deze regionale 
clusters op een efficiënte wijze wordt ingericht. 

Fiscale maatregelen 
��	 Invoering van kilometerheffing (LKW-Maut) voor goederenvervoer, waarbij de belasting afhankelijk is 

van de gereden afstand – de gebruiker betaalt. 
��	 Milieubelasting van vrachtwagenemissies (Emissionsbezogene Kfz-Steuer). 

Beïnvloeding van de individuele gebruiker 
��	 Vergroting van de bewustwording van brandstofverbruik en emissies, door dit aspect op te nemen in het 

rijexamen, ook bij vrachtauto’s. 
��	 Training voor energiebewust en zuinig rijden (vgl. het Nieuwe Rijden) 

Technische verbeteringen aan verkeerssysteem 
��	 Wegvervoer (schonere, zuiniger motoren; Hochaufladung, Hochdruckeinspritzung, Vierventiltechnik, 

Reduktion des Leistungsbedarfs von Nebenaggregaten, reductie van voertuigmassa, lucht- en 
wegweerstand). 

��	 Spoorvervoer (nieuwe aandrijftechnieken; beter informatievoorziening; kwaliteitsverbetering, o.a. 
European Transport Communication System, ECTS). 

4.2.3 Finland 

Finland heeft de volgende beleidsdoelstelling voor de transportsector, waaronder het goederenvervoer, 
geformuleerd: “Het doel van het Finse transportbeleid is een transportsysteem waarin personen- en 
goederenvervoer intelligent en duurzaam verlopen en voldoende rekening houden met economische, milieu
, sociale en culturele overwegingen.” 

Een terugkerende invulling van deze doelstelling is het intelligente transportsysteem, een systeem waarin 
informatietechnologie wordt ingezet voor uiteenlopende transportfuncties, zowel voor personen als 
goederenvervoer. Dit vakgebied wordt ook wel transport telematics genoemd: onderzoek naar en het 
gebruik van ICT binnen het transport. De R&D strategie voor de verwezenlijking van het intelligent 
transportsysteem is op een zestal onderwerpen gericht met bijbehorende programma’s: 
1.	 Alle mogelijke telematicagebieden (FITS programma); 
2.	 Informatieverzameling en –diensten voor passagiers (HEILI programma); 
3.	 Concurrentiepositieverbetering voor goederentransport (VALO programma); 
4.	 Concurrentiepositieverbetering in de logistiek voor het Baltisch gebied (TEDIM programma); 
5.	 Ontwikkeling van navigatiediensten (NAVI programma), en 
6.	 Mobiele diensten (MONA programma). 

Aan deze programma’s in het kader van het intelligent transportsysteem draagt de Finse overheid gedurende 
de looptijd van 3 à 4 jaar een bedrag van € 10 mln bij. Andere organisaties die aan deze programma’s 
deelnemen zullen nog eens € 52 mln investeren. 

In 2000 financierde de intermediair Tekes € 157 mln aan technologieprogramma’s. Deze worden gebruikt 
om ontwikkelingen in bepaalde sectoren te stimuleren en om de hieruit voortkomende resultaten door te 
geven aan het bedrijfsleven. Deze programma’s zijn effectief gebleken. In 2002 worden 45 omvangrijke 
technologieprogramma’s uitgevoerd. Enkele technologieprogramma’s gerelateerd aan logistiek zijn hieronder 
vermeld: 
��	 Het programma “Versterking van het management van de waardeketen door procesintegratie 

technologie”. 
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��	 NETS: Netwerken van de toekomst, technologieprogramma 2001-2005. Dit programma heeft een 
begroting van ongeveer € 120 mln en is gericht op R&D op het gebied van toekomstige draadloze 
systemen, breedbandnetwerken en -applicaties die (onder andere) kunnen worden ingezet voor het 
intelligent transportsysteem. 

��	 E-Business Logistics 2002-2005 (ELO programma). Dit programma heeft een budget van ongeveer € 20 
mln. Het centrale thema is de tweeslachtigheid van e-business: de toenemende goederenstroom in het 
laatste gedeelte van het distributienet naar de consument en de manier waarop e-business kan bijdragen 
aan het management van logistiek. 

4.2.4 Frankrijk 

Het Franse goederenvervoerbeleid heeft globaal dezelfde beleidsprioriteiten als de meeste andere 
bestudeerde landen. Dit is in ieder geval op te maken uit de structurering van de onderzoeksprogramma’s 
die de kern vormen van het gevoerde innovatiebeleid in de sector. Opvallend is echter dat er geen overall 
beleidsdocumenten over de sector beschikbaar zijn. 

Het sectorgerichte transportbeleid speelt een meer zwaarwegende rol dan het generieke innovatiebeleid. Het 
ministerie dat belast is met transport (gewoonlijk afgekort tot METL) is dan ook het belangrijkste 
beleidsverantwoordelijke overheidsorgaan. In toenemende mate wordt het Franse goederenvervoersbeleid 
bepaald door het Europese kader, waaronder het Groenboek Energie, het zesde actieprogramma voor het 
milieu, de Europese strategie voor duurzame ontwikkeling zoals aangenomen in Gotenburg in juni 2001, en 
het Witboek Publiek Transport dat de Commissie van de EC uitgebracht heeft. De meest recente 
overkoepelende doelstellingen van het Franse transportbeleid zijn: 
��	 Het verzekeren van de beschikbaarheid van duurzaam transport; 
��	 Verbeteren van de veiligheid van transportsystemen; 
��	 Verbetering van het milieu en bijdragen aan de doelstellingen van het verlagen van het broeikaseffect. 

Het Franse innovatiebeleid in de transportsector is vooral vormgegeven door de oprichting van zeer grote, 
nationale onderzoekprogramma’s. Deze programma’s vinden plaats in een ministerieel kader en beogen een 
intensieve samenwerking tussen de betrokken private partijen (transporteurs, industrieën, aannemers van 
transportactiviteiten) en de relevante publieke organen (publieke onderzoeksinstellingen en diverse andere 
betrokken organisaties), om zo innovatie aan te moedigen en het concurrentievermogen van economische 
actoren te bevorderen.  

Voor de transportsector zijn twee specifieke programma’s te noemen: 
��	 PREDIT: Programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres; 
��	 Transports de Marchandises en Ville. 

Het programma Transport de Marchandises en Ville bestaat al langer maar is minder omvangrijk dan 
PREDIT. Het PREDIT-programma is geïnitieerd door METL en het overheidsagentschap ADEME. Hoewel er 
ook drie andere ministeries bij betrokken zijn (belast met milieu, onderzoek resp. industrie) is hun feitelijke rol 
veel kleiner. Binnen METL is er overigens weer sprake van diverse directies voor verschillende activiteiten, 
waarvan de Direction de la recherche et d’affair scientifique et technique, de Direction des routes en de 
Direction des portes en de Direction des transport maritime de belangrijkste zijn. 

PREDIT is gestart in 1990 en bestaat uit opvolgende programma’s met een duur van vier jaar. PREDIT was 
sterk gericht op de automobielindustrie, waarbij slechts een marginale rol was weggelegd voor 
goederentransport. Opvolger PREDIT-2 liep van 1996 tot 2002 en ging een aantal nieuwe uitdagingen aan, 
waaronder competitie op het gehele terrein van transport, duurzame ontwikkeling, veiligheid, de vraagzijde 
en de consequenties van een steeds verder integrerend Europa. Ook het aantal en type partners in het 
programma werd sterk uitgebreid (waaronder het MKB en regionale organisaties). Wetenschappelijk kwam 
er meer aandacht voor sociale wetenschap en voor onderzoek naar gezondheidsonderzoek. 

In PREDIT-3 is er een grotere aandacht voor goederentransport (10% van de middelen, in tegenstelling tot 
4% bij haar voorganger). Een integrale benadering (dat wil zeggen inclusief logistiek) wordt gezien als 
noodzakelijk om de genoemde beleidsdoelen werkelijk te kunnen halen. 

De belangrijke beleids- en onderzoeksthema’s zijn hierna kort opgesomd. 
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Logistiek en goederenvervoer 
�� Organisatie van logistieke systemen 
�� Stedelijke distributie 
�� “Reverse logistics” 15 

�� Sociale vraagstukken 
�� Overheidsbeleid en goederenvervoer 

Technologieën voor goederentransport  
�� Optimalisering van verkeersstromen op bestaande infrastructuur 
�� Verbetering van milieucompatibiliteit met de productiviteit van het weg(goederen)vervoer 
�� Incrementele technologieën ter aanmoediging van niet-wegtransport 
�� Technologieën ter verbetering van de kwaliteit van goederentransportdiensten  
�� Verbetering van de veiligheid van mens en materiaal 

De PREDIT-programma’s worden door Franse experts in hun algemeenheid als behoorlijk succesvol 
beschouwd, hoewel de resultaten per domein verschillen. Het onderzoeksinitiatief heeft tot een zeer hechte 
innovatie-infrastructuur geleid. De deelname aan het programma is zeer groot en vooral de rol van het MKB 
wordt positief benadrukt. Verder heeft het programma zonder twijfel een goed inzicht verstrekt in de 
werking en dynamiek van de transportsector en van deelsectoren daarbinnen. Dergelijk inzicht is onmisbaar 
om een gericht beleid te voeren. 

4.2.5 Nederland 

In 2000 is in Nederland het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) gepresenteerd. De Tweede Kamer 
heeft weliswaar niet ingestemd met de integrale Planologische Kernbeslissing NVVP (23 april 2002), maar 
het NVVP geldt momenteel wel als leidraad voor uitvoering van het beleid van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Dit betekent dat de volgende doelstellingen worden nagestreefd: bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid. Daarvoor zijn de volgende instrumenten voorgesteld: een beter gebruik van de bestaande 
infrastructuur, het bouwen van nieuwe infrastructuur op die plekken waar knelpunten zijn, en een prijsbeleid 
dat gebruikers van infrastructuur laat betalen naar de mate van gebruik, tijdstip en plaats (kilometerheffing). 

Drie elementen kenmerken het NVVP. In de eerste plaats staat de behoefte van de burger centraal. Keuzes 
van burgers en bedrijven worden gerespecteerd (mobiliteit mag), maar er moet wel voor betaald worden. Dit 
betekent dat kosten voor het gebruik van onder meer infrastructuur variabel in rekening gebracht zullen 
worden. Het tweede element in het NVVP is de zakelijke benadering van mobiliteit: alleen maatregelen en 
investeringen die het meest opleveren zullen worden gekozen. Het derde element van het NVVP behelst het 
principe van decentralisatie: decentrale overheden (gemeenten en provincies) moeten de gelegenheid krijgen 
goede oplossingen te vinden voor problemen van regionale aard. Hoewel mobiliteit mag, worden nog steeds 
verkeersbeperkende maatregelen gestimuleerd (denk aan bevordering van transportefficiency, 
transportpreventie, intermodaal vervoer, modal shift). 

Het goederenvervoerbeleid in Nederland wordt verzorgd door DG Goederenvervoer (DGG) van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Het beleid ten aanzien van specifieke goederenvervoerinnovaties valt 
ook onder DGG. Uit een recent monitoring onderzoek 16 kwamen de volgende technologieën naar voren die 
voor het goederenvervoer als belangrijk en kansrijk worden gezien: 
�� langere/zwaardere voertuigcombinaties 
�� multi-trailer systeem 
�� lichtgewicht binnenvaartschip 
�� overslagtechnologie 
�� multimodale terminals 
�� fleet management 

15 Reverse logistics omvat de logistieke processen bij het inzamelen, scheiden, transporteren en verwerken 
van gebruikte producten en verpakkingen, die op deze wijze voor hergebruik beschikbaar komen of door 
een afvalverwerker kunnen worden verwerkt. 

16 DGG/AVV (2001), Technologie Monitoring Goederenvervoer. 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 43 



�� teleactiviteiten 

Daarnaast heeft DGG in zijn uitwerking van het NVPP het programma ‘Nederland Innovatieland’ opgezet. 
De belangrijkste thema’s hierin zijn: 
�� Voertuigtechnologie (bijv. de brandstofcel) 
�� ICT in het voertuig (bijv. boordcomputers) 
�� ICT in de logistieke keten (bijv. tracking & tracing) 
�� ICT-infrastructuur en radioplaatsbepaling 
�� ICT in infrabeheer en handhaving 
�� Knooppuntefficiency (bijv. halvering overslagwachttijd) 
�� Ongehinderd transport (zoals OLS) 
�� Toegevoegde waarde diensten (bijv. identiteitsstickers bij grote distributiepunten) 
�� Distributiesystemen 

4.2.6 Taiwan 

Het goederenvervoerbeleid in Taiwan is geheel opgehangen aan de hogere nationale onderzoeksthema’s 
Aproc, Global Logistics en Free Port. De R&D programma’s zijn daaraan gekoppeld. Hierna wordt kort 
ingegaan op de inhoud van deze drie thema’s. 

Aproc: Asia-Pacific Regional Operations Center. Met APROC wordt gedoeld op Taiwan als een basis voor 
de regionale operaties. Taiwan fungeert dan als gateway voor andere Aziatische landen, vooral het vasteland 
van China. Deze strategie is ingegeven door het feit dat Taiwan niet meer kan concurreren met de 
Volksrepubliek als het gaat om productie, maar wel een meerwaarde heeft als distributiepunt en als locatie 
voor toegevoegde waarde activiteiten. Onderdeel van deze strategie is de verbetering van zee- en 
luchthavens en het realiseren van directe verbindingen tussen beide. In het verlengde daarvan worden 
logistieke centra en parken gerealiseerd. Het plan omvat tevens vereenvoudiging van procedures, het 
stimuleren van IT applicaties, verbetering van de douanesystemen en havenmanagement. Directe 
verbindingen met de Volksrepubliek zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het slagen van deze strategie. 

Global Logistics.  De logistieke sector in Taiwan heeft zich tot op heden vooral gericht op business logistics, 
naar Japans voorbeeld, en op de klassieke zee- en luchtvrachtsector. De noodzaak om op een andere manier 
over logistiek te gaan nadenken is noodzakelijk om het Aproc plan te kunnen doen slagen. Een centrale 
plaats hierin is gereserveerd voor de logistieke centra. Deze worden gezien als een locatie waar toegevoegde 
waarde activiteiten kunnen plaatsvinden, waardoor zee- en luchtvracht direct kunnen worden gekoppeld. 
Goederen worden aangevoerd vanuit andere Aziatische lage lonen landen, vooral de Volksrepubliek. De 
aangevoerde goederen worden vervolgens ‘verrijkt’ met toegevoegde waarde activiteiten en uitgevoerd 
door de lucht. Een speciale task force is opgericht voor de noodzakelijke coördinatie aan overheidskant. 

Free Port. Tenslotte wordt een Free Port concept ingevoerd om het Global Logistics Plan te doen slagen en 
Aproc te realiseren. In speciale zones zullen andere regimes gaan gelden en prikkels worden geïntroduceerd, 
zodat bedrijven financiële en operationele voordelen gaan ondervinden indien zij zich vestigen in deze zones 
en volgens het aangegeven concept gaan werken. 

Er is momenteel een White Paper in voorbereiding voor het goederenvervoer, waarin voor de eerste keer 
meer aandacht wordt geschonken aan het binnenlands vervoer. In plaats van door te gaan met de aanleg 
van extra capaciteit in de vorm van nieuwe snelwegen, zal er meer aandacht komen voor het spoorvervoer. 
Analoog aan de ontwikkelingen in andere landen wordt gedacht aan liberalisering en deregulering van het 
spoorvervoer, waarbij de noodzakelijke capaciteit pas vrijkomt als de hoge snelheidsverbinding operationeel 
is. 

Ook de kustvaart zal meer aandacht krijgen als alternatief voor het wegvervoer, al zal deze sector pas 
volledig tot ontwikkeling kunnen komen als cross-strait verkeer (tussen Taiwan en China) mogelijk is 
geworden. Vooral defensieoverwegingen maken een verdere ontwikkeling van kustvaart moeilijk. 
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4.2.7 Zweden 

In het beleidsplan dat in 1998 door het Ministerie van Industrie, Werkgelegenheid en Communicatie is 
opgesteld, staan de belangrijkste beleidsdoeleinden en acties voor de jaren 1998 – 2007 gepresenteerd. 
Hieronder worden de belangrijkste toegelicht. 
��	 Een toegankelijk transportsysteem dat voorziet in de behoeften van zowel de particuliere als zakelijke 

gebruikers. 
��	 Transport met een hoge kwaliteit; het zakelijk verkeer dient toegang te hebben tot een hoogwaardig 

transport systeem. 
��	 Veilig verkeer: de lange termijn doelstelling is om nul verkeersslachtoffers te hebben. Hiertoe dient de 

structuur van het transportsysteem aangepast te worden. 
��	 Een goed milieu: de structuur van het transportsysteem moet aangepast worden om ervoor te zorgen 

dat het milieu niet teveel te lijden heeft van verkeer. Het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt 
gestimuleerd. 

��	 Een positieve regionale ontwikkeling: het transportsysteem moet een positieve regionale ontwikkeling 
stimuleren, door verschillen in ontwikkelingskansen van verschillende landsdelen te verkleinen (gelijke 
kansen voor alle regio’s). Ook de nadelen van het lange afstand vervoer voor de regio’s dienen zoveel 
mogelijk beperkt te worden. 

Uitgangspunt bij het transportbeleid is dat de (transport)consumenten de grootst mogelijke vrijheid hebben 
om te beslissen hoe zij hun transport organiseren. Dit gebeurt echter onder een aantal voorwaarden op het 
gebied van veiligheid en verantwoordelijkheid. Dit wil de Zweedse overheid bereiken door economisch 
realistische prijsmechanismen voor verschillende modaliteiten te hanteren. Daarnaast wordt een efficiënte 
koppeling van verschillende modaliteiten en transporttypen gestimuleerd, alsook een effectieve concurrentie 
tussen verschillende transportondernemers en -oplossingen. 

In de Zweedse scheepvaart wordt een afwijkend regime voor bemanningsvoorschriften gehanteerd. De 
minimum bemanningssterkte is niet star vastgesteld, maar wordt op individuele basis per schip vastgesteld. 
Op basis van een aantal vastgestelde normen en op basis van de aanwezige hulpmiddelen aan boord 
(machines, automatisering) wordt vastgesteld hoe groot de bemanning minimaal dient te zijn. Het voordeel 
hiervan is dat investeringen in nieuwe systemen kunnen worden terugverdiend: er is immers minder 
bemanning nodig en dus dalen de loonkosten. 

Tot slot heeft de overheid als doel om transport gerelateerde beslissingen op een decentrale wijze te laten 
nemen, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende bestuursniveaus en 
verantwoordelijkheden van de diverse actoren. 

4.2.8 Zwitserland 

De doelstellingen van het GVV beleid in Zwitserland zijn, meer dan in Nederland, gefocust op duurzaamheid. 
Dat betekent dat in Zwitserland het gebruik van gecombineerd vervoer wordt gestimuleerd. Daarnaast wordt 
ook veel aandacht besteed aan o.a. veiligheid van tunnels. Omdat binnen één ministerie zowel de afdelingen 
Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Energie en Communicatie vertegenwoordigd zijn, kunnen in Zwitserland bij 
het maken van verkeers- en vervoersplannen alle belangen zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen 
binnen een enkel ministerie, voordat een definitief plan gemaakt wordt. Wanneer een beleidsplan dus 
eenmaal gemaakt is, is de kans op slagen zeer groot omdat alle eventuele problemen al intern opgelost zijn. 

Het goederenvervoerbeleid richt zich op de volgende zaken: 
��	 Stimulering van gecombineerd vervoer, o.a. door de Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) 

en de modernisering van de railinfrastructuur (projecten Bahn 2000 en ‘NEAT’) 
��	 Verbetering van de benutting van bestaande capaciteit; betere capaciteitsbenutting heeft een hogere 

prioriteit dan het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Men wil vooral met telematicaoplossingen de 
benutting verbeteren. 

��	 Doorberekening van maatschappelijke kosten (onder meer via het ‘de gebruiker betaalt’ principe – LSVA 
– in te voeren). 

��	 Het creëren van ‘intelligente’ wegen. In een aantal Zwitserse gebieden zijn zgn. 
Verkehrsbeeinflussungssysteme (VBS) (verkeersmanagement systemen) in gebruik, ter verbetering van 
de capaciteitsbenutting. 
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��	 Reductie van het aantal ongevallen. In Zwitserland start men met het initiatief ‘Vision Zero’, dat is 
gebaseerd op het Zweedse initiatief. 

��	 Verbetering van rijgedrag van weggebruikers. De rijopleiding wordt verder aangescherpt, zuiniger rijden 
wordt gestimuleerd, en de alcohollimiet is omlaag gebracht. 

Door haar centrale ligging in Europa maakt Zwitserland deel uit van een internationaal vervoersnetwerk. 
Harmonisatie met de EU landen staat daarom als hoge prioriteit op de Zwitserse beleidsagenda. Het gaat 
daarbij o.a. om het maximaal toegestane gewicht van vrachtvoertuigen. Deze wordt langzaam, in kleine 
stappen, op het niveau van de EU standaarden gebracht. De geleidelijke aanpak creëert mogelijkheden voor 
allerlei innovatieve veiligheidsmaatregelen om verslechtering van de verkeersveiligheid te voorkomen (denk 
aan tunnels). Om de overlast van het goederenvervoer per spoor voor omwonenden te verminderen, wordt 
in Zwitserland onderzoek gedaan naar innovatieve technische mogelijkheden om de geluidsoverlast van 
spoorvervoer te verminderen. Het betreft hier vooral verbeteringen van het rollend materiaal, in het 
bijzonder de ontwikkeling van nieuwe remtechnieken. Alleen indien de afname van de geluidsoverlast niet 
slaagt (in 2009 wordt het onderzoek geëvalueerd) zal worden overgegaan tot plaatsing van (dure) 
geluidswallen. 

4.2.9 Samenvatting 

Tabel 4-1 geeft een samenvattend overzicht van de voornaamste beleidsinstanties, -doelstellingen, -thema’s 
en –instrumenten op het gebied van innovatie in het goederenvervoer. 

Tabel 4-1. Samenvattend overzicht: voornaamste beleidsinstanties, -doelstellingen, 'thema's en 
instrumenten op het gebied van innovatie in het goederenvervoer, per land. 

Beleidsinstanties Doelstellingen Beleidsthema’s Beleidsinstrumenten 

België 
Ministerie van Verkeer en 
Transport (federaal) 
Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap departement 
Leefmilieu en infrastructuur 
Waals Ministerie van 
Infrastructuur en Transport 
(MET) 

Bereikbaarheid, 
Toegankelijkheid, 
Verkeersveiligheid, 
Verkeersleefbaarheid 

Ketenmobiliteit 
Tracking & tracing en 
knooppunttechnologie 
Technologische institutionele 
veranderingen in binnenvaart. 
Intelligente snelheids
aanpassing; adaptive cruise 
control; Ongevallen 
monitoring systeem. 

Mobiliteitsplan Vlaanderen 

Duitsland: 
BMVBW, BAST (min. van 
Verkeer) 
BMBF 
Deutsche GVZ-Gesellschaft 
Deutsche Industrie- und 
Handelskammertages 

Bevordering van 
duurzaamheid 
Hogere efficiency 
Grotere veiligheid 

Schonere technologieën 
Transportpreventie 
Telematica 
Gecombineerd vervoer 

Multimodaal 
infrastructuurplan 
LKW-Maut 
GVZ 
MobiBall 

Finland: 
Ministerie van 
Communicatie en Transport 

Ontwikkeling van een 
intelligent en duurzaam 
transportsysteem, met 
oog voor economische, 
culturele, sociale en 
milieuoverwegingen. 

Intelligente 
transportsystemen; 
Duurzaamheid; 
Duurzaamheid; 
Transport telematica 

Stimuleren R&D 
Samenwerking 

Frankrijk: 
METL (min. van Transport) 
MEDD (min. van. Milieu) 
ADEME 
ANVAR 

Mobiliteit, duurzame 
ontwikkeling, 
vermindering 
broeikaseffect, 
vermindering andere 
milieubelasting 

Mobiliteit, veiligheid, vracht 
en milieu 

Geautomatiseerde 
vrachtautobesturing 
De intelligente spoorwagon  

Onderzoeksprogramma 
PREDIT en Transports de 
Marchandises en Ville 
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Innovatiekracht 
vergroten dmv. 
onderzoek 

Goederentransport in de stad 
Organisatorische en logistieke 
efficiëntie van de 
transportketen 

Nederland 

Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, DGG 

Mobiliteit 
Veiligheid 
Leefbaarheid 

Transportpreventie 
Telematica 
Gecombineerd vervoer 

NVVP 
CO2-reductieplan 
Nederland Innovatieland 

Taiwan 

Ministerie van Transport en 
Communicatie (MOT) 

Institute of Transport (IOT) 

Bereikbaarheid 
Werkgelegenheid 

Value added logistics 
Gateway concept 
Gecombineerd vervoer 
Transporttelematica 

Aproc 
Global Logistics Plan 
Free Port 

Zweden: 
Ministerie van Industrie, 
Werkgelegenheid en 
Communicatie 

Bereikbaarheid 
Kwaliteit 
Veiligheid Duurzaamheid 

Efficiënte koppeling 
modaliteiten  
Economisch realistische 
prijsmechanismen 
Level playing field 

‘Vision Zero’ 

Zwitserland: 
UVEK 

Duurzaamheid Veiligheid 
(tunnels) 

Gecombineerd vervoer 
Telematica 
Doorberekening van 
maatschappelijke kosten 
Veiligheid (in tunnels) 
Verbetering rijgedrag 

LSVA 
Bahn 2000 
Vision Zero 
Rijsimulatoren 

De onderzochte landen hanteren grotendeels de zelfde beleidsdoelstellingen voor innovatie in het 
goederenvervoer. Weliswaar verschillen de bewoordingen soms, maar duidelijk is dat veiligheid, 
duurzaamheid en doelmatigheid (ook wel: bereikbaarheid, toegankelijkheid, of mobiliteit) steeds tot de kern 
van de beleidsdoelstellingen behoren. Finland wijkt enigszins af met het streven naar een intelligent en 
duurzaam transportsysteem. In Taiwan liggen de beleidsdoelstellingen tamelijk eenzijdig op bereikbaarheid; 
duurzaamheid en veiligheid zijn daar geen issue. 

De voornaamste beleidsthema’s zijn toepassing van telematica en intelligentie in het goederenvervoer 
(transportsystemen, snelheidsaanpassing, spoorwagons, vrachtautobesturing), bevordering van multimodaal 
goederenvervoer, en milieuvriendelijk goederenvervoer (door schone technologie, doorberekening van 
externe kosten, preventie van transport). Daarnaast hanteert een aantal landen specifiekere thema’s. 
Opvallend is de gateway filosofie in Taiwan, mogelijk een interessante parallel met de Nederlandse nadruk 
op mainports.  

Nog meer variatie wordt aangetroffen op het niveau van de beleidsinstrumenten. Het instrumentarium 
varieert van zeer generiek (stimuleren van R&D en samenwerking, in Finland), via uiteenlopende plannen 
(mobiliteitsplan, multimodaal infrastructuurplan, NVVP, CO2 reductieplan, “Vision Zero”, Bahn 2000) tot 
onderzoeksprogramma’s (Predit) en concrete maatregelen (LSVA, rijsimulatoren, LKW-Maut). 

4.3 Innovatie- en kennisbeleid gericht op goederenvervoer 

Deze paragraaf beschrijft de hoofdlijnen van het kennis- en innovatiebeleid voor zover dat gericht is op het 
goederenvervoer. Achtereenvolgens komen aan de orde: 

- België (4.3.1) 
- Duitsland (4.3.2) 
- Finland (4.3.3) 
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- Frankrijk (4.3.4) 
- Nederland (4.3.5) 
- Taiwan (4.3.6) 
- Zweden (4.3.7), en 
- Zwitserland (4.3.8). 

Deze paragraaf wordt afgesloten met een samenvattend overzicht van de voornaamste beleidsinstanties, 
doelstellingen, innovatiethema's en beleidsinstrumenten op het gebied van innovatie in het goederenvervoer 
(4.3.9). 

4.3.1 België 

De laatste jaren laat het Belgische beleid een accentverschuiving zien van wetenschaps- en technologiebeleid 
naar innovatiebeleid. Het verbeteren van de relaties in het WTI systeem, het ondersteunen van 
onderzoeksactiviteiten in kleine bedrijven en het oprichten van expertisenetwerken zijn aandachtspunten in 
het beleid. 

De verantwoordelijkheid voor het WTI beleid ligt grotendeels bij de gewesten. Het Belgisch Rapport over 
wetenschap, technologie en innovatie (2001) biedt een overzicht van de aandachtspunten in het 
wetenschaps- en innovatiebeleid. De nadruk ligt daarbij op de raakvlakken en overeenkomsten in het 
innovatiebeleid tussen de verschillende regeringen. De voornaamste beleidsaccenten zijn: 

�� Nadruk op Wetenschaps-, Technologie- en Innovatieactiviteiten (WTI) 

Uit de European Innovation Scoreboard blijkt dat België lager scoort op internationale innovatie indicatoren, 
dan de andere benchmarklanden; dit geldt in het bijzonder voor de uitgaven aan R&D. De meeste WTI 
beleidsdocumenten gaan uit van een budgetverhoging, zowel in de Vlaamse gemeenschap als in het Waalse 
gewest.  

�� Oprichten van expertisenetwerken 

Een tweede beleidsaccent ligt op het oprichten van “expertisenetwerken”. Om koppelingen tot stand te 
brengen tussen de verschillende onderzoeksactiviteiten in de gewesten, wordt een aantal federale 
programma’s ontwikkeld, zoals het opzetten van thematische onderzoeksprogramma’s. Bovendien is er 
aandacht voor de integratie en samenwerking binnen het WTI systeem, vooral tussen de universiteiten en de 
handelssector 17. 

�� Het verbeteren van de relaties binnen het WTI systeem 

Verschillende beleidsprogramma’s en -documenten besteden aandacht aan de verbetering van de relaties 
binnen het WTI systeem, waaronder de versterking van de relaties tussen de universiteiten en bedrijven.  

�� Aandacht voor de ondersteuning van startende ondernemingen 

Zowel in Vlaanderen als Wallonië worden specifieke programma’s ontwikkeld en geïmplementeerd om 
innovaties en technologische ontwikkelingen in kleine ondernemingen te bevorderen (Belgisch Rapport over 
Wetenschap, Technologie en Innovatie, 2001) 18. 

Naast bovengenoemde punten ligt daarnaast nadruk op meer algemene aspecten van kennis- en 
innovatiebeleid: 
�� Versterking van fundamenteel onderzoek 

17 Dit geldt vooral voor Wallonië, waar de nadruk ligt op de koppeling tussen het onderzoek en economische 
activiteiten. 

18 De Belgische fiscus biedt een nieuwe 'ruling' aan Europese distributiecentra aan die erg aantrekkelijk is. 
Volgens sommige bronnen is Vlaanderen meer succesvol dan Nederland in het aantrekken van 
distributiecentra. 
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��	 Bevordering van mobiliteit van onderzoekers 
��	 Vergroting van het maatschappelijk bewustzijn voor thema’s die te maken hebben met wetenschap, 

technologie en innovatie. 

4.3.2 Duitsland 

Evenals in Zwitserland is de directe uitvoering van innovatie in Duitsland voor een relatief groot deel (ca. 
70% van de totale R&D) in handen van het bedrijfsleven zelf (de gemiddelde zelffinanciering van R&D 
bedraagt 90%). Het gaat daarbij echter in overwegende mate om grote en middelgrote bedrijven 19. Van de 
totaal actieve R&D menstijd wenden deze groepen bedrijven ca. 82% aan. Van de middelen die het BMBF 
aan het bedrijfsleven verstrekt komt echter ca 55% ten goede aan het MKB. Het aandeel van het MKB (dat 
hier overigens ruim gedefinieerd is) in de totale R&D stijgt in de laatste jaren. 

De specifieke rol van intermediairs zoals de brancheorganisaties en de TüV-organisaties wijst erop dat het 
Duitse bedrijfsleven in vergelijking met Nederland nauwer samenwerkt met overheden. Ook tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is er een minder grote kloof. Dit heeft ook deels te maken met het 
Duitse Lehrstellensystem in het beroepsonderwijs. 

Het innovatiebeleid is in handen van de federale overheid. De Länder hebben echter ook een belangrijke rol 
in het innovatieproces, omdat zij een brugfunctie voor de implementatie van innovaties verzorgen. Het 
BMBF beschikt over een groot R&D stimuleringsbudget. In 1998 is het Kompetenznetze.de initiatief gestart. 
Dit innovatieplatform beoogt om informatie over innovatie te ontsluiten en om contacten tussen 
verschillende partijen te stimuleren en faciliteren. Dit platform richt zich onder andere op de velden Transport 
und Verkehr en Maritime Technologien. In het veld Transport und Verkehr zijn momenteel drie initiatieven 
gaande: Automotive Aachen (bijv. onderzoek naar nieuwe brandstofcellen), Gesamtzentrum für Verkehr 
Braunschweig (bijv. onderzoek naar Tele Travel Services) en Verkehrstechnik Berlin (bijv. onderzoek naar 
European Driver’s Desk, onder andere harmonisering van internationaal spoorvervoer). In het veld Maritime 
Technologien is momenteel één initiatief gaande: Meerestechnik Schleswig-Holstein. Ook het gebied 
Energietechnik is relevant voor de transportsector, omdat hierin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe 
brandstofcellen. 

Het onderzoeksprogramma van de BMBF richt zich voornamelijk op de langere termijn; het korte- en 
middellange termijn onderzoek valt onder de verantwoordelijkheid van het BMVBW. Ook onderzoek dat is 
gericht op verkeersmanagement in stedelijke gebieden valt onder de verantwoordelijkheid van BMVBW. 
Onderdeel hiervan is het onderzoeksprogramma Forschungsprogramm Stadtverkehr (FOPS). 

De totale investeringen in R&D bedroegen in Duitsland in 2000 € 49,8 mrd euro, maar liefst 11,6% meer 
dan in 1998 20. Bijna tweederde van het R&D budget komt uit het bedrijfsleven. De rest van het onderzoek is 
afkomstig van zowel de Federale overheid als de Bundesländer. Veel sleutelspelers in het Duitse R&D veld 
(zoals DFG, HGF, FhG) worden door beiden gesteund. Vroeger werd in Duitsland meer subsidie rechtstreeks 
aan het bedrijfsleven gegeven; tegenwoordig ligt de nadruk meer op bovengenoemde publieke 
onderzoeksinstellingen. 

In 2000 gaf de Duitse overheid € 2,6 mrd uit aan door het bedrijfsleven uit te voeren R&D. De trend is dat 
bedrijven steeds vaker onderzoek uitbesteden aan gespecialiseerde centra; 1 op de € 7 die aan R&D wordt 
besteed, gaat naar R&D instellingen (15 jaar geleden was dit 1 op de € 11). Universiteiten doen steeds vaker 
onderzoek voor het bedrijfsleven; momenteel is ongeveer 10% van het R&D budget van universiteiten 
afkomstig uit het bedrijfsleven. Daarnaast spelen ook een aantal fondsen een belangrijke rol in het R&D veld. 
R&D bijdragen uit deze fondsen worden door gunstige belastingregelingen gestimuleerd. 

Op het gebied van goederenvervoer is in 2000 het onderzoeksprogramma ‘Mobiliteit en transport’ van start 
gegaan. Dit programma beoogt: 

19 Gangbare Europese definities van het MKB hanteren doorgaans 500 werknemers als bovengrens. In 
Duitsland worden veelal afwijkende grenzen gebruikt. In dit geval hebben middelgrote bedrijven tussen de 
500 en 10.000 werknemers. 

20 BMBF, Fact and Figures Research 2002. 
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��	 Een systematische oriëntatie van de ontwikkeling van de transportsector op duurzaamheid (vooral 
geluidsoverlast en emissies); 

��	 Efficiencyverbetering door gebruik van innovatieve telematicaoplossingen, en optimalisering van de link 
tussen verschillende modaliteiten; 

��	 Stimulering van de modal shift van weg naar water of spoor; 
��	 Vergroting van verkeersveiligheid, en 
��	 Uitbreiding van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van transport. 

Het budget bedraagt van 2000 tot 2003 ruim € 250 mln. 

In de afgelopen jaren is de nadruk in de onderzoeksprogrammering verschoven van traditioneel 
goederenvervoer denken (vervoer van A naar B via een bepaalde modaliteit) naar logistieke keten denken. 
De onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de BMBF richten zich allen op ketenlogistiek. Hieronder vallen 
aspecten als de aansluiting tussen verschillende modaliteiten, en de informatievoorziening binnen de keten. 
Vooral de aansluiting van het spoorwegen- en verkeerswegennet en de informatievoorziening richting 
nieuwe EU lidstaten krijgt in Duitsland een hoge prioriteit. Ook de corridorgedachte speelt een steeds grotere 
rol in het innovatiebeleid voor het goederenvervoer. Daartoe richt Duitsland zich bij het 
goederenvervoerbeleid steeds meer op goede afstemming met het buitenland. Met betrekking tot Nederland 
is hier een belangrijke link met de Betuwelijn. Een ander belangrijk aspect in het innovatiebeleid bij het BMBF 
is het feit dat de ondernemingen centraal staan. Zij zijn het die de innovatie moeten implementeren. 
Innovatiestimulering dient steeds bij te dragen aan efficiencyverbetering van ondernemingen. 

De universiteiten spelen een belangrijke rol in het innovatieproces in Duitsland. Nieuwe ontwikkelingen 
worden meestal in universiteiten gegenereerd en vervolgens van daaruit in de markt gezet. De universiteiten 
werken redelijk nauw samen met het bedrijfsleven (zie ook Tabel 2-7). 

Geïnspireerd door de ontwikkeling van Silicon Valley in de VS, wordt in het Duitse innovatiebeleid steeds 
meer aandacht besteed aan de regionale context (zie ook MobiBall). De Duitse overheid stimuleert dat 
ondernemingen die elkaar kunnen versterken zich ook bij elkaar in de buurt vestigen. 

4.3.3 Finland 

Finland geldt als een van de meeste innovatieve landen (zie Tabel 2-2) met een in hoofdzaak generiek 
innovatiebeleid. Sectorspecifiek innovatiebeleid ontbreekt goeddeels. Het voor R&D verantwoordelijke 
Ministry of Trade and Industry heeft dan ook geen specifiek beleid gericht op het goederenvervoer 21. Het 
gevoerde innovatiebeleid is eerder indirect van karakter. Hierbij valt te denken aan stimulering van algemene 
kennis en expertise, en in het bijzonder aan R&D stimulering en het ondersteunen en aangaan van 
samenwerkingsverbanden. 

De lange termijn ontwikkeling in het Finse wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid is gericht op 
stimulering van R&D (1), verdere ontwikkeling van het Finse innovatiesysteem (2) en versterking van de 
samenhang tussen de betrokken beleidsterreinen (3). Een van de hoofdtaken van de overheid hierin is het 
scheppen van een regulerende structuur die innovatie aanmoedigt. Daarnaast wil de Finse overheid de 
kennisinfrastructuur verstevigen. Hierbij werkt de Finse overheid nauw samen met de 
(overheidsbeleiduitvoerende) intermediairs. 

De uitvoering van publieke R&D stimulering is voornamelijk in handen van: 
��	 Tekes (nationaal technologie agentschap); 
��	 The Acadamy of Finland;  
��	 Finnvera, en 
��	 Sitra (Fins nationaal fonds voor R&D). 

21 Bron: ms. Raija Katila, Ministry of Trade and Industry - Technology Department - General guidelines for 
technology and innovation policy and related measures & Promotion of inventions and innovations 
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Figuur 4-1 laat de verhoudingen zien tussen de totale investering in R&D in Finland in 1998 en de rol die 
Tekes en de Acadamy of Finland hierin speelden. 

Figuur 4-1. Totale R&D investeringen in Finland en de rol van Tekes en The Academy of Finland hierin, 
1998. 

Bron: Finnish Academies of Technology et.al. (2000). 

4.3.4 Frankrijk 

Onderzoeks- en innovatienetwerken vormen momenteel een steunpilaar van het innovatiebeleid dat wordt 
gevoerd door het Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. De grootschalige 
oprichting van dergelijke netwerken is door de Franse minister-president aangekondigd in 1998 en 
vervolgens bevestigd door het Comité interministériel de la recherche scientifique et technologie (CIRST). 
Doel van deze programma’s is het innoveren van producten, procédés en diensten in lijn met de wensen van 
de economische wereld en bijdragen aan de oprichting en groei van ondernemingen. 

In totaal zijn er op dit moment 16 van dergelijke netwerken actief (inclusief PREDIT). Er bestaan ook 
dwarsverbanden tussen de diverse programma’s; zo werkt PREDIT onder meer samen met het programma 
voor brandstofcellen, dat voor telecommunicatie en dat voor computertechnologie. Door de Franse overheid 
worden al deze programma’s als ‘aansporings-’ of ‘aanmoedigingsprogramma’s’ gekenmerkt. 

Naaste deze sectorgerelateerde onderzoeksprogramma’s kent Frankrijk ook de gebruikelijke, sectorneutrale 
innovatie-instrumenten. In 1999 is, na een uitgebreide consultatie met onder meer zeven regionale 
congressen, een wet ingevoerd om het innovatieve vermogen in Frankrijk te vergroten en de 
technologieontwikkeling te stimuleren. Dit is de Loi sur l'innovation et la recherche van 12 juli 1999. Deze 
wet brengt een grootschalig programma met zich mee en heeft onder meer tot een totale reorganisatie van 
het betrokken ministerie (Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche) geleid. Deze 
reorganisatie is gepaard gegaan met een omvangrijke wisseling in personeel waarvan een deel van buiten is 
aangetrokken. Belangrijke instrumenten in de nieuwe wet zijn: 
��	 Versoepeling van allerlei wetgeving die het vergemakkelijkt voor onderzoekers om initiatieven te nemen, 

in bedrijven te participeren of zelf een bedrijf op te zetten. 
��	 Geld om ‘incubators’ te steunen (‘Incubation et capital-amorçage des entreprises technologiques’). 

Hiermede wordt het mogelijk om jonge bedrijven te helpen met financiële middelen, 
laboratoriumruimte, materiaal en ook mankracht. Het gaat hier om initieel FF 200 mln (omgerekend € 
30,5 mln). 

��	 Voor startende innovatieve ondernemingen (NTBF: New Technology-based Firms) is er zo het concours 
national d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes. In 2002 werd dat concours voor 
de vierde maal gehouden en werd er toen € 30 mln beschikbaar gesteld. 

��	 Ten slotte is er de belastingfaciliteit ‘Crédit d'Impôt-Recherche’ (CIR), welke bestemd is voor de 
ondersteuning voor de ontwikkeling van onderzoek en technologie van (kleinere) bedrijven. Het betreft 
hier een reductie van belasting tot 50% van de kosten van onderzoek en ontwikkeling gedurende het 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 51 



eerste jaar en 50% van de groei van deze uitgaven in de jaren erna. Deze belastingmaatregel is bedoeld 
als een maatregel om het Franse MKB te stimuleren zelf onderzoekers en technici aan te trekken om 
beter te kunnen innoveren. 

4.3.5 Nederland 

Primair verantwoordelijk voor het Nederlandse innovatiebeleid in algemene zin is het ministerie van 
Economische Zaken (EZ 22). De algemene beleidsdoelstelling van het Nederlandse innovatiebeleid is het 
versterken van de innovatiekracht. De uitdaging van het innovatiebeleid is om de innovatiekracht in 2005 
tenminste te brengen op het niveau van het EU gemiddelde en in 2010 op het niveau van de kopgroep van 
EU landen. Deze doelstelling is uitgewerkt in een drietal operationele doelstellingen: 
�� Een internationaal toonaangevende infrastructuur voor innovatie 
�� Ontwikkeling van innovatie in de markt 
�� Een excellente ICT-basis. 
Specifiek voor de transportsector is vooral het Nederlandse ICT beleid relevant. Dit beleid kent vijf pijlers, 
waarvan kennis en innovatie er een is 23. Het vierjarig beleidsprogramma Concurreren met ICT Competenties 
(CIC) ressorteert onder deze pijler en omvat drie actielijnen: 
��	 versterken van de kennisinfrastructuur 
��	 bevorderen van een efficiënte inzet van ICT- deskundigheid, en 
��	 opzetten en ondersteunen van ICT- doorbraakprojecten. 

De doelstelling van deze projecten is het omzetten van opgebouwde ICT competenties in praktische, 
innovatieve toepassingen die vervolgens snel worden verspreid in de economie. Een ICT- doorbraakproject 
wordt daarbij opgevat als een baanbrekend R&D project dat wordt uitgevoerd in strategische samenwerking 
tussen bedrijven of tussen bedrijven en kennisinstellingen. Transport en distributie vormt een van de ICT-
toepassingsgebieden. EZ wil netwerken van innovatieve bedrijven en kennisinstellingen ondersteunen en 
faciliteren, deze financieel ondersteunen en samen met actoren in het innovatiesysteem 24 een visie 
ontwikkelen op de toekomst. Voor de transportsector staat deze beschreven in 'Nederland Logistiek 
Netwerkland. Mogelijkheden voor ICT-toepassingen in Transport & Distributie 2006'. Als doelstelling is 
geformuleerd just-in-time en on-demand levering, door een flexibel, transparant en real-time logistiek 
netwerk van transmodaal en -sectoraal vervoer, gekoppeld aan interne en externe bedrijfsprocessen (bijv. 
informatie- en transactiestromen). Op het gebied van transport en logistiek zijn de volgende projecten 
opgestart: 
��	 RAPIT: kostenbesparing door geoptimaliseerde automatische rittenplanning bij internationaal transport, 

en 
��	 ICT innovatie op, in en rond de trein op een 7-tal deelgebieden (NS Railinfrabeheer BV). 

Mogelijke doorbraakgebieden zijn: 
��	 Virtuele logistieke marktplaats  
��	 Flexibele levering 
��	 Gedeelde planningssystemen 
��	 Embedded software 
��	 Mobiele diensten 

22 Zie voor meer: http://ciconline.ez.nl/ 

23 De andere pijilers van het Nederlandse ICT beleid zijn de telecommunicatie-infrastructuur, toegang en 
vaardigheid, regelgeving, en ICT in de publieke sector (e-government; zie www.minez.nl ). 

24 Zoals: verladers, logistieke dienstverleners, financiële dienstverleners, ICT aanbieders, 
technologieleveranciers en –integrators, ICT adviseurs en -specialisten op het gebied van transport en 
logistiek, kennisinstellingen en universiteiten. 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 52 

http://ciconline.ez.nl/


4.3.6 Taiwan 

In Taiwan ligt grote nadruk op de R&D sector. Het gaat daarbij vooral om R&D in de high-tech sector. De 
sector transport en logistiek krijgt slechts beperkt aandacht. Wel is er veel aandacht voor de ontwikkeling 
van e-commerce, e-logistics en IT applicaties, die naar verwachting grote invloed op de sector transport en 
logistiek zullen hebben.  

In Taiwan wordt Nederland op het gebied van vervoer als benchmark gezien, zoals blijkt uit een recente 
analyse van de logistieke sector in Taiwan, in opdracht van het Chinese Ministerie van Communicatie en 
Transport. Drie landen zijn in deze analyse onder de loep genomen, te weten: 
��	 Nederland, vooral havens, logistiek en transport 
��	 Singapore, vooral de haven, en 
��	 Japan, vooral de interne logistiek. 

4.3.7 Zweden 

Het Zweedse R&D beleid omvat de volgende twee terreinen: enerzijds het bedrijfsleven en de industriële 
sector, anderzijds de onderzoekswereld. Het Zweedse R&D beleid is daarom ondergebracht bij zowel het 
Ministerie van Industrie, Werkgelegenheid en Communicatie als bij het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschap. Het innovatiebeleid richt zich sterk op het bedrijfsleven. De belangrijkste aandachtspunten zijn: 
��	 technische R&D (IT, biotechnologie), 
��	 ruimteonderzoek (toepassingen in milieumonitoring, weersvoorspellingen en telecom), 
��	 energieonderzoek, en 
��	 transport- en communicatieonderzoek (om efficiënte transportsystemen te creëren). 

Voor de coördinatie van het innovatiebeleid is in Zweden een aparte organisatie opgericht, VINNOVA. De 
missie van VINNOVA is om duurzame groei te stimuleren door het financieren van R&D en het ontwikkelen 
van een effectief innovatiesysteem (zie ook 3.8). Het totale budget van VINNOVA bedraagt ca € 110 mln 
per jaar. 

Binnen VINNOVA wordt de filosofie van de triple Helix omarmd: de interactie tussen onderzoekers en 
universiteiten (1), politici (2) en bedrijven (3) bepaald de doelmatigheid van het innovatiesysteem. Het 
innovatiesysteem moet zodanig worden ingericht, dat de samenwerking tussen deze drie groepen actoren zo 
soepel mogelijk verloopt. Wanneer dit het geval is, zal een sneeuwbaleffect optreden omdat een goedlopend 
netwerk snel in omvang kan groeien. Dit draagt bij tot een effectieve diffusie van kennis en innovaties. 

De projecten en acties van VINNOVA omvatten een aantal velden. Voor het goederenvervoer is het veld 
transport het meest relevant. Voorbeelden van programma’s in dit veld zijn Logistics and freight transport, 
Maritime safety en Co-operation programme for the development of environmentally friendly vehicles. 

4.3.8 Zwitserland 

Sinds het sluiten van een bilaterale overeenkomst met de EU is Zwitserland zich sterker dan voorheen 
internationaal – en specifieker: Europees – gaan oriënteren op R&D gebied. Het besef leeft dat Zwitserland 
samen moet werken met andere landen om tot een zo efficiënt en effectief mogelijk onderzoeksbeleid te 
komen. Hoofddoel van het kennis- en innovatiebeleid is het verkrijgen en behouden van een toppositie in de 
mondiale R&D. Belangrijke speerpunten in het algemene innovatiebeleid zijn: 
��	 Zorgen voor een goede kwaliteit van het (hoger) onderwijs, onder meer door veel te investeren in een 

goede onderwijsinfrastructuur. 
��	 Afzien van interventiebeleid, in plaats daarvan creatie van gunstige randvoorwaarden 
��	 (Internationale) uitwisseling van onderzoekers, en 
��	 Grote autonomie van onderzoeksinstellingen. 

In vergelijking met veel OECD landen speelt de overheid een relatief bescheiden rol met betrekking tot de 
R&D uitgaven. Evenals in Duitsland het geval is, is het Zwitserse bedrijfsleven op relatief grote schaal 
rechtstreeks betrokken bij R&D. De Zwitserse overheid kiest in het R&D beleid voor een sterk faciliterende rol 
en doet zelf niet mee. 
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Het kennis- en innovatiebeleid in Zwitserland ligt voornamelijk in handen van de federale overheid, maar 
daarnaast zijn ook rail operators en de grotere intermodale transportbedrijven actief betrokken bij het 
innovatiebeleid. Innovaties worden voornamelijk geïmplementeerd door de rail operators en de system 
suppliers. De verladers en logistieke dienstverleners hebben in Zwitserland geen grote rol bij de 
implementatie van innovatie. 

In het Zwitserse innovatiebeleid zijn ook eerste aanzetten te onderkennen naar een bundeling van 
activiteiten in bepaalde kennisgebieden, enigszins vergelijkbaar met de Duitse Kompetenznetze. Evenals in 
Duitsland zijn dit echter slechts de eerste, prille stappen; er valt nog niet veel van de resultaten te zeggen. De 
gekozen insteek is aanmerkelijk voorzichtiger dan in Duitsland; het past niet in de aard van dit land om 
meteen publiekprivate samenwerkingsvormen op te starten of een driedelige bundeling van activiteiten na te 
streven. 

4.3.9 Samenvatting 

Tabel 4-2. Samenvattend overzicht: de voornaamste beleidsinstanties, -doelstellingen, innovatiethema's en 
beleidsinstrumenten op het gebied van innovatie in het goederenvervoer, per land. 

Beleidsinstanties Doelstellingen Innovatiethema’s Beleidsinstrumenten 

België: 
Ministerie van 
Economische Zaken; 
IWT Vlaanderen 

Vergroting 
concurrentiekracht 

Oprichten 
expertisenetwerken 
Steun aan R&D in MKB 
Startersbeleid 

WTI-beleid 
Vlaamse Huis van de Logistiek 
Clusterbeleid  

Duitsland: 
BMBF 

Ontsluiting innovaties 
Duurzaamheid 

Ketenlogistiek  
ICT, Telematica 
Nieuwe brandstofcellen 
Harmonisering van 
internationaal spoorvervoer 

Regionaal clusterbeleid 
Kompetenznetze 
Galileo 

Finland: 
Ministry of Trade and 
industry 

Innovatiestimulerende 
omgeving 

Stimulering van R&D 
(Verdere) ontwikkeling van 
het Fins innovatiesysteem 
Versterken samenhang 
tussen beleidsterreinen 

Generiek clusterbeleid 

Frankrijk: 
Ministère de la 
Jeunesse, de l’Éducation 
nationale et de la 
Recherche ANVAR 
DRRT 

Algemene bevordering 
innovatief vermogen  
Technologische 
vernieuwing 

Statuten publieke 
ondernemingen; 
Versoepeling wetgeving; 
Subsidieregelingen 
Concours 

Onderzoeks- en 
innovatienetwerken 
Startersbeleid voor onderzoekers 
NTBF-beleid 
Fiscale R&D stimulering MKB 

Nederland: 
Ministerie van 
Economische Zaken 

Versterking 
innovatiekracht 

Internationaal 
toonaangevende innovatie
infrastructuur  
Ontwikkeling innovatie in 
de markt 
Excellente ICT basis. 

Concurreren met ICT 
Competenties (CIC): 
versterking kennisinfrastructuur 
bevordering efficiënte inzet van 
ICT deskundigheid   
opzetten en ondersteunen van 
ICT doorbraakprojecten 

Taiwan: 

Ministerie van 
Economische Zaken 
(MOEA) 

Vergroting van de 
concurrentiekracht 
Hoogwaardig R&D 
systeem 

Transporttelematica 
E-logistics, e-commerce 

Generiek R&D beleid 

Zweden: 
Ministerie van Industrie, 

Ontwikkelen van een 
duurzame groei, door 

Technische R&D (IT),  
Energieonderzoek  

Financiering R&D en 
demonstratieactiviteiten  
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Werkgelegenheid en 
Communicatie, afdeling 
R&D: VINNOVA 

R&D financiering  
Ontwikkeling van 
effectief 
innovatiesysteem 

Transport- en commu
nicatieonderzoek (efficiënte 
transport-systemen) 

Faciliteren samenwerking tussen 
universiteiten, industriële R&D 
instituten en bedrijfsleven 
Promotie info- en kennisdiffusie, 
vooral richting MKB 
Stimulering Zweedse deelname 
aan EU R&D programma’s 

Zwitserland: 
BBW 

Duurzaamheid  
Goede kwaliteit hoger 
onderwijs  
Internationale 

Duurzaam spoorvervoer 
Doorberekening van 
maatschappelijke kosten 

Eerste aanzet bundeling kennis (à 
la Kompetenznetze in Duitsland) 

uitwisseling van 
onderzoekers 

De meeste landen hanteren in hun kennis- en innovatiebeleid voor het goederenvervoer versterking van het 
concurrentie- of innovatievermogen als een van de doelstellingen. Daarnaast worden ook duurzaamheid 
door een aantal landen genoemd (niet alle), hoogwaardig onderwijs en internationale mobiliteit van 
onderzoekers (Zwitserland). 

Een brede waaier aan beleidsthema’s wordt aangevoerd als focus voor het te voeren innovatiebeleid. De 
meeste landen noemen tamelijk generieke thema’s (zoals “verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem”, 
een “excellente ICT basis”, en oprichting van expertisenetwerken). Ook worden specifiekere thema’s 
genoemd zoals “nieuwe brandstofcellen” en “harmonisering van internationaal spoorvervoer”.  

Dit onderscheid (tussen generiek en specifiek beleid) treedt ook op in het beleidsinstrumentarium. Een aantal 
landen noemt daarbij (regionaal dan wel generiek) clusterbeleid, WTI beleid, de opzet van 
competentienetwerken, versterking van de kennisinfrastructuur, kennisdiffusiebeleid, etc. Maar ook worden 
specifiekere instrumenten genoemd, zoals startersbeleid voor onderzoekers, NTBF beleid 25, en het stimuleren 
van ICT doorbraakprojecten. 

4.4 Conclusies 

Zowel in het goederenvervoerbeleid als in het kennis- en innovatiebeleid voor het goederenvervoer worden 
in het algemeen vergelijkbare doelstellingen geformuleerd. Bij het goederenvervoerbeleid zijn dat veiligheid, 
duurzaamheid en doelmatigheid; bij het kennis- en innovatiebeleid is dat primair versterking van het 
concurrentie- of innovatievermogen. Op beide beleidsterreinen worden daarnaast ook andere doelstellingen 
genoemd maar deze laten een brede variatie zien. 

In het goederenvervoerbeleid worden wel enige beleidsthema’s genoemd die in meerdere landen belangrijk 
worden gevonden: toepassing van telematica en intelligentie in het goederenvervoer, bevordering van 
multimodaal goederenvervoer, en milieuvriendelijk goederenvervoer. In het kennis- en innovatiebeleid zijn 
veel van de genoemde beleidsthema’s tamelijk generiek (verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem”, 
een “excellente ICT basis”, en oprichting van expertisenetwerken).  

Op het niveau van de beleidsinstrumenten worden in het goederenvervoerbeleid zowel zeer generieke 
instrumenten genoemd (veelal instrumenten van kennis- en innovatiebeleid) als meer specifieke plannen 
(mobiliteitsplan, multimodaal infrastructuurplan, NVVP, CO2 reductieplan, etc.). Dit zelfde onderscheid 
treedt ook op in het beleidsinstrumentarium op het gebied van kennis- en innovatiebeleid: van regionaal dan 
wel generiek clusterbeleid, WTI beleid, de opzet van competentienetwerken, versterking van de 
kennisinfrastructuur, kennisdiffusiebeleid, etc. tot aan startersbeleid voor onderzoekers, NTBF beleid, en het 
stimuleren van ICT doorbraakprojecten. 

25 Beleid gericht op “new technology-based firms”. 
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5 De relatie tussen nationaal en internationaal 
innovatie- en kennisbeleid voor het 
goederenvervoer 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe het nationaal gevoerde kennis- en innovatiebeleid voor het 
goederenvervoer zich verhoudt tot het internationale beleid op dit gebied. Aangezien het daarbij primair om 
de Europese Unie gaat, hebben we in dit hoofdstuk Taiwan buiten beschouwing gelaten 26. 
Achtereenvolgens komt aan de orde: 
��	 In 5.2 wordt het transportbeleid van de EU puntsgewijs beschreven. 
��	 Vervolgens bekijken we de deelname van (actoren in) de onderzochte landen aan transport- of 

innovatieprojecten in de Europese onderzoeksprogramma’s (5.3). 
��	 In 5.4 wordt per land een korte schets gegeven van de mate van betrokkenheid bij Europese projecten 

op het gebied van goederenvervoer, en de relatie van het EU beleid met het nationale beleid. Deze 
paragraaf wordt afgesloten met een samenvatting (5.4.8). 

��	 In 5.5 komen andere vormen van internationale samenwerking (dan via de Europese kaderprogramma’s) 
aan de orde. Het gaat daar bij om andere onderzoeksprogramma’s (zoals het transportprogramma 
binnen Co-operation in the field of Scientific and Technical Research (COST; zie 5.5.1) en om bi- of 
multilaterale samenwerkingsverbanden (5.5.2). 

��	 In 5.6 besteden we kort aandacht aan het transportprogramma van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OECD). 

��	 In 5.7 wordt een overzicht gegeven van mogelijkheden die tijdens onderhavig onderzoek zijn 
geïdentificeerd voor het aanhalen van de bilaterale betrekkingen met Nederlandse beleidsmakers op dit 
gebied. 

��	 Tenslotte geeft 5.8 de voornaamste conclusies uit dit hoofdstuk weer. 

5.2 Het transportbeleid van de Europese Unie 

Het EU beleid op het gebied van transport is vastgelegd in het "Witboek: Het Europese vervoersbeleid tot 
het jaar 2010: tijd om te kiezen". Daarin worden de volgende aandachtspunten genoemd: 
��	 Nieuw evenwicht tussen vervoersmodaliteiten, 
��	 Knelpunten opheffen,  
��	 De gebruiker centraal in het vervoersbeleid, en 
��	 Beheersing van de effecten van mondialisering van het vervoer. 

We geven hieronder puntsgewijs een overzicht van de voorgestelde maatregelen: 
1.	 Nieuw evenwicht tussen vervoersmodaliteiten 

1.1 Kwaliteitsimpuls voor het wegvervoer 
��	 Harmoniseren controles en sancties 
��	 Aantrekkelijk houden van het beroep 

26 Weliswaar besteden we ook kort aandacht aan het raakvlak met het internationale kennis- en 
innovatiebeleid via de OECD (in 5.6), maar ook in deze organisatie is Taiwan formeel niet opgenomen, 
vanwege de gespannen verhoudingen tussen dit land en de Volksrepubliek China. 
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��	 Harmoniseren van de minimale verplichte bepalingen in vervoersovereenkomsten (zodat bij 

stijgende kosten - bijvoorbeeld van brandstof - herziening van tarieven mogelijk wordt) 


1.2 Revitaliseren van het spoor 
��	 Waarborgen van een geleidelijke openstelling van de Europese spoorwegmarkt 
��	 Vergroten van de veiligheid op het spoor 
��	 Steun aan de bouw van nieuwe infrastructuurvoorzieningen, vooral van spoorlijnen waarop 


goederenvervoer prioriteit geniet

��	 Dialoog op gang brengen met spoorindustrie in het kader van een vrijwillige overeenkomst om 

milieuhinder te verminderen 

1.3 Beheersen van de groei van luchtvaart 

1.4 Aanpassen van zee- en rivierscheepvaart 
��	 Ontwikkelen van benodigde infrastructuur voor echte snelwegen op zee 
��	 Vereenvoudiging van voorschriften, door invoering van één loket voor de administratieve en 

douaneformaliteiten, en door hergroepering van alle betrokkenen in het logistieke proces 
��	 Aanscherpen veiligheidsvoorschriften voor scheepvaart 
��	 Verbeteren situatie in riviervaart door harmonisatie wet- en regelgeving 

1.5 Gezamenlijke toekomst voor vervoersmodaliteiten 
��	 Bevordering alternatieven voor het wegtransport (Marco Polo project) 
��	 Voorstel voor communautair kader voor de ontwikkeling van het beroep van planner voor 

geïntegreerd vrachtvervoer en standaardisatie van transporteenheden en technieken voor het laden 
van goederen 

2.	 Knelpunten opheffen 
��	 Bevordering van corridors met voorrang voor goederenvervoer 
��	 Invoering communautair kader voor toewijzing van opbrengsten van heffingen op het gebruik van 

concurrerende routes bij de bouw van nieuwe infrastructuurvoorzieningen, vooral voor het spoor 
��	 Harmoniseren van minimale veiligheidsnormen voor wegentunnels en spoortunnels die deel


uitmaken van het Trans-Europese vervoersnetwerk


3.	 De gebruiker centraal in het vervoersbeleid 

3.1 Verkeersveiligheid 
��	 Harmoniseren van voorschriften voor controles en sancties 
��	 Inventarisatie gevaarlijke routes op de Trans-Europese routes en harmoniseren van aanduidingen 

van deze punten 
��	 Verantwoordelijk rijgedrag stimuleren door opleiding en scholing 

3.2 De reële kosten voor de gebruiker 
��	 Kaderrichtlijn met uitgangspunten voor en opbouw van tarieven voor het gebruik van infrastructuur, 

een gemeenschappelijke methodiek voor de vaststelling van de hoogte van de tarieven 
��	 Versterken van samenhang van het belastingstelsel door met een voorstel te komen voor één enkele 

heffing op brandstof voor het beroepsgoederenverkeer, om de interne markt volledig tot zijn recht 
te laten komen 

��	 Richtlijn voor de interoperabiliteit van betaalsystemen op het Trans-Europese wegennet 

3.3 Rechten en plichten van reizigers 

4.	 Beheersen van de effecten van de mondialisering van het vervoer 
��	 Aansluiting van toekomstige lidstaten op het Trans-Europese netwerk door middel van 

hoogwaardige infrastructuur voorzieningen (met het oog op de instandhouding in de kandidaat 
lidstaten van het marktaandeel van 35% van het spoor) 
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��	 De EU voorzien van een satellietgestuurd navigatiesysteem met wereldwijde dekking, waarover zij 
de zeggenschap heeft en dat voldoet aan haar eisen ten aanzien van nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid en veiligheid via Galileo 

Daarnaast gaat het Witboek (in Bijlage 4) in op technologische ontwikkelingen en intelligente 
vervoerssystemen. Hierin staan de volgende acties centraal: 
1.	 Ontwikkeling van de technologie 

��	 Galileo (lucht- en ruimtevaart) 
��	 Duurzame ontwikkeling en globale verandering; schoon stadsvervoer en spoorweginteroperabiliteit 
��	 Anticiperen op de wetenschappelijke en technologische behoeften van de Europese Unie; het 

programma van het Witboek volgen en evalueren 

2.	 e-Europe 
��	 Dekking van 50% van Europese steden met verkeers- en reisinformatiediensten 
��	 Dekking van 50% van de Europese autosnelwegen met systemen voor detectie van congestie en 

incidenten 
��	 Nieuwe voertuigen voorzien van actieve veiligheidssystemen 
��	 Wetgeving ter bevordering van het gemeenschappelijke Europese luchtruim, mobiele communicatie 

op het spoor, maritieme controle- en informatiesystemen en Galileo 

3.	 Invoering van intelligente vervoerssystemen 
��	 Grootschalige invoering van intelligente vervoerssystemen voor de weg (in het bijzonder 


verkeersmanagement, tolsystemen, elektronische hulpdiensten)

��	 Oprichting van een Europees netwerk van centra voor verkeersmanagement en


-informatie

��	 Europees managementsysteem voor het spoorvervoer, ERTMS (European Rail Traffic Management 

System) 
��	 Interoperabiliteit binnen het Europese luchtruim 
��	 Veiligheid in de scheepvaart (verkeersbegeleiding en –management door kust- of haven


autoriteiten) 

��	 Oprichten van Trans-Europees management- en informatienetwerk voor de scheepvaart 

5.3 Participatie in de kaderprogramma’s van de Europese Unie 

In Europees verband zijn vooral de zogenaamde kaderprogramma’s (KP) van belang. Deze programma’s zijn 
de belangrijkste Europese instrumenten voor financiering van onderzoek in Europa. Het programma met 
prioriteiten wordt voorgesteld door de Europese Commissie (en vastgesteld door de Raad en het Europese 
Parlement). De kaderprogramma’s duren steeds vijf jaar, waarbij het laatste jaar van een bestaand 
programma en het eerste jaar van een nieuw programma elkaar overlappen. Daar is net nu sprake van: het 
zesde kaderprogramma (officieel van 2002-2006) zal vanaf 1 januari 2003 operationeel zijn. De 
kaderprogramma’s hebben een substantiële financiële omvang: de begroting voor KP6 bedraagt € 17,5 mrd 
(dit komt overeen met circa 4% van de totale EU begroting in 2001). 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de participatie in kaderprogramma’s van de Europese Unie. Daarbij 
maken we onderscheid naar betrokkenheid van relevante actoren in de geselecteerde landen bij: 
��	 het vierde en vijfde kaderprogramma (5.3.1), 
��	 toespitsing op het vijfde kaderprogramma (5.3.2), en 
��	 het zesde kaderprogramma (dat effectief in 2003 ingaat; 5.3.3).  

5.3.1 Het vierde en vijfde kaderprogramma 

De mate waarin actoren uit landen deelnemen aan projecten in het vierde en vijfde kaderprogramma is een 
indicator voor hun betrokkenheid bij Europese onderzoekstrajecten. Ook de mate waarin actoren uit een 
bepaald land tevens de coördinatierol op zich hebben leert ons meer over de intensiteit van de 
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betrokkenheid en de sterkte in het internationale netwerk. Op basis van de Cordis database 27 kunnen de 
accenten in Europese en de nationale onderzoeksinspanningen in de transportsector met elkaar vergeleken 
worden. 

Tabel 5-1 geeft een overzicht van alle projecten die sinds 1986 geheel of gedeeltelijk door de Europese 
Commissie gefinancierd zijn, met inbegrip van het vierde en vijfde kaderprogramma, het COST programma 
28 en talloze andere subsidieprogramma’s. Daarbij is per land aangegeven in hoeveel projecten één of meer 
actoren deelnamen, en in hoeveel projecten een actor uit dat land als coördinator fungeerde. 

Tabel 5-1. Participatie- / coördinatiegraad van de geselecteerde landen in Europese R&D projecten op 
goederenvervoergebied, sinds 1986 29 . 

Totaal aantal 
projecten 

B D FI F NL S 

Alle projecten  27184 3873/1138 10340/3635 2264/475 9010/3345 5745/1959 3749/785 

Projecten gericht 
op 
goederenvervoer 

317 78/15 176/45 45/4 134/33 126/38 66/8 

Bron: EU / CORDIS Database, bewerking Dialogic 2002. 

Tabel 5-2 toont dezelfde gegevens, nu uitgedrukt in een participatiegraad 30 en een coördinatiegraad 31. 

Duitsland en Frankrijk blijken op alle punten het hoogste te scoren, zowel voor het totaaloverzicht als voor 
de goederentransportprojecten in het bijzonder. Beide landen nemen significant vaker deel en leveren 
significant vaker de coördinator dan België, Finland, Zweden en Nederland. Bij de transportprojecten valt de 
hoge participatiegraad van Duitsland op (56%). De Nederlandse participatie- en coördinatiegraad in EU 
goederentransportprojecten kan – in aanmerking genomen dat het om een kleiner land gaat – worden 
aangemerkt als hoog (40% resp. 30%). 

27 Cordis is de website van de Europese Commissie. Via deze – zeer uitgebreide – site wordt een groot deel 
van de publiek toegankelijke informatie van de Commissie ontsloten. Zie www.cordis.lu/en/home.html 

28 COST is een intergouvernementeel kaderprogramma voor Europese “Co-operation in the field of Scientific 
and Technical Research”. In het programma wordt onderzoek dat op nationale schaal gefinancierd is, op 
Europees niveau gecoördineerd. COST Acties hebben zowel betrekking op fundamenteel en pre-competitief 
onderzoek als op activititeiten die in het algemeen belang zijn (zie cost.cordis.lu/src/whatiscost.cfm ). 
Paragraaf 5.5.1 gaat nader in op COST Transport. 

29 Berekeningen zijn gebaseerd op de CORDIS RTD-Projects Database. Of een programma gericht is op 
goederenvervoer werd vastgesteld door te kijken of de termen ‘freight transport’, ‘goods transport’ of 
‘intermodal’ voorkomen in de projectbeschrijving. Daarna zijn alle resultaten met de term ‘passenger’ 
verwijderd.  

30 De participatiegraad geeft aan in welke mate tenminste één speler uit een bepaald land sinds 1986 
betrokken is bij projecten in Europese R&D programma’s, uitgedrukt als aandeel in het totaal aantal 
projecten.  

31 De coördinatiegraad geeft aan in welke mate een speler uit een bepaald land sinds 1986 als project 
coördinator betrokken is bij projecten in Europese R&D programma’s, uitgedrukt als aandeel in het totaal 
aantal projecten waarin het land is betrokken. 
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Tabel 5-2. Participatie- / coördinatiegraad van de geselecteerde landen in alle Europese R&D programma's 
sinds 1986. 

B D FI F NL S 

Participatiegraad, alle projecten 14% 38% 8% 33% 21% 14% 

Coördinatiegraad, alle projecten 29% 35% 21% 37% 34% 21% 

Participatiegraad, goederentransport projecten 25% 56% 14% 42% 40% 21% 

Coördinatiegraad, goederentransport projecten 19% 26% 9% 25% 30% 12% 

Bron: EU / CORDIS Database, bewerking Dialogic 2002. 

5.3.2 Deelname aan het vijfde kaderprogramma: toespitsing 

In de afgelopen jaren was vooral het vijfde kaderprogramma een belangrijke bron van Europese R&D

financiering. Dit programma kent een structuur met vier thematische (T) en drie horizontale (H) 

programma’s:  


T1: Quality of Life and management of living resources (Quality of Life)  

T2: User-friendly information society (IST)

T3: Competitive and sustainable growth (GROWTH)

T4: Energy, environment and sustainable development (EESD)


H1: Confirming the international role of Community research (INCO 2)  

H2: Promotion of innovation and encouragement of SME participation (Innovation/SMEs)  

H3: Improving the human research potential and the socio-economic knowledge base (Improving).

De programma’s T1, alsook H1, H2 en H3 bevatten nagenoeg geen goederentransport-onderzoek. Deze zijn 

daarom niet nader uitgesplitst naar landen. Tabel 5-3 geeft de deelname en coördinatorschap aan bij deze

programma’s, zowel voor het totaal van projecten als voor die projecten gericht op transport in het 

goederenvervoer.


Tabel 5-3. Participatie- / coördinatiegraad van de geselecteerde landen in relevante KP5 projecten. 

Specifieke programma’s Tot. B D FI F NL S 
aant. 

projecten 

User-friendly information 2248 498/136 1228/366 250/27 1037/309 495/120 322/49 
society (IST) 

Daarbinnen: goederenvervoer 21 7/2 17/7 2/0 7/1 8/1 2/0 

Competitive and sustainable 1705 384/70 1047/286 224/37 845/226 551/157 364/35 
growth (GROWTH) 

Daarbinnen: goederenvervoer 103 37/6 77/10 22/2 62/14 62/19 28/2 

Energy, environment & sust. 1331 221/38 719/233 163/31 564/167 441/122 261/40 
development (EESD) 

Daarbinnen: goederenvervoer 6 2/1 2/2 2/0 3/1 2/0 3/1 

Bron: EU / CORDIS Database, bewerking Dialogic 2002. 
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Voegen we deze programma’s samen en kijken we ook hier naar de participatiegraad en de 
coördinatiegraad dan zien we min of meer hetzelfde beeld als hiervoor: Duitsland en Frankrijk voeren de 
boventoon. Opvallend is de zeer hoge participatiegraad van Duitsland bij goederentransportprojecten binnen 
het vijfde kaderprogramma (74%; Tabel 5-4). Ook Nederland valt positief op met een zelfde hoge 
participatiegraad bij goederentransportprojecten als Frankrijk (55%) en de hoogste coördinatiegraad (28%). 

Tabel 5-4. Participatie- / coördinatiegraad van de geselecteerde landen in het vijfde kaderprogramma. 

KP5 projecten B D FI F NL S 

Participatiegraad, alle projecten 21% 57% 12% 46% 28% 18% 

Coördinatiegraad, alle projecten 22% 30% 15% 29% 27% 13% 

Participatiegraad, goederentransport 35% 74% 20% 55% 55% 25% 

Coördinatiegraad, goederentransport 20% 20% 8% 22% 28% 9% 

Bron: EU / CORDIS Database, bewerking Dialogic 2002. 

Van de vier thematische programma’s uit het vijfde kaderprogramma blijkt vooral het programma voor 
competitieve en duurzame groei (GROWTH) een bovengemiddeld aantal onderwerpen te omvatten die 
relevant zijn voor de goederenvervoersector. Om een indruk te krijgen van het type organisatie dat dit type 
projecten coördineert, is nagegaan welke Nederlandse organisaties coördinator zijn van een Europees 
project. Van de 20 relevante projecten met een Nederlandse coördinator berust de coördinatie van 16 
projecten bij een organisatie met als hoofdactiviteit onderzoek dan wel advisering (NLR: 4 projecten, NEA 3, 
TNO 2). Bij drie projecten berust de coördinatie bij een organisatie met een andere hoofdactiviteit (luchtvaart 
en groothandel), en bij een project is de gemeente Rotterdam coördinator.  

Om een indruk te geven van het aangesneden soort onderzoeksthema’s toont Tabel 5-5 een selectie van 
relevante projecten gericht op goederenvervoer uit het vijfde kaderprogramma. (Bijlage 6 geeft een 
specificatie.) 

Tabel 5-5. Goederenvervoerprojecten naar thematisch programma (KP5). 

KP5 thematisch 
programma 

Titel en officieel projectacroniem 

�� Strategies and Tools to Assess and Implement noise Reducing measures 
Competitive and for Railway Systems (STAIRRS) 
sustainable growth 

�� Creating viable Concepts for combined Air/rail Cargo Transport (CO
(GROWTH) ACT) 

�� Smart monitoring in train systems (SMITS) 
�� INtegration of interoperable intermodal HOrizontal TRAnshipment 

techniques in intermodal transport operations (IN.HO.TRA) 
�� Effects on Transport of Trends in Logistics and Supply Chain 

Management (SULOGTRA) 
�� Thematic Network on Rail Freight Services  (RAILSERV) 
�� European Maritime study for Baseline and Advanced Regional and 

Coastal traffic management (EMBARC) 
�� Scanning the Potential for INtermodal transport (SPIN) 
�� REal COst Reduction of Door-to-door Intermodal Transport 

(RECORDIT) 
�� Integration of sea land technologies for an efficient intermodal door-to

door transport (INTEGRATION) 
�� On-board radio-based control of multiple-locomotive freight trains for 

trans-European operation (EDIP) 
�� Action for advanced Drivers assistance and Vehicle control system 
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�� 

�� 

�� 

�� 

�� 

Implementation, Standardisation, Optimum use of the Road network 
and Safety (ADVISORS) 
Assessment of Road Transport Emission Models and Inventory Systems 
(ARTEMIS) 
Role of Third Party Logistics Service Providers and their Impact on 
Transport (PROTRANS) 
Standardisation Activity for Galileo (SAGA). Intelligent Shuttle Fleet 
Connecting a Split Container Storage Area for Intermodal Operation 
Improvement (ASAPP ONE) 
Shipping quality and safety of High-Speed Vessels, terminals and Ports 
operations In Nodal points (SPIN-HSV). 
Galileo overall architecture definition (GALA). 

User-friendly 
Information Society 
(IST) 

�� 
�� 

�� 

EUROpean railway open MAINtenance system  (EUROMAIN) 
Promote Chauffeur II (elektronische assistentie/ automatiseren bij het 
besturen van vrachtauto‘s) (CHAUFFEUR II) 
Transport Intermodality Data sharing and Exchange NeTworks 
(TRIDENT) 

Energy, environment 
and sustainable 
development (EESD) 

�� 

�� 

Cybernetic Transportation Systems for the Cities of Tomorrow 
(CYBERMOVE) 
Inter- and intra- city freight distribution network (CITY FREIGHT) 

Quality of live and 
management of living 
resources 

�� Stability of Biodiesel (BIOSTAB) 

5.3.3 Het zesde kaderprogramma 

Ten opzichte van voorgaande kaderprogramma’s laat KP6 een substantiële accentverschuiving zien. Reden 
om er afzonderlijk aandacht aan te besteden (hoewel het programma effectief eerst in 2003 ingaat). Eerdere 
programma’s (KP4 en 5) hebben weliswaar bijgedragen aan de ontwikkeling van een wetenschappelijke en 
technologische samenwerkingscultuur tussen de verschillende EU landen, maar de blijvende impact in de zin 
van een grotere samenhang op Europees niveau kan worden aangemerkt als beperkt. Zo betekende de 
voltooiing van een samenwerkingsproject vaak ook het einde van het samenwerkingsverband van de 
onderzoekspartners (uit verschillende landen). Veel projecten bereikten niet de noodzakelijke ‘kritische 
massa’ om daadwerkelijk effect te sorteren –in wetenschappelijke noch in industriële of economische termen. 

De opzet van KP6 is daarom ingrijpend gewijzigd. Het programma concentreert zich bijvoorbeeld op een 
relatief klein aantal prioriteiten (vooral Europese samenwerking als duidelijke meerwaarde) op het realiseren 
van blijvende structurele effecten van onderzoek. Daartoe zijn twee nieuwe instrumenten voorgesteld: 
��	 Topnetwerken, gericht op de geleidelijke integratie van de werkzaamheden van deelnemers en waarbij 

"virtuele" topcentra worden gecreëerd. 
��	 Geïntegreerde projecten die van een zodanige omvang zijn dat ze moeten bijdragen aan het bereiken 

van de genoemde ‘kritische massa’. Als indicatie geldt daarbij dat geïntegreerde projecten een factor 5 à 
10 groter dienen te zijn dan de gangbare projectomvang in voorgaande kaderprogramma’s.  

KP6 kent zeven prioriteiten, waarvan er één van bijzonder belang is voor de transportsector: ‘Duurzame 
ontwikkeling, veranderingen op wereldschaal en ecosystemen (inclusief onderzoek op het gebied van 
energie en vervoer)’. Hiervoor is ruim € 2 mrd gereserveerd. Daarvan is € 610 mln bestemd voor duurzaam 
transport over land. Het onderwerp transport kan overigens – in wat mindere mate – ook aansluiting vinden 
bij enkele andere prioriteiten van KP6. Overigens is 15% van KP6 bedoeld voor onderzoek naar het MKB 32 

en partijen uit ontwikkelingslanden. 

32 Het MKB wordt hier opgevat als bedrijven met minder dan 500 werknemers. 
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5.4 Relatie van het EU-beleid met nationaal beleid 

Hierna wordt per land een korte schets gegeven van de mate van betrokkenheid bij Europese projecten op 
het gebied van goederenvervoer, en de relatie van het EU beleid met het nationale beleid. De paragraaf 
wordt afgesloten met een conclusie. 

5.4.1 België 

Het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur heeft in diverse Europese projecten geparticipeerd, maar de 
geraadpleegde deskundigen geven aan hierbij niet onverdeeld positieve ervaringen te hebben 33. Het gebrek 
aan participatie van deskundigen en specialisten in de projecten speelde hierbij een rol. Daar komt bij dat 
verschillende projecten gericht zijn op een deelgebied in Vlaanderen, waardoor het beleid slechts een 
beperkte geografische focus heeft. 
Belgische actoren nemen in een op de vier Europese goederenvervoerprojecten deel; afgaande op de 
participatiegraad in KP5 (35%) is sprake van een duidelijke toename. In een op de vijf Europese 
goederenvervoerprojecten heeft een Belgische speler de coördinatorrol (tabel 5.2 en Tabel 5-4).  

5.4.2 Duitsland 

Duitsland is zeer actief in Europese Unie projecten, ook indien in aanmerking wordt genomen dat het de 
grootste lidstaat betreft. Duitse actoren nemen in meer dan de helft (56%) van de Europese 
goederenvervoerprojecten deel; in het vijfde kaderprogramma is de deelnaemgraad zelf toegenomen tot 
74%! In een op de vier Europese goederenvervoerprojecten heeft een Duitse speler de coördinatorrol; in het 
vijfde kaderprogramma is de coördinatiegraad afgenomen tot 20% (Tabel 5-2 en Tabel 5-4). 

Op het gebied van goederenvervoer is Duitsland onder meer nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
Intelligente Transport Systemen, en bij de ontwikkeling van duurzame logistieke concepten. De accenten van 
het EU beleid en het Duitse beleid verschillen niet sterk; duurzaamheid, doorberekening van 
maatschappelijke kosten, en veiligheid staan ook in Duitsland bovenaan de agenda. Een obstakel voor Duitse 
deelname in Europese projecten is dat er relatief veel kleine onderzoeksinstituten zijn, die financieel niet 
krachtig genoeg zijn om deel te nemen aan grote EU projecten (vaak wordt een eigen bijdrage verlangd). In 
potentie kunnen dus nog veel meer Duitse ondernemingen deelnemen aan de diverse EU programma's.  

5.4.3 Finland 

De Finse deelname aan Europese projecten op het gebied van goederenvervoer is beperkt. Zowel in de 
participerende (14%) als coördinerende rol (9%) is Finland relatief ondervertegenwoordigd. Overigens 
neemt de participatiegraad in het vijfde kaderprogramma wel flink toe (tot 20%; tabel 5.2 en Tabel 5-4). 
Mogelijk is hier sprake van aanloopproblemen die verband houden met de late toetreding van Finland tot de 
EU. Daarnaast kunnen ook specifieke omstandigheden in Finland (denk aan perifere ligging en specifieke 
klimatologische omstandigheden) als mogelijke verklaring worden aangevoerd. Afgaande echter op 
vergelijkbare condities in Zweden (dat – zeker in vergelijking met Finland – relatief actief deelneemt aan 
Europese goederenvervoerprojecten) is deze verklaring hooguit van partieel belang. 

5.4.4 Frankrijk 

De nationale onderzoeksprogramma’s worden in Frankrijk vooral als complementair aan de Europese 
programma’s beschouwd 34. Opvallend is dat de gekozen aandachtsgebieden uit het vijfde kaderprogramma 

33 Gebaseerd op interview met mevr. A. Wuyts en Dhr L. de Rijck van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

34 PREDIT, Le potentiel de recherche et d’innovation. 
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erg goed aansluiten bij het Franse PREDIT-2 programma 35. Het recent gestarte PREDIT-3 programma 
moedigt Franse publieke en private actoren aan deel te nemen in zesde kaderprogramma’s (KP6). Het 
nationale programma biedt vooral veel aandacht aan het MKB en dat kan als hefboomeffect naar de 
deelname aan KP6 fungeren.  

De Franse deelname aan Europese projecten op het gebied van goederenvervoer is – ook voor een grote 
lidstaat – zonder meer substantieel: Franse actoren nemen in 42% van de Europese projecten deel. Afgaande 
op de participatiegraad in KP5 (55%) is bovendien sprake van een duidelijke toename. In een op de vier 
Europese goederenvervoerprojecten heeft een Franse speler de coördinatorrol (Tabel 5.2 en Tabel 5-4). 

5.4.5 Nederland 

De Nederlandse deelname aan Europese projecten op het gebied van goederenvervoer is zonder meer groot, 
zeker in aanmerking genomen dat het om een relatief kleine lidstaat gaat: Nederlandse spelers zijn in 40% 
van de Europese goederenvervoerprojecten betrokken, in het vijfde kaderprogramma bedraagt de 
participatiegraad zelfs 55% (evenveel als Frankrijk). Ook afgemeten aan de coördinatiegraad (30%) behoort 
Nederland op het gebied van Europese goederenvervoerprojecten tot de grote landen (Tabel 5.2 en Tabel 
5-4), vermoedelijk is dit een afspiegeling van het relatieve gewicht van de transportsector op de Europese 
markt. 

5.4.6 Zweden 

Hoewel Zweden relatief laat (in 1995) is toegetreden tot de EU, participeert Zweden sindsdien op redelijk 
uitgebreide schaal in EU projecten (21%); evenals Finland neemt de participatiegraad in het vijfde 
kaderprogramma toe (tot 25%). Afgaande op de coördinatiegraad (12%, en in KP5 afgenomen tot 9%) 
wordt vooralsnog een volgende rol verkozen. De relatie tussen het EU beleid en het Zweedse beleid wordt 
echter wel steeds nauwer (Tabel 5.2 en Tabel 5-4). 

5.4.7 Zwitserland 

Zwitserland is weliswaar geen lid van de Europese Unie, maar heeft wel een bilaterale overeenkomst met de 
EU. Zwitserland participeert actief in de verschillende EU programma's. Kenmerkend voor de relatie met de 
EU is het streven naar optimale afstemming tussen het Zwitserse beleid en het EU beleid. Complementariteit 
is het motto: waar deelname past in het Zwitserse beleidskader, wordt dat zoveel mogelijk gedaan; Zwitserse 
initiatieven spitsen zich toe op de specifiek Zwitserse situatie. 

5.4.8 Samenvatting 

Afgaande op de participatie- en coördinatiegraad van de beschouwde landen in Europese 
goederenvervoerprojecten  (Tabel 5.2 en Tabel 5-4) kan geconcludeerd worden dat de betrokkenheid van 
Nederlandse actoren in Europese projecten op het gebied van goederenvervoer verhoudingsgewijs zeer 
substantieel is: Nederland doet mee aan meer dan de helft van deze projecten en heeft in de helft daarvan 
een coördinerende rol. Alleen het veel grotere Duitsland doet nog meer mee (maar coördineert minder 
projecten dan Nederland), terwijl Frankrijk zich op een zelfde niveau van participatie beweegt. Ook de 
betrokkenheid van België bij Europese goederenvervoerprojecten is relatief groot. Afgaande op deze 
indicatoren zijn deze vier benchmarklanden – elk op hun manier – groot in goederenvervoer.  

De EU lidstaten laten duidelijke parallelliteit zien in onderzoeksthema’s die in nationale dan wel internationale 
(lees: Europese) programma’s worden afgedekt. Onduidelijk is hoe nationaal en internationaal onderzoek op 
het gebied van goederenvervoer zich tot elkaar verhoudt en in hoeverre nationaal onderzoek in 
internationale programma’s worden “uitgenut” dan wel juist andersom. Als uitgangspunt lijkt het niet 

35 Zie voor de belangrijkste relevante onderdelen onder meer 5ème PCRD Croissance compétitive et durable, 
www.irisa.fr/cdri/Pcrd5/Ccd/ccd.html 
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onredelijk aan te nemen dat er in dit opzicht sprake is van tweerichtingsverkeer: internationale projecten 
profiteren van  eerder uitgevoerd onderzoek op nationaal niveau, terwijl de vertaling van resultaten van 
internationaal onderzoek naar het nationale niveau ook tot nieuwe inzichten leidt. Onduidelijk is echter in 
welke verhouding het tweerichtingsverkeer optreedt. Aannemelijk is ook dat er sprake is van en zekere 
overlap, onduidelijk is in welke mate dat het geval is. 

Onmiskenbaar is er qua onderzoeksthematiek een relatie met de nationale industriële structuur: zeker landen 
met een krachtig ontwikkeld innovatiesysteem kenmerken zich door nauwe afstemming tussen op innovatie 
gerichte activiteiten in bedrijven, onderzoeksinstellingen en (nationaal) overheidsbeleid. Landen met een 
krachtige transportmiddelenindustrie zullen van nature hun innovatiebeleid tenminste deels afstemmen op 
vernieuwingskansen in de ontwikkeling en productie van vrachtwagens, treinen, en schepen. 

De opgebouwde expertise wordt weerspiegeld in de inbreng in Europees onderzoek (denk bijvoorbeeld aan 
Finse expertise op het gebied van mobiele telecommunicatie). In die zin is het aannemelijk dat landen met 
een krachtig ontwikkelde transportmiddelenindustrie ook eerder trendsettend zijn en andere landen meer 
volgend. In die zin ook treden duidelijke accentverschillen op tussen nationale prioriteiten. Daarnaast zijn ook 
nationale beleidsaccenten waarneembaar; zo ligt er bijvoorbeeld in het Zweedse beleid nadruk op 
verkeersveiligheid en weegt in het Zwitserse beleid milieu relatief zwaar. Deze accenten klinken door in de 
betrokkenheid bij Europese projecten op het gebied van goederenvervoer. 

Zwitserland wijkt ten opzichte van de Europese benchmarklanden enigszins af door de omstandigheid dat 
het geen EU lidstaat is. Die afwijkende positie wordt weerspiegeld in een duidelijke keuze voor 
complementariteit: “meedoen” waar duidelijk aansluiting met Europa bestaat, en “zelf doen” waar die 
aansluiting ontbreekt.  

Tenslotte kan over de zeer substantiële betrokkenheid van Duitse, Franse en ook Nederlandse actoren in 
Europese projecten op het gebied van goederenvervoer worden opgemerkt dat alleen al het aantal projecten 
waarin sprake is van betrokkenheid, een belangrijke mate van overlap in onderzoeksthematiek aannemelijk 
maakt. Het is immers moeilijk voorstelbaar dat alle 72 projecten (zie Tabel 5-3) waarin tenminste een 
Nederlandse speler deelneemt aan een KP5 project op het gebied van goederenvervoer, zich op 
onderzoeksthema’s richten die geheel afwijken van de focus in nationaal onderzoek. Tabel 5-6 geeft per land 
een samenvattend overzicht van de relatie tussen EU beleid en nationaal beleid op het gebied van innovatie 
in het goederenvervoer, zoals dat uit betrokkenheid bij onderzoek naar voren komt. 

Tabel 5-6. Relatie tussen EU beleid en nationaal beleid op het gebied van innovatie in het goederenvervoer. 

Aspect B D F NL FI S CH 

Volgend (V) / trendsettend beleid (T) 
V T T V V T/V V 

Deelname in EU programma’s 
XX XXX XXX XXX X XX XXX 

Legenda: XXX in hoge mate, XX gemiddeld, X in geringe mate 

5.5 Andere vormen van internationale samenwerking 

Naast de Europese kaderprogramma’s werken de beschouwde landen ook samen via andere 
onderzoeksprogramma’s (zoals het transportprogramma binnen Co-operation in the field of Scientific and 
Technical Research (COST; zie 5.5.1) of via bi- of multilaterale samenwerkingsverbanden (5.5.2). 
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5.5.1 Samenwerking via onderzoeksprogramma’s buiten EU kaderprogramma’s 

In Europa bestaan er ook een aantal onderzoeksgerelateerde programma’s die formeel geen deel uitmaken 
van het eerder genoemde kaderprogramma 36. Vaak kunnen ook niet EU-lidstaten hieraan deelnemen (zie 
Figuur 5-1). In deze context is vooral het transportprogramma binnen COST relevant 37. Diverse organisaties 
uit de beschouwde landen nemen ook actief deel aan dat transportprogramma. 

Het werk binnen COST is gebaseerd op zogenaamde acties. Een actie bestaat in feite uit een netwerk van 
gecoördineerde nationale onderzoeksprojecten in velden die door minstens vijf deelnemende landen als 
belangrijk worden ervaren. Voor elke nieuwe actie wordt een Memorandum of Understanding (MoU) 
opgesteld. Over het algemeen hebben acties een looptijd van vier jaar. In totaal telt het transportprogramma 
binnen COST 54 ‘acties’. 

Tabel 5-7 geeft een overzicht van de deelname van geselecteerde landen aan COST acties op 
transportgebied, en de nationale coördinator. 

Figuur 5-1. COST lidstaten en landen met participerende instellingen. 

36 Voorbeelden zijn: Intelligent Manufacturing System (IMS), eContent, TEN-Telecom, Co-operation in the 
field of Scientific and Technical Research (COST), Socio-economic research in the Life Sciences and the 
emerging Biosociety, EUREKA en Cohesion, Competitiveness and RTD and Innovation Policies. 

37 Zie www.cordis.lu/cost-transport. 
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Tabel 5-7. Deelname aan COST transport acties door geselecteerde landen. 
Land Aantal deelge

nomen projecten 
Aantal deelgenomen projecten die op dit 

moment actief zijn (‘running’) 
Nationale coördinator 

B 26 10 Services fédéraux des affaires scientifiques, 
techniques et culturelles 

D 24 9 Eureka/Cost Büro 
Deutches Zentrum für Luft-und Raumfahrt 

FI 22 7 National Technology Agency - TEKES 
F 27 10 Ministère de la Recherche 
NL 24 10 OCW 
S 23 8 Swedish Agency for Innovation Systems – 

VINNOVA 

Duidelijk blijkt dat het beeld dat naar voren komt uit de deelname aan en coördinatie van Europese 
goederenvervoerprojecten in de EU kaderprogramma’s wordt bevestigd in de deelname aan COST. Ook hier 
een relatief grote deelname door Nederland en België, en Zweden en Finland met wat meer bescheiden 
deelname.  

5.5.2 Bi- of multilaterale samenwerking 

Buiten de Europese R&D of transportprogramma’s maken de in deze internationale vergelijking betrokken 
landen deel uit van talrijke bi- of multilaterale samenwerkingsverbanden; veelal heeft de samenwerking 
betrekking op onderzoeksgebied. We geven hier een niet uitputtend overzicht van de meest saillante vormen 
van samenwerking. 

Frankrijk en Duitsland werken al sinds 1978 samen op technisch-wetenschappelijk gebied in DEUFRACO 
verband. In de twee eerste decennia van haar bestaan richtte deze samenwerking zich vooral (en met succes) 
op hogesnelheidstreinen. In beide landen is het spoorwegonderzoek op vergelijkbare wijze opgezet (door het 
Franse PREDIT programma en door het Duitse Mobilität programma). Als voortvloeisel van de succesvolle 
samenwerking is het aantal aandachtsgebieden uitgebreid. Zo wordt momenteel in DEUFRACO een project 
bediscussieerd dat de verschillende knelpunten van internationaal goederentransport in de spoorwegsector 
moet analyseren. Belangrijke doelen zijn de klanttevredenheid te vergroten, de kosten te verlagen en de 
infrastructuur te optimaliseren. 

Een voorstel van de Europese Commissie 38 over marginale kostenberekening voor transport en vervoer was 
aanleiding voor de Finse en Zweedse overheid hiernaar gezamenlijk onderzoek te doen (2000-2001). 
Vooralsnog zijn de marginale kosten algemeen bekend, maar nog niet volledig doorgrond. Het gaat om 
kosten die indirect van invloed zijn op de vervoer- en transportkosten, zoals kosten die verband houden met 
schade, congestie, schaarste, emissies, geluidshinder en ongevallen. De veronderstelling achter hantering van 
marginale kostenberekening voor vervoer en transport is dat deze wijze van kosten doorberekening naar de 
gebruiker (degene die de kosten maakt) bijdraagt aan de ontwikkeling van een meer efficiënt 
transportsysteem.39 

Sinds kort bestaat – onder Zweeds-Duitse coördinatie – het samenwerkingsverband European Platform for 
Co-operation on Transport Research (EPTR). Het EPTR is voortgekomen uit een commissie van nationale 
deskundigen die de Europese Commissie adviseerde over transportaangelegenheden tijdens het vierde en 
vijfde kaderprogramma. Het doel van EPTR is betere internationale afstemming van transportonderzoek en 
uitwisseling van onderzoeksresultaten. Het platform organiseert daartoe regelmatig workshops.40 

38 White Paper on Fair Payment for Infrastructure Use EU(COM(1998)466) 

39 Bron: Ministry of Trade and Communications (2001). Joint Pilot Study in transport Pricing 

40 In september 2002 is een workshop gehouden over “European Co-operation in Freight Research”. Aan 
deze workshop hebben vertegenwoordigers van onder andere AVV, DGG en Connekt deelgenomen. 
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Vanuit Frankrijk wordt vooral op onderzoeksniveau in een aantal bilaterale verbanden internationaal 
samengewerkt. We beperken ons hier tot die landen die zijn opgenomen in deze internationaal vergelijkende 
studie: 
�� In België wordt samengewerkt met de Groupe de Recherche sur les Transports (GRT) van de Universiteit 

van Namen (www.fundp.ac.be/~grt/). 
�� In Zwitserland wordt samengewerkt met het Programme National de Recherche (NRP 41; 

www.nfp41.ch/). 
�� Zoals al aangegeven bestaat er een groeiende mate van onderzoeksafstemming met het Europese 

Transport RTD programma (zie www.europa.eu.int/comm/transport/extra/home.html). 

De Finnish Road Administration werkt nauw samen met andere – relatief perifeer gelegen – Scandinavische 
landen (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Groenland, IJsland, de Faroer en de Åland eilanden), de 
Baltische landen (Estland, Letland en Litouwen), Rusland en Polen. Daarbij spelen nabijheid en vergelijkbare 
klimaatomstandigheden een rol. De samenwerking is vooral gericht op kennisuitwisseling en gezamenlijke 
projectuitvoering. 

Tussen de verschillende Alpenlanden (waaronder Zwitserland) vindt structurele afstemming plaats over 
transportgerelateerde onderwerpen. De afstemming heeft zowel betrekking op onderzoek als op 
beleidsontwikkeling.  

5.6 Relatie met het OECD transportprogramma 

De Europese Organisatie voor Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) heeft een eigen 
onderzoeksprogramma 41 gericht op transport waaraan de meeste OECD landen deelnemen. Dit onderzoek 
is in brede zin gericht op het ondersteunen van beleid gericht op transport. Een van de specifieke 
programma’s is Road Transport Research. In dit programma bestuderen de OECD landen goederenvervoer 
over de weg in een brede economische, sociale en institutionele context. Het doel is de ontwikkeling van een 
strategisch raamwerk voor de verbetering van de nationale economische performance door middel van het 
integreren van wegvervoer in een naadloos intermodaal transportsysteem. 

De European Conference of Ministers of Transport (ECMT 42) is een organisatie die gelieerd is aan de OECD. 
De onderwerpen die door het EMCT behandeld worden variëren van Transport and Environment, Trends in 
Traffic and Infrastructure Investment tot Road Transport en Road Safety. Het ECMT is een 
intergouvernementele organisatie waarin ministers van transport gezamenlijke initiatieven kunnen ontplooien 
om beleid af te stemmen gericht op (vooral binnenlands) transport. De doelen van het EMCT zijn: 
��	 Het creëren van een geïntegreerd transportsysteem door heel Europa, dat economisch en technisch 

efficiënt is, voldoet aan de hoogst mogelijke veiligheids- en milieueisen, rekening houdend met de 
sociale dimensie. 

��	 Het slaan van een brug tussen de Europese Unie en de rest van het continent op politiek niveau. 
��	 Het bieden van een discussie- en analyseforum voor transportonderwerpen van de betrokken landen. 

5.7 Bilaterale uitwisseling tussen beleidsmakers in Nederland en benchmarklanden  

In de loop van de uitvoering van onderhavige internationaal vergelijkende studie hebben de onderzoekers 
initiatieven en gesprekspartners geïdentificeerd die om uiteenlopende redenen geschikte kandidaten zijn voor 
het aanhalen van de bilaterale betrekkingen met Nederlandse beleidsmakers op dit gebied. We geven hierna 
een opsomming van interessante mogelijkheden. 

o 	 In België ligt met de oprichting van het Vlaams Huis van de Logistiek (VHL) nadruk op de bevordering 
van innovaties in het goederenvervoer en logistiek. Doelstelling van het omvangrijke project is het 
bundelen van kennis met betrekking tot het goederenvervoer en logistiek en het bevorderen van 
innovaties in deze sector. Dit initiatief, dat zich nog in een opstartfase bevindt, is een interessant 

41 Zie www.oecd.org/EN/home/0,,EN-home-25-nodirectorate-no-no--25,00.html 
42 Zie www1.oecd.org/cem 
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initiatief dat ook voor de het Nederlandse goederenvervoerbeleid leerzaam kan zijn, zowel vanuit het 
oogpunt van gehanteerde aanpak, focus en organisatie als vanuit het perspectief van mogelijke 
samenwerking en uitwisseling. 

Het IWT Vlaanderen – dat actief betrokken is bij de opzet van het VHL – heeft aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in bilaterale uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse beleidsmakers op het 
gebied van goederenvervoerbeleid en innovatiebevordering. 

o 	 In Frankrijk heeft een van onze gesprekspartners 43 aangegeven geïnteresseerd te zijn in uitwisseling 
over het staande beleid en de ontwikkeling daarin op het gebied van innovatie in het 
goederenvervoer. 

o 	 Het hierboven (in 5.5.2) genoemde samenwerkingsverband European Platform for Co-operation on 
Transport Research (EPTR) biedt naar alle waarschijnlijkheid een geschikt platform voor de 
internationale afstemming van onderzoek op het gebied van goederenvervoer. Vertegenwoordigers 
van AVV, DGG en Connekt hebben deelgenomen aan een recente EPTR workshop over Europese 
coördinatie van onderzoek op het gebied van goederenvervoer. 

o 	 In Zwitserland bestaat grote interesse in de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van de 
Betuwelijn. Een aspect van de aanleg daarvan betreft maatregelen ter beperking van de geluidshinder. 
In Zwitserland is dit ook een belangrijk aandachtspunt. 

o 	 Het Duitse goederenvervoerbeleid is steeds meer gericht op ketenlogistiek; daarin vervult Nederland 
een belangrijke rol (o.a. in verband met de Rotterdamse haven). Duitsland is geïnteresseerd in het 
gezamenlijk realiseren van efficiënte (multimodale) logistieke corridors. 

o 	 In Zweden bestaat er interesse voor samenwerking op het gebied van het ontwikkelen van innovatieve 
scheepsontwerpen. 

5.8 Conclusies 

De mate waarin actoren uit landen deelnemen aan projecten in het vierde en vijfde kaderprogramma is een 
indicator voor hun betrokkenheid bij Europese onderzoekstrajecten. Daarnaast zegt ook de mate waarin 
landen de coördinatierol op zich nemen, iets over de intensiteit van de betrokkenheid en de sterkte in het 
internationale netwerk. 

Uit de participatiegraad en de coördinatiegraad van de beschouwde landen in Europese projecten kan 
geconcludeerd worden dat de grote benchmarklanden Duitsland en Frankrijk de boventoon te voeren (Tabel 
5-4). De betrokkenheid van Nederlandse actoren in Europese projecten op het gebied van goederenvervoer 
is verhoudingsgewijs zeer substantieel: Nederland doet mee aan meer dan de helft van deze projecten (55%) 
en heeft in de helft daarvan een coördinerende rol (28%). Alleen het veel grotere Duitsland doet nog meer 
mee (74%), maar coördineert minder projecten dan Nederland, terwijl Frankrijk zich op een zelfde niveau 
van participatie beweegt. Ook België’s betrokkenheid bij Europese goederenvervoerprojecten is relatief 
groot. Afgaande op deze indicatoren zijn deze vier benchmarklanden – elk op hun manier – groot in 
goederenvervoer. 

Alle EU lidstaten laten duidelijke parallelliteit zien in onderzoeksthema’s die in nationale dan wel 
internationale (lees: Europese) programma’s worden afgedekt. Onmiskenbaar is er qua onderzoeksthematiek 
een relatie met de nationale industriële structuur: zeker landen met een krachtig ontwikkeld 
innovatiesysteem kenmerken zich door nauwe afstemming tussen op innovatie gerichte activiteiten in 
bedrijven, onderzoeksinstellingen en (nationaal) overheidsbeleid. Landen met een krachtige 

43 Mr. Jean-Guy Dufour, Ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer 
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transportmiddelenindustrie stemmen van nature hun innovatiebeleid tenminste deels af op hun 
vernieuwingskansen. 

De opgebouwde expertise wordt weerspiegeld in de inbreng in Europees onderzoek. In die zin is het 
aannemelijk dat landen met een krachtige transportmiddelenindustrie ook eerder trendsettend zijn en andere 
landen meer volgend. Daarnaast zijn ook nationale beleidsaccenten waarneembaar; zo ligt er bijvoorbeeld in 
het Zweedse beleid nadruk op verkeersveiligheid en weegt in het Zwitserse beleid milieu relatief zwaar. 

Zwitserland wijkt ten opzichte van de Europese benchmarklanden enigszins af door de omstandigheid dat 
het geen EU lidstaat is. Die afwijkende positie wordt weerspiegeld in een duidelijke keuze voor 
complementariteit: “meedoen” waar duidelijk aansluiting met Europa bestaat, en “zelf doen” waar die 
aansluiting ontbreekt.  

Er zijn diverse initiatieven en gesprekspartners die om uiteenlopende redenen geschikte kandidaten zijn voor 
het aanhalen van bilaterale betrekkingen met Nederlandse beleidsmakers op het gebied van innovatie in het 
goederenvervoer (zie 5.7).  
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6 Beleidslessen en conclusie 

6.1 Inleiding 

Hoofdstuk 6 gaat in op beleidslessen die op basis van de verschillende landenstudies getrokken kunnen 
worden. Allereerst bespreken we de belangrijkste resultaten van het innovatiebeleid in het goederenvervoer 
(zowel vanuit het goederenvervoersbeleid als vanuit het generieke innovatiebeleid), daarna worden de 
belangrijkste leermomenten voor Nederland in kaart gebracht. 

6.2 Resultaten van innovatiebeleid in het goederenvervoer 

België 

Evenals in Nederland speelt de congestieproblematiek een belangrijke rol in het Belgische 
goederenvervoersbeleid. In en rondom de grote steden zijn verschillende innovatieve projecten opgezet om 
de congestieproblemen aan te pakken. Nachtdistributie en regionaal clusterbeleid zijn voorbeelden van 
initiatieven die zijn opgezet om congestieproblemen op te lossen. 

In het goederenvervoerbeleid in België ligt een accent op het bevorderen van de binnenvaart. In algemene 
zin wordt gestreefd naar een meer evenwichtige spreiding over de verschillende verkeersmodaliteiten. Zo zijn 
bijvoorbeeld nieuwe overslagtechnieken ontwikkeld en nieuwe overslaginstallaties in gebruik genomen. 
Daarnaast ligt nadruk op de ontwikkeling van nieuwe scheepstypen en het ontwikkelen van institutionele 
arrangementen. Vooral in en rond de Antwerpse haven is een aantal sterke actoren geconcentreerd; in feite 
vormt dit krachtige regionaal innovatiecluster een belangrijke drijvende kracht achter voortdurende logistieke 
vernieuwing. 

Duitsland 

Duitsland is een belangrijk land voor wie is geïnteresseerd in technische vernieuwingen in en om het 
voertuig. Er wordt door de Duitse industrie veel geïnvesteerd in dit soort vernieuwingen en de Duitse 
automobielindustrie heeft een leidende positie op dit gebied. Dit geldt zowel voor de toepassingen van 
nieuwere motoren als nieuwe brandstoffen (brandstofceltechnologie, elektrische en hybride voertuigen, 
common rail systemen). Ook voor wat betreft de toepassing van allerlei ICT in en om het voertuig, zoals 
verkeersinformatiesystemen en voertuignavigatiesystemen is een bezoek aan Duitse bedrijven nuttig. 
Duitsland is ook een toonaangevend land op het gebied van specifieke transportsoftware en logistieke 
optimalisatieprogrammatuur. Alleen op het gebied van mobiele communicatie volgt de Duitse industrie de 
ontwikkelingen in Zweden en Finland.  

Deze ontwikkelingen zijn in meer of mindere mate mede tot stand zijn gekomen door het innovatieklimaat 
dat door de Duitse overheid is geschapen. Afgezien van gevallen van directe of indirecte steunverlening, 
hebben bedrijven kunnen profiteren van een scala van R&D-programma’s en fiscale regelingen. Ook hebben 
Duitse partijen intensief deelgenomen aan de EU R&D programma’s. 

Naast het beleid gericht op ondersteuning van de industrie zijn er opmerkelijke, meer specifiek op 
vernieuwing van het goederenvervoer gerichte acties van de Duitse overheid geweest, waarvan we in 
Nederland kunnen leren. Zo is men in Duitsland in tegenstelling tot Nederland erin geslaagd de 
kilometerheffing in het goederenvervoer over de weg geaccepteerd te krijgen. Deze wordt in 2003 (of in 
2004) ingevoerd. In Duitsland heeft men deze heffing meer vanuit de noodzaak de infrastructuur te 
financieren gerechtvaardigd en niet direct gekoppeld aan de terugdringing van congestie. Voor- en nadelen 
voor het goederenvervoer (alsook compensatiemogelijkheden) zijn in Duitsland openlijk bediscussieerd, 
terwijl men in Nederland de discussie vrijwel uitsluitend richtte op het niet-zakelijke verkeer (het grote 
publiek). Een belangrijk aspect om de publieke opinie mee te krijgen was het feit dat 40% van het verkeer 
op de autosnelwegen door buitenlandse voertuigen wordt veroorzaakt.  
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Het Duitse beleid ten aanzien van het stimuleren van GVZ’s kan niet als een onverdeeld succes worden 
gezien. Zowel de beoogde modal shift als het meer efficiënter organiseren van de stedelijke distributie is niet 
gerealiseerd. GVZ’s functioneren thans meer als vervoercentra voor het goederenvervoer over de weg i.p.v. 
overslagcentra naar spoor en binnenvaart. Deze ervaring sluit aan op diverse al dan niet geforceerde 
pogingen tot regionale of locale bundeling. Hiermee zijn ook in Nederland gemengde ervaringen opgedaan. 
In de huidige markt blijkt de optimalisatie van supply chains van bedrijven veelal haaks te staan op de 
nagestreefde doelstellingen van de regionale bundeling. 

Ondanks de belangrijke marktpositie van de Duitse toeleverende industrie en de inspanningen van de Duitse 
overheid kan het transporterend bedrijfsleven in Duitsland thans niet worden aangemerkt als veel 
innovatiever dan transportbedrijven in Nederland. Integendeel, de marktpenetratie van diverse 
vernieuwingen (bijvoorbeeld op automatiseringsgebied of qua internetgebruik) ligt in Nederland nog altijd 
op een hoger niveau. Wel geeft de productiviteitsverbetering die de laatste jaren zichtbaar is in sommige 
sectoren van het Duitse goederenvervoer, aan dat het verschil in concurrentiekracht kleiner wordt. 

Tenslotte moet worden opgemerkt dat Duitsland een zeer starre arbeidsmarkt heeft. De opkomst van eigen 
rijders in Nederland is mede mogelijk gemaakt door de flexibele arbeidsmarkt en de afwezigheid van sterke 
vakbonden. Hoewel vanuit het perspectief van NVVP doelstellingen (veiligheid, duurzaamheid) 
kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij deze ‘innovatie’, leverde het fenomeen eigen rijders Nederland 
in de afgelopen jaren een aanzienlijk concurrentievoordeel op. In Duitsland is er nog steeds een discussie 
gaande over ‘schijnzelfstandigen’ en is zowel in het wegvervoer als de binnenvaart minder dan in Nederland 
sprake van een opkomst van eigen vervoerders. 

Finland 

Finland voert primair en hoofdzakelijk goed geïntegreerd generiek kennis- en innovatiebeleid. Specifiek op 
het goederenvervoer gericht innovatiebeleid ontbreekt goeddeels. De twee beleidsmatige speerpunten in het 
Finse beleid zijn R&D stimulering – in nauwe afstemming met R&D bestedingen door bedrijven – en het 
(stimuleren) van samenwerking tussen actoren in een clustercontext. Hoewel het gevoerde beleid door haar 
generieke karakter niet erg gefocust is op goederenvervoer, is de kracht van het Finse innovatiesysteem 
gelegen in de samenhangende en gefocuste benadering van innovatie. Het resultaat is dat er op nationaal 
niveau verschillende projecten zijn ontwikkeld over het potentieel waarvan de Finse overheid zelf enthousiast 
is. De participatie in Europese projecten valt vooralsnog verhoudingsgewijs tegen. 

Frankrijk 

De nadruk in het Franse kennis- en innovatiebeleid ligt op het creëren van een hoogwaardig en goed 
geïntegreerd onderzoeksnetwerk. De PREDIT-programma’s worden in dat kader over het algemeen als 
behoorlijk succesvol beschouwd, hoewel de resultaten per domein verschillen. De onderzoeksprogrammering 
heeft tot een zeer hechte innovatie-infrastructuur geleid. De deelname aan PREDIT is zeer groot en vooral de 
rol van MKB wordt positief benadrukt. Verder heeft het programma een goed inzicht verstrekt in de werking 
en dynamiek van de transportsector en van deelsectoren daarbinnen. Dergelijk inzicht is onmisbaar om een 
gericht beleid te voeren (bijvoorbeeld op het gebied van binnenstedelijk vervoer). 

Resultaat van de onderzoeksprogramma’s is verder dat er concrete en bruikbare innovaties zijn ontstaan bij 
materialen en systemen. Het uitgevoerde sociaal-economische onderzoek heeft een beter inzicht geleverd in 
de werking en dynamiek van de transportsector wat op zijn beurt het definiëren van gericht beleid heeft 
mogelijk gemaakt. Op locale schaal is een aantal successen bereikt op het gebied van stedelijk transport. De 
resultaten op het gebied van grootschaliger inzet van innovatieve systemen zijn vooralsnog beperkt. De 
complexe materie en het ingrijpend karakter van de door te voeren veranderingen vragen om meer tijd en 
vervolgonderzoek. 

De hooggespannen verwachtingen voor gecombineerde (intermodale) transportsystemen zijn vooralsnog 
niet volledig waargemaakt. Terwijl het onderzoek zich op technische en organisatorische aspecten richtte, 
blijken economische barrières – alsook de situatie waarin de SNCF zich bevindt – de toepassing van dit soort 
systemen in de weg te staan. 

Een belangrijk knelpunt in het overheidsbeleid betreft de relatief eenzijdige aandacht voor transport, terwijl 
de beleidsdoelen om een bredere, geïntegreerde aanpak vragen. De beperkingen van het transportbeleid 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 72 



door de Franse overheid treden steeds duidelijker aan het licht. In de eerste plaats is het voor een overheid 
die zeer uiteenlopende rollen op transportgebied speelt, moeilijk om een goed beleid te voeren dat werkelijk 
gericht is op duurzaam transport. Zo heeft de Franse overheid de rollen van regelgever en beleidsmaker, van 
infrastructuurprovider (wegennetwerk, spoorwegen), transporteur (SNCF, RATP), subsidiegever voor 
stedelijk en/of regionaal transport, eigenaar van grote maritieme havens en luchthavens. In de tweede plaats 
is het gangbare goederenvervoerbeleid nog vooral op transport gericht terwijl inmiddels een integraal 
logistiek beleid vereist is. Kennis- en innovatiebeleid zou – volgens deze visie – vooral moeten aangrijpen op 
logistieke strategieën van bedrijven, niet primair op de transportopties die uit die strategieën voortvloeien.  

Taiwan 

Het goederenvervoerbeleid in Taiwan is grotendeels gericht op behoud van de belangrijke rol van de haven 
van Kaoshiung. Daarnaast richt het beleid zich op ontwikkeling van nieuwe concepten die de positie van 
deze haven kunnen versterken, toegevoegde waarde activiteiten kunnen aantrekken en de luchtvrachtsector 
kan versterken. De kracht van deze beleidsfocus is dat de ontwikkeling van een logistieke visie voor Taiwan 
is gekoppeld aan een uitgewerkt actie- en ondersteuningsprogramma. Een Task force met ruime 
bevoegdheden – de Task force valt direct onder de Executive Yuan, het hoogste orgaan in het land, waarin 
alle relevante ministeries zijn vertegenwoordigd – zorgt voor nauwgezette uitvoering van de plannen. In 
achterliggende documenten is tot in detail omschreven welke wetten en regelingen zullen worden 
aangepast, welke andere projecten worden ontwikkeld, welke budgetten zijn vrijgemaakt en welke 
ondersteuningsmogelijkheden de particuliere bedrijven krijgen. 

Het Taiwanese innovatiesysteem lijkt over het geheel genomen goed te functioneren. R&D krijgt van 
overheidswege veel aandacht, met sterke nadruk op de high-tech sector. Economische prikkels stimuleren 
bedrijven tot R&D activiteiten. Voor het goederenvervoer echter is het innovatiesysteem voornamelijk gericht 
op het volgen van ontwikkelingen in andere landen, welke vervolgens toepasbaar worden gemaakt voor 
Taiwan. 

Afgaande op de beleidsthema’s Aproc, Global Logistics Plan en Free Port, heeft het innovatiebeleid voor het 
Taiwanese goederenvervoer nog geen duidelijke, aantoonbare resultaten opgeleverd. De voornaamste reden 
hiervoor is dat de projecten vooral zijn gestart vanuit de gedachte dat direct verkeer met de Volksrepubliek 
mogelijk zal zijn zodra beide landen tot de WTO zijn toegetreden. De kracht van Taiwan ligt volgens de 
eigen deskundigen in het bieden van een gateway naar het  vasteland van China voor bedrijven uit andere 
landen, zonder dat men direct geconfronteerd wordt met de vele moeilijkheden van het zakendoen in China. 
In de nieuw gerealiseerde speciale logistieke centra is vooralsnog weinig sprake van toegevoegde waarde 
activiteiten. Ook van de koppeling tussen zeevracht en luchtvracht in deze centra komt nog niet veel terecht. 
Wel is er grote voortgang geboekt met de deregulering en liberalisering op een aantal vlakken, waarmee het 
Free Port concept zijn realisatie nadert. 

Zweden 

In Zweden kampt het goederenvervoer vooral met problemen door de hogere transportkosten die 
voortvloeien uit een relatief perifere ligging, evenals met een (in het verleden) relatief hoog aantal 
verkeersslachtoffers. Deze problemen worden weerspiegeld in de prioriteiten in het Zweedse kennis- en 
innovatiebeleid en de resultaten daarvan. In Zweden draait het vooral om logistieke efficiency en 
verkeersveiligheid. Zo zijn extra lange en zware voertuigen vanuit het oogpunt van logistieke efficiency een 
grote verbetering. Immers, goedkoper transport van dezelfde hoeveelheid goederen is op deze manier 
mogelijk. Ook treden milieuvoordelen op, omdat per vervoerde ton minder brandstofverbruik nodig is 44. 
Extra lange en zware voertuigen hebben als nadeel dat ze in principe minder veilig zijn (langere remweg 
etc.), en dat het wegdek zwaarder belast wordt. Doordat minder voertuigbewegingen nodig zijn neemt de 
verkeersdrukte echter af met als netto resultaat toegenomen verkeersveiligheid en afgenomen belasting van 
het wegdek. 

Daarnaast heeft het Zweedse kennis- en innovatiebeleid voor het goederenvervoer bijgedragen aan het 
vinden van innovatieve oplossingen voor de verbetering van de verkeersveiligheid. De extra lange en zware 

44 Grotere voertuigen verbruiken weliswaar meer energie, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door het 
feit dat er bij maximale belading minder voertuigbewegingen nodig zijn. 
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voertuigen konden in Zweden worden ingevoerd, ondanks de harde eis van de Zweedse overheid dat deze 
voertuigen op geen enkel gebied onveiliger mogen zijn dan de EU voertuigen. 

Kenmerkend voor de hechtheid van het Zweedse innovatiesysteem is intensieve interactie in de “triple 
Helix”: universiteit – politiek – bedrijfsleven. Het goederenvervoer spint garen bij de nauwe samenwerking 
met een aantal universiteiten die transportonderzoek als specialisatie hebben.  

Zwitserland 

Zwitserland vormt als het ware een natuurlijke “niche” in Europa juist omdat het land geen lid is van de EU. 
Dit betekent voor het goederenvervoercluster onder meer dat innoverende bedrijven minder gemakkelijk 
toegang hebben tot grote EU afzetmarkten. Anderzijds ondervinden Zwitserse bedrijven minder hinder van 
de noodzaak innovaties Europees af te stemmen met andere landen. Innovaties die een dergelijke 
afstemming vergen, kunnen zo vaak sneller worden toegepast. LSVA (Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe) is een bekend voorbeeld: Zwitserland is het eerste land dat kilometerheffing 
daadwerkelijk heeft ingevoerd. 

Een ander voorbeeld is het toestaan van digitale registratiesystemen van de inzettijden van chauffeurs. In het 
Zwitserse binnenlands vervoer is deze “digitale tachograaf” al jaren toegestaan. In de EU wordt de invoering 
echter al sinds begin jaren ’90 vertraagd. Hoewel vooral Nederland telkens heeft getracht dit EU dossier vlot 
te trekken (Nederlandse wegvervoerbedrijven en de Nederlandse toeleverende industrie vinden deze 
innovatie aantrekkelijk), stuitte men telkens op vertragingacties die ingegeven zijn door belangen van de 
Duitse en Franse industrie (deze ziet – met een gezamenlijk marktaandeel van 90% in de huidige EU tacho
industrie – de komst van de boordcomputer als een bedreiging). 

Hoewel Zwitserland conceptueel niet een voorloper is op gebied van innovaties in het goederenvervoer is het 
land dus vaak wel een koploper in de toepassing van vernieuwingen. Dit levert de toeleverende industrie 
ook voordelen op. Zo zijn Zwitserse partijen ook betrokken in het consortium dat in Oostenrijk de 
kilometerheffing van de grond moet krijgen. Oerlikon Contraves verkoopt aan Nederlandse partijen 
rijsimulatoren. In Zwitserland zijn deze al een tijdje in gebruik bij de chauffeursopleiding. In de Europese Unie 
– Frankrijk uitgezonderd – zijn rijsimulatoren nog onderwerp van studie. 

Tenslotte heeft het modal shift beleid in Zwitserland een zeer hoge prioriteit. Dit hangt samen met de sterke 
positie van de SBB en het belang dat het Zwitserse beleid toekent aan terugdringing van het 
transitowegverkeer door de Alpen. Om die reden wordt aanzienlijk geïnvesteerd in vooral technische 
oplossingen zoals nieuwe horizontale overslagsystemen, nieuwe terminalconcepten en nieuwe 
gestandaardiseerde laadeenheden. 

6.3 Conclusies en leermomenten per land 

De belangrijkste conclusies met betrekking het innovatiebeleid voor het goederenvervoer in de onderzochte 
landen zijn hieronder weergegeven. Tevens worden de belangrijkste beleidslessen voor Nederland 
aangegeven.  

België 

Evenals in Nederland speelt de congestieproblematiek een belangrijke rol in het goederenvervoersbeleid. 

De congestieproblematiek, vooral in en rondom de grote steden, is aanleiding geweest voor het opzetten 
van verschillende innovatieve projecten. Nachtdistributie, de nadruk op het stimuleren van het ontstaan van 
de logistieke parken en – meer in algemene zin – regionaal clusterbeleid zijn daar voorbeelden van.  

Gezien de parallelliteit in de congestieproblematiek is te overwegen om meer systematisch na te gaan in 
hoeverre voor de Nederlandse situatie kan worden geleerd van innovatieve ontwikkelingen rondom de grote 
steden en het havencluster in België. 
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Het Belgisch goederenvervoerbeleid benadrukt bevordering van de binnenvaart. 

Het Belgisch goederenvervoerbeleid streeft naar een meer evenwichtige spreiding over verschillende 
verkeersmodi. Om de binnenvaart te bevorderen zijn bijvoorbeeld nieuwe overslagtechnieken ontwikkeld en 
nieuwe overslaginstallaties in gebruik genomen. Verder worden ook nieuwe scheepstypen en allerlei 
institutionele arrangementen ingezet ter bevordering van de modal shift.  

Gezien de concurrentie tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam en de nadruk in beide landen op de 
binnenvaart, bieden de initiatieven in België om de binnenvaart aantrekkelijker te maken een mogelijke bron 
van inspiratie voor Nederlandse beleidsvernieuwing. Bevorderen van samenwerking en complementariteit, en 
bundeling van initiatieven kan leiden tot een sterkere binnenvaart in zowel België als Nederland. 

Rond de Antwerpse haven is een krachtig regionaal innovatiecluster ontstaan. 

In en rond de Antwerpse haven is een aantal sterke actoren geconcentreerd; in feite vormt dit krachtige 
regionaal innovatiecluster een belangrijke drijvende kracht achter voortdurende logistieke vernieuwing. De 
werking van dit cluster kan een interessant aanknopingspunt vormen voor de bevordering van een op 
innovatie gericht clusterbeleid in en rond de Rotterdamse haven. Daarbij kan ook versterking van de 
grensoverschrijdende samenwerking tussen beide havencomplexen als toekomstige beleidsoptie in 
aanmerking worden genomen. 

De oprichting van het Vlaams Huis van de Logistiek (VHL) luidt een aanscherping in van geïntegreerd 
innovatiebeleid voor het goederenvervoer en logistiek. 

Hoewel het VHL zich nog in de opstartfase bevindt, vormt het een interessant initiatief dat mogelijk kansen 
biedt voor afstemming en samenwerking tussen Nederlandse en Belgische beleidsmakers, in het bijzonder 
indien daarbij de versterking van een grensoverschrijdend havencluster als toekomstperspectief wordt 
gehanteerd.  

Duitsland 

Het Duitse innovatiesysteem is versnipperd 

Het Duitse innovatiesysteem voor het goederenvervoer is versnipperd (zie 3.3). In het systeem opereert de 
overheid beleidsmatig op verschillende niveau’s (Bund, Länder, gemeenten), elk met hun eigen insteek en 
verantwoordelijkheid. Daarnaast opereren er verschillende ministeries, elk met een eigen rol in het systeem, 
en ook talrijke (door de overheid gesubsidieerde) onderzoeksinstituten. Dit geheel levert een tamelijk 
ondoorzichtig en complex beeld op van talrijke spelers die niet steeds even goed gecoördineerd werken aan 
innovatie. Kenmerkend voor het Duitse innovatiesysteem is daarnaast de dominante rol van het bedrijfsleven 
op innovatiegebied. Het primaat ligt in feite bij de bedrijven. Hoewel de band tussen bedrijven en 
overheidsinnovatiebeleid op zichzelf redelijk nauw is, leidt de betrekkelijk losse samenhang in het 
overheidsbeleid in combinatie met het grote aantal spelers in het bedrijfsleven toch tot een versnipperd 
totaalbeeld. 

De kloof tussen het onderwijs- & onderzoekssysteem en het bedrijfsleven is in Duitsland minder groot dan 
in de meeste andere benchmarklanden. 

Veel innovatieve bedrijven in Duitsland hebben een verbinding met de universiteit. Bovendien zorgt het 
Duitse Lehrstellensystem in het hoger onderwijs voor een stevige link tussen onderwijs en bedrijfsleven. De 
combinatie van deze factoren zorgt ervoor dat de relatieve kloof tussen onderwijs en onderzoek enerzijds en 
bedrijven anderzijds waarvan in Nederland sprake is, in Duitsland een minder nadrukkelijke belemmering is 
voor de benutting van aanwezige kennis en expertise in bedrijfsinnovatieprocessen. 

Het Duitse innovatiesysteem is weliswaar relatief versnipperd, maar functioneert niettemin goed. De 
betrokkenheid van het bedrijfsleven draagt kennelijk bij aan een effectief werkend innovatiesysteem. Grote 
betrokkenheid vergroot de kans dat innovaties optimaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Hierin ligt voor 
de Nederlandse beleidspraktijk de les besloten dat een relatief effectieve manier van innovatiestimulering 
bestaat uit bevordering van samenwerking tussen universiteit en bedrijfsleven. 
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Ondernemingen staan centraal in het Duitse innovatiebeleid 

Het Duitse innovatiebeleid voor het goederenvervoer is gebaseerd op de centrale positie van ondernemingen 
in innovatieprocessen. De rol van het overheidsinnovatiebeleid is navenant: voorwaardenscheppend en 
aanvullend. De overheid bemoeit zich niet direct met innovaties in ondernemingen, maar probeert condities 
te creëren die zo gunstig mogelijk zijn voor een innovatief klimaat.  

De toonaangevende positie van Duitsland op het gebied van innovatie in de aan het goederenvervoer 
toeleverende industrie leidt niet tot een structureel concurrentievoordeel van de Duitse transportsector. 

Onmiskenbaar neemt de Duitse industrie een toonaangevende positie in op het gebied van innovatie in de 
aan het goederenvervoer toeleverende industrie. Dit potentiële concurrentievoordeel leidt in de praktijk niet 
tot een grote voorsprong van de Duitse transportsector op Nederlandse concurrenten. Doordat innovaties in 
de toeleverende industrie worden ingevoerd op Europese of mondiale schaal, profiteert de Nederlandse 
transportsector in dezelfde mate als die in andere landen. Andersom betekent dit dat Nederlands 
innovatiestimuleringsbeleid gericht op de toeleverende industrie vermoedelijk slechts een geringe impact zal 
hebben op het concurrentievermogen ten opzichte van buitenlandse concurrenten. Wel treden 
verbeteringen op het gebied van de beleidsdoelstellingen duurzaamheid en veiligheid op. Bovendien kan 
dergelijk beleid ook gunstige spin-off effecten hebben voor de werkgelegenheid die eruit kan voortvloeien. 
Het relatief grote belang dat in Duitsland wordt gehecht aan werkgelegenheidscreatie en aan duurzaam 
transport maakt het stimuleren van de toeleverende industrie tot een logische keuze. 

Hierin ligt een mogelijke beleidsles voor Nederland besloten: de Nederlandse transportsector kan zich op de 
toeleverende industrie in Duitsland richten om innovatieve ontwikkelingen zoveel mogelijk te volgen. Een 
voorbeeld in dit verband vormt de Nederlandse marktleider op het gebied van rit- en 
routeplanningssoftware; dit bedrijf is van Duitse origine. De R&D wordt in Duitsland gedaan; in Nederland 
werken nationale specialisten die in staat zijn om de software optimaal te laten aansluiten op de Nederlandse 
situatie. Kortom: het Nederlandse beleid hoeft zich niet zozeer rechtstreeks te richten op stimulering van 
techniek- of softwareontwikkeling, maar meer op het gebruik ervan.  

In Duitsland zal vanaf 2003 de kilometerheffing worden ingevoerd voor vrachtauto’s op de Duitse 
autosnelwegen. 

De Duitse overheid heeft in een vroeg stadium besloten om kilometerheffing voorlopig alleen voor 
vrachtauto’s in te voeren, en alleen op de autosnelwegen. Van stond af aan is kilometerheffing in Duitsland 
gerechtvaardigd als financieringsbron voor (toekomstige) uitgaven aan infrastructuur 45. Het Ministerie van 
Verkehr, Bau- und Wohnungswesen heeft in eerste instantie nieuwe plannen aangekondigd om nieuwe 
infrastructuur aan te leggen als middel ter bestrijding van congestie. Op deze plannen hebben alle partijen 
enthousiast gereageerd. In een later stadium werd de LKW-Maut gepresenteerd als financieringsbron voor 
deze plannen. Geen van de relevante partijen wilden uiteindelijk de LKW-Maut tegenhouden, omdat anders 
infrastructuurplannen geen doorgang zouden kunnen krijgen. Het gevolg is dat kilometerheffing voor 
vrachtwagens vanaf 2003 zal worden ingevoerd. 

In deze case ligt als mogelijke Nederlandse les de beleidsoptie besloten om kilometerheffing alleen voor 
vrachtauto’s in te voeren, met als doel de financiering van nieuwe infrastructuur. Verwacht kan worden dat 
de transportsector met een dergelijke maatregel zakelijker zal kunnen omgaan dan het personenvervoer, en 
dus een krachtige negatieve publieke reactie minder waarschijnlijk is. In algemene zin blijkt het van groot 
belang te bepalen vanuit welke beleidsdoelstelling dergelijke innovaties worden gestimuleerd. 

45 In Nederland is kilometerheffing gepresenteerd als middel voor de terugdringing van congestie. Het was 
derhalve noodzakelijk om ook personenvervoer te betrekken bij de invoering (het meeste verkeer wordt 
immers door personenvervoer veroorzaakt, alleen bij kilometerheffing voor personenvervoer zullen de wegen 
mogelijk minder druk worden). Invoering voor personenvoertuigen ontlokte echter grote publieke 
weerstand, waardoor in Nederland uiteindelijk het initiatief is stopgezet. 
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De GüterVerkehrZentra zijn geen succes gebleken. 

Door strakke regelgeving, gebrekkige afstemming tussen locale overheden (die eigen industrieterreinen 
gingen aanleggen) en GüterVerkehrZentra (GVZ’s), en gebrekkige samenwerking tussen GVZ’s onderling is 
het potentieel van deze overslagcentra volstrekt onderbenut gebleven. 

Uit de negatieve ervaring met de GVZ’s kan het Nederlandse goederenvervoerbeleid de les trekken dat een 
geforceerde push van overslagcentra van weg naar spoor/binnenvaart niet zinvol is. Het verdient de 
voorkeur om in goede samenwerking met regionale overheden en (inter)nationaal bedrijfsleven een beleid 
voor overslagcentra te ontwikkelen.  

Finland 

Finland voert hoofdzakelijk generiek kennis en -innovatiebeleid. 

De kracht van het Finse innovatiesysteem bestaat uit de goed gecoördineerde, sterk samenhangende en 
gefocuste benadering van innovatie. De focus heeft geen betrekking op specifieke sectoren maar op 
bepaalde krachtig ontwikkelde expertisegebieden zoals mobiele telecommunicatie. De samenwerking tussen 
actoren die op die gebieden actief zijn is sterk op vernieuwing gericht. R&D stimulering door de overheid 
geschiedt in nauwe afstemming met R&D bestedingen door bedrijven.  

Mogelijke lessen voor Nederlands beleid liggen vooral in de accenten van het Finse kennis- en 
innovatiebeleid: R&D stimulering en samenwerking. Voor het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid voor 
het goederenvervoer betekent dit dat deze beleidsaccenten vooral vanuit clusterperspectief moeten worden 
gelegd: R&D stimulering en samenwerking niet primair in transport en logistiek, maar vooral in het cluster. 
Daarbij kan gedacht worden aan samenwerking tussen transportbedrijven en logistieke dienstverleners 
enerzijds, en toeleveranciers en afnemers anderzijds. Ook R&D zou vooral in dit soort ketens kunnen worden 
gestimuleerd. In feite wordt deze les onderschreven door de discrepantie in gemeten innovatiekracht op 
sectorniveau en feitelijke innovativiteit: de transportsector scoort relatief laag op innovatie-indicatoren, 
terwijl de vernieuwing veelal afkomstig is van spelers elders in de keten: toeleveranciers en afnemers. 
Innovatie wordt met andere woorden in de transportsector ingekocht. 

Frankrijk 

Ondanks het grote aantal actoren kent Frankrijk een sterk en hecht innovatiesysteem. 

De hechtheid en kracht van het Franse innovatiesysteem voor het goederenvervoer is vooral gerealiseerd 
door grootschalige overheidsprogramma’s voor onderzoek in de transportsector. Deze programma’s brengen 
actoren in projecten bijeen en leiden tot intensieve interactie. De onderzoeksprogramma’s besteden speciale 
aandacht aan het MKB en aan internationale samenwerking. 

De les die hierin besloten ligt is dat een krachtig en goed gericht onderzoekprogramma ten goede kan 
komen aan het innovatievermogen van het goederenvervoercluster. Te overwegen is om het bestaande 
onderzoek qua infrastructuur en programmering in Nederland sterker dan tot dusver te richten op 
clusterdynamiek en op internationale samenwerking op onderzoeksgebied. 

Toeleveranciers spelen veelal een belangrijke rol in het innovatieproces in het goederenvervoer.  

In het verlengde van wat hierboven is opgemerkt over de dynamische en innovatieve werking van het 
transportcluster, verdient het overweging om het kennis- en innovatiebeleid voor het goederenvervoer te 
oriënteren op een keten- en clusterperspectief. Innovatie in het goederenvervoer komt veelal niet zozeer uit 
de sector, maar uit het cluster. Dit kan betekenen dat het toepassingsdomein van het innovatie- en 
kennisbeleid voor de goederensector breder wordt gedefinieerd dan transport- en logistiek alleen, en dat ook 
aanpalende – toeleverende en afnemende – bedrijven in het clusterbeleid worden betrokken. Integraal 
onderdeel van een dergelijk clusterbeleid vormen de kennisinstellingen, de intermediairs en de institutionele 
omgeving van het goederenvervoer. Clusterdenken kan daarbij worden gezien als de logische volgende stap 
in de beleidsontwikkeling na sectorbeleid en beleid gericht op de logistieke keten. 
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Resultaten van onderzoek sorteren niet steeds effect. 

De Franse onderzoeksprogramma’s hebben in de afgelopen periode op een aantal gebieden bruikbare 
resultaten opgeleverd, vooral bij toeleveranciers. Op andere gebieden, zoals intermodaal transport, bleken de 
problemen van dien aard dat technisch georiënteerd onderzoek daarvoor geen oplossing zou bieden. Juist 
daarom wordt op de middellange termijn veel verwacht van socio-economisch onderzoek, bijvoorbeeld naar 
organisatorische modellen voor grootstedelijk transport en logistiek. 

Wanneer deze ervaring op de Nederlandse situatie wordt geprojecteerd, zou daar de les uit getrokken 
kunnen worden dat van gerichte en goed gecoördineerde onderzoeksprogrammering vooral een 
netwerkontwikkelend effect moet worden verwacht en dat niet al te zeer op bruikbare onderzoeksresultaten 
gerekend moet worden. Op innovatie gericht onderzoek heeft dus vooral een langere termijn effect en dient 
vanuit clusterperspectief te worden gezien als een factor die het gehele innovatiesysteem op den duur zal 
versterken, vooral door de interactie van het onderzoek- en onderwijssysteem met de andere componenten 
van het innovatiesysteem. 

Transportbeleid, en dus ook goederenvervoerbeleid, moet vooral vanuit een lange termijn visie worden 
gevoerd. 

In lijn met bovenstaande les dient ook het goederenvervoerbeleid vanuit een lange termijn gerichte visie te 
worden gevoerd, vanuit een strategische visie op de ontwikkeling van het goederenvervoer. Immers, op de 
langere termijn kunnen zich structurele ontwikkelingen voordoen die niet per se in het verlengde van de 
huidige trends liggen. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat de kansen van het spoorwegtransport op termijn 
nationaal en internationaal ten goede zullen keren. Om de kansen die daaruit voortvloeien te kunnen 
benutten zullen dan wel een aantal obstakels overwonnen moeten worden. Kennis- en innovatiebeleid 
maakt deel uit van een dergelijke lange termijn visie. Keuzes in bijvoorbeeld de onderzoeksprogrammering 
hangen daarmee samen. 

Vernieuwing in het goederenvervoer raakt vaak aan complexe problematiek. Een geïntegreerde 
beleidsaanpak is daarom vereist met aandacht voor het gehele logistieke proces. 

De Franse ervaringen in circa 20 jaar transportonderzoek (Predit) laten zien dat op innovatie gericht 
onderzoek betrekking dient te hebben op de gehele vervoersketen, met inbegrip dus van logistieke 
vraagstukken. Vooral aan de vraagzijde (producenten en afnemers van goederen) vormt transport een 
onderdeel van een meer omvattende logistieke keten. Om overheidsdoelstellingen op het gebied van 
goederenvervoer te realiseren is daarom een goed begrip gewenst van hoe de logistieke strategie van 
actoren wordt bepaald en op welke wijze deze te beïnvloeden valt. Pas in het recent ingezette Predit-3 
programma is gekozen voor deze bredere insteek. 

De les voor de Nederlandse situatie – brede onderzoeksprogrammering gericht op transport en logistiek – is 
in feite al getrokken. Wel zou verdere verbreding te overwegen zijn door onderzoek meer dan thans het 
geval is te richten op innovatie in de context van het goederenvervoercluster. 

Taiwan 

Leer van Taiwan hoe een logistieke visie vertaald kan worden in een uitvoeringsplan 

Taiwan heeft een strak uitvoeringsplan ontwikkeld om de logistieke visie te realiseren. Kenmerkend voor de 
Taiwanese uitvoeringsplanning is vooral het hoge detailniveau betreffende wijzigingen in wet- en 
regelgeving, toegekende budgetten en ondersteuningsmogelijkheden voor particuliere bedrijven. Voor de 
Nederlandse (beleids)praktijk ligt hierin de les besloten hoe plannen kunnen worden omgezet in acties.  

Innovaties in het goederenvervoer hoeven niet direct gestimuleerd te worden; dit kan ook door het 
algemene R&D beleid veel prioriteit te geven. 

Taiwan kent geen R&D beleid dat rechtstreeks op het goederenvervoer is gericht. Toch ligt bijvoorbeeld het 
gebruik van ICT in de sector transport en logistiek op een hoog niveau. De efficiënte werking van het 
algemene R&D beleid in Taiwan zorgt ervoor dat de transportsector indirect meeprofiteert. 

Nederland kan van Taiwan leren hoe een efficiënt e-logistics systeem opgezet kan worden 
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Taiwan heeft een systeem opgezet waarbij de elektronische bestellingen gekoppeld worden aan de normale 
toeleveringspatronen van winkels. Hiermee wordt voorkomen dat er veel verkeersbewegingen ontstaan voor 
de directe toelevering van kleine hoeveelheden aan huis. 

Zweden 

Versterking van de interactie tussen universiteit – politiek – bedrijfsleven 

De Triple Helix – de dynamische interactie tussen universiteiten, politiek en bedrijven – staat in het Zweedse 
innovatiebeleid centraal. Dankzij deze interactie wordt het innovatief potentieel in het Zweedse 
innovatiesysteem beter en voortvarender benut dan in menig ander land. 

Voor het Nederlandse kennis- en innovatiebeleid voor het goederenvervoer ligt hierin de les besloten dat 
intensivering van clusterbeleid voor het goederenvervoer potentieel biedt voor de versterking van de 
innovatiekracht van de sector. In vergelijking met Zweden kan vooral winst worden geboekt door de rol van 
Nederlandse universiteiten in het innovatiesysteem te versterken. Daarnaast kan ook worden overwogen de 
R&D stimulering in het goederenvervoercluster te intensiveren. 

Coördinatie van innovaties op het gebied van verkeersveiligheid. 

Het Zweedse innovatiesysteem heeft in het goederenvervoer goede resultaten geboekt op het gebied van 
verkeersveiligheid. De successen op dit gebied zijn voor een groot deel te danken aan de centrale coördinatie 
van R&D binnen het programma Vision Zero. In feite wordt hier de werking van clusterbeleid in de praktijk 
gedemonstreerd. 

De beleidsles hieruit kan neerkomen op een sterkere coördinatie van R&D gericht op de realisatie van 
specifieke beleidsdoelen. 

Introductie extra lange en zware voertuigen 

In Zweden heeft de invoering van extra lange en zware voertuigen geleid tot een efficiënter 
transportsysteem, met handhaving van een – hoog – veiligheidsniveau leidt en met een verbetering voor het 
milieu. Om dit te realiseren heeft de Zweedse overheid actief beleid gevoerd. 

Hoewel de Nederlandse situatie belangrijk afwijkt van de situatie in Zweden (congestie, ruimte, klimaat, 
etc.), is invoering van extra lange en zware vrachtwagens in beginsel een beleidsoptie die nadere aandacht 
verdient. Immers, de invoering kan – zoals blijkt uit de Zweedse ervaringen – leiden tot een efficiënter, 
milieuvriendelijker transportsysteem zonder dat de verkeersveiligheid in het geding komt. 

Zwitserland 

Hoewel Zwitserland in veel opzichten (denk aan organisatie van de politiek, ruimtelijk, geografische 
omstandigheden, ligging in Europa, EU lidmaatschap) sterk verschilt van Nederland, biedt dit land toch een 
aantal interessante aanknopingspunten voor mogelijke beleidslessen in Nederland. 

Bedrijven meer betrekken bij R&D 

Evenals in Zweden, Duitsland en Finland het geval is, scoort het Zwitserse innovatiesysteem  veel hoger dan 
het Nederlandse innovatiesysteem op het punt van R&D bestedingen door bedrijven.  

Op dit onderdeel van het innovatiebeleid valt er in de Nederlandse situatie het nodige te verbeteren. De 
innovatiekracht van het Nederlandse goederenvervoercluster zou kunnen worden versterkt via actief te 
ontwikkelen clusterbeleid voor het goederenvervoer. Via een dergelijk beleid zou een impuls kunnen worden 
gegeven aan R&D stimulering en hogere R&D bestedingen door bedrijven  

EU lidmaatschap als comparatief voor- én nadeel? 

De Zwitserse ervaringen op het gebied van een aantal vernieuwingen (de digitale tachograaf, rijsimulatoren; 
zie 6.2) lijken aan te geven dat het EU lidmaatschap bevorderlijk kan zijn voor de ontwikkeling van 
innovaties maar remmend kan werken op de praktische implementatie ervan. Vooral indien de 
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implementatie van vernieuwingen gepaard gaat met veranderingen in wet- en regelgeving, kan het 
complexe ontwikkelingstraject van nieuwe Europese wet- en regelgeving zoveel tijd vergen dat de feitelijke 
implementatie buiten de Europese Unie aanzienlijk sneller kan verlopen dan daarbinnen. De Zwitserse 
industrie heeft in die gevallen een comparatief voordeel ten opzichte van haar EU concurrenten. 

Vanuit Nederlands perspectief zijn de mogelijkheden om Europese besluitvorming op het gebied van wet- en 
regelgeving te versnellen beperkt. De les die uit genoemde Zwitserse ervaringen getrokken kan worden dient 
daarom hoofdzakelijk betrokken te worden op mogelijke bilaterale samenwerking met Zwitserse partners. 
Op die manier kunnen Nederlandse spelers in het goederenvervoercluster wellicht toch aansluiting krijgen bij 
de Zwitserse innovatieniche. 

Aansluiting zoeken bij het introductieproces en de praktische ervaringen met kilometerheffing in het 
goederenvervoer (LSVA) 

In tegenstelling tot Nederland is Zwitserland er wel in geslaagd de kilometerheffing (voor het 
goederenvervoer) te introduceren. Op termijn lijkt deze invoering – gezien de plannen in andere landen – in 
elk geval voor het vrachtvervoer onvermijdelijk. De Nederlandse vervoerder krijgt te maken met systemen 
voor kilometerheffing, al was het alleen maar ter vervanging van de vignetten. 

Van de Zwitserse ervaring valt het een en ander op te steken. Dat geldt niet alleen voor de praktische 
invoering maar ook voor het voortraject. Waarom is kilometerheffing in Zwitserland wél en in Nederland niet 
geaccepteerd? Ligt dit aan de presentatie en communicatie van de maatregel, zijn er culturele verschillen in 
het geding, heeft het te maken met de focus op goederen– dan wel personenvervoer, etc. Het zijn dit soort 
vragen waarop een vergelijking met de Zwitserse ervaringen een antwoord kan geven dat mogelijk leerzaam 
is voor de invoering van een maatregel die in het licht van de voorgenomen invoering van LKW-Maut 
mogelijk ook voor Nederland relevant wordt. 

Lering uit tunnelexpertise 

Een specifiek aandachtsgebied in Zwitserland is tunnelveiligheid. Op dit gebied hebben Zwitserse partijen, 
mede door gericht innovatiebeleid, ruime ervaring opgebouwd. Gezien de ondertunneling van waterwegen 
in Nederland kan deze expertise ook aanleiding zijn om lering te trekken uit de ervaringen in Zwitserland. 
Het gaat daarbij niet alleen om technische innovaties, maar ook om experimenten met nieuwe traffic 
management oplossingen in de Gotthardtunnel. 

6.4 Voornaamste beleidslessen 

In aanvulling op de leermomenten hierboven (6.3) kunnen uit onderhavige internationale beleidsvergelijking 
de volgende beleidslessen met een meer algemeen karakter worden getrokken. We maken daarbij 
onderscheid naar verschillende niveaus. 

o 	 Allereerst kan op het niveau van algemene innovatie versus innovatie in het goederenvervoer 
worden vastgesteld dat de beschikbare innovatie-indicatoren wijzen op een in het oog vallende 
discrepantie in innovatiekracht. Enerzijds laten de meeste benchmarklanden hoge (S, FI), 
bovengemiddelde (NL) en gemiddelde scores (D, F) zien in algemene innovatiekracht (zie Tabel 
2-2). Anderzijds wijzen de beschikbare indicatoren van innovativiteit in de transportsector op een 
innovatievermogen dat substantieel achterblijft bij het gemiddelde niveau in de betrokken landen. 
Voor zover deze indicatoren een betrouwbaar beeld geven, moet wel worden geconcludeerd dat de 
transportsector zelf niet zo innovatief is. 

Gegeven de innovativiteit die de transportsector in de praktijk wel degelijk ten toon spreidt, is het 
vervolgens de vraag waaraan deze sector dan haar innovaties ontleent. Voor het Nederlandse 
goederenvervoer zou het antwoord kunnen luiden: “aan het goederenvervoercluster”. Innovaties 
lijken in de Nederlandse praktijk van de goederenvervoerders vooral te worden ingekocht. 
Innovaties zijn vooral afkomstig van partijen die niet deel uitmaken van de goederenvervoersector, 
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maar wel van het cluster, zoals (innovatieve)  toeleveranciers en geavanceerde afnemers. 

De beleidsles die hierin besloten ligt is dat specifiek op de goederenvervoersector gericht 
innovatiebeleid niet bijzonder veel kans van slagen heeft: voor zover dit specifieke sectorbeleid 
wordt gevoerd, is er weinig kans dat het veel succesvoller wordt dan nu het is. In plaats daarvan zou 
innovatiebeleid dat beoogt de vernieuwingskracht van het goederenvervoer te versterken, beter 
vanuit een clusteroptiek kunnen worden gevoerd. 

o 	 Dat brengt ons bij het tweede analyseniveau: dat van het innovatiecluster. De internationale 
beleidsvergelijking laat zien dat in die landen waar actief clusterbeleid wordt gevoerd, ook relatief 
goede resultaten worden geboekt. Vooral het Zweedse en Finse innovatiesysteem kunnen hier als 
voorbeeld gelden. Daar wordt vanuit bestaande sterkten intensief samengewerkt tussen betrokken 
partijen in de verschillende geledingen van het nationale innovatiesysteem: zowel bedrijven als 
kennisinstellingen en beleidsinstanties werken eendrachtig en goed gecoördineerd samen aan zo 
gunstig mogelijke condities voor vernieuwing. 
Ook in landen waar het innovatiesysteem betrekkelijk versnipperd is (Duitsland) of nogal door 
onderzoeksprogrammering en netwerkvorming wordt gedomineerd (Frankrijk), zijn toch elementen 
te onderkennen die bijdragen aan een betere interactie tussen de verschillende componenten van 
het innovatiesysteem. In Duitsland is dat de goede samenhang tussen R&D bestedingen door 
bedrijven en de R&D stimulering door de overheid (die daarin overigens overwegend volgend is); in 
Frankrijk zorgt de netwerkvorming in de onderzoeksinfrastructuur voor een innovatieklimaat 
waarvan op innovatie gerichte bedrijven goed kunnen profiteren. 

De beleidsles voor de Nederlandse situatie is – opnieuw – dat actief clusterbeleid gericht op het 
goederenvervoercluster serieuze overweging verdient. De implicatie daarvan is dat het kennis- en 
innovatiebeleid zich niet alleen op partijen in de transportsector richt, maar ook op 
kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek), bedrijven die toeleveren dan wel afnemen van 
goederenvervoerders, intermediairs, kennismakelaars, aanbieders en beheerders van infrastructuur, 
financiële dienstverleners, aanbieders van risicokapitaal, consultants, etc. evenals de dynamische 
interactie tussen deze partijen. Clusterbeleid kan daarbij worden opgevat als een logische volgende 
stap in de beleidsontwikkeling na sectorbeleid en beleid gericht op de logistieke keten. 

In het verlengde van deze les achten wij het overigens zinnig om het goederenvervoercluster 
adequaat in kaart te brengen. Om welke actoren gaat het bij vernieuwing in het 
goederenvervoercluster? Welke rollen spelen ze in het innovatiesysteem, met welke 
innovatiebarrières kampen ze? Waar komt de relevante nieuwe kennis vandaan? Welke barrières 
staat toepassing van die kennis in de weg? Hoe is het EZ clusterbeleid vormgegeven en welke 
aanknopingspunten biedt dat beleid voor V&W? Etc. Beantwoording van dit soort vragen is vereist 
voor effectief op het goederenvervoer gericht clusterbeleid. 

o 	 In de derde plaats kan op het niveau van het overheidsbeleid gericht op innovatie in het 
goederenvervoer worden vastgesteld dat er nog een relatief groot verschil is in het beleidsdenken 
van de twee meest betrokken ministeries. Is clusterbeleid bij het ministerie van Economische Zaken 
inmiddels gefundenes Fressen, het kennis- en innovatiebeleid van het ministerie van Verkeer en 
Waterstaat lijkt nog primair een sectororiëntatie te hebben. Ook in de Duitse beleidscontext doet 
zich een dergelijke situatie voor. Is het kennis- en innovatiebeleid grotendeels in handen van het 
BMBF, een deel van het innovatiebeleid voor het goederenvervoer ligt bij de BMVBW, in het 
bijzonder bij BAST. Door de omvangrijke betrokkenheid van het Duitse bedrijfsleven in R&D en de 
volgende rol van het R&D stimuleringsbeleid van de overheid, vindt de coördinatie vooral via het 
bedrijfsleven plaats. In Finland zijn weliswaar twee ministeries actief op het gebied van kennis- en 
innovatiebeleid voor het goederenvervoer, maar daar staat het nationaal innovatiesysteem borg 
voor een goede onderlinge afstemming. 

De beleidsles die hierin ligt besloten betreft vooral de onderlinge afstemming tussen het kennis- en 
innovatiebeleid van EZ en V&W. Intensivering van de onderlinge beleidscoördinatie zou hier 
serieuze overweging verdienen. 
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o 	 In de vierde plaats is er nog het niveau van de geslaagde innovatieprojecten en -initiatieven in het 
goederenvervoer. Hiervoor (in 6.3) is daarover per land gerapporteerd. We volstaan hier met een 
korte vermelding (Tabel 6-1) 

Tabel 6-1. Samenvattend overzicht: voornaamste leermomenten voor het Nederlandse kennis- en 
innovatiebeleid op het gebied van goederenvervoer, op het niveau van projecten. 

B o Innovatieve aanpak van congestieproblemen: Nachtdistributie, het stimuleren van het ontstaan van de 
logistieke parken en regionaal clusterbeleid zijn voorbeelden van initiatieven die zijn opgezet om 
congestieproblemen op te lossen. 

o Initiatieven die in België worden opgestart om de binnenvaart aantrekkelijker te maken.  

o Oprichting van het Vlaams huis van de logistiek ter bevordering van innovaties in het goederenvervoer en 
logistiek. 

o Grensoverschrijdende samenwerking tussen beide havencomplexen als toekomstige beleidsoptie. 

D o Kilometerheffing alleen voor vrachtauto’s invoeren, om nieuwe infrastructuur mee te financieren. 

o Ontwikkel in goede samenwerking met regionale overheden en (inter)nationaal bedrijfsleven een beleid 
voor overslagcentra. 

FI o Organisatie en uitvoering van het generiek innovatiebeleid is vooral succesvol in andere sectoren zoals 
informatietechnologie, biotechnologie, machinebouw en bosbouw. 

F o Richt het bestaande Nederlandse onderzoek qua infrastructuur en programmering sterker op 
clusterdynamiek en op internationale samenwerking op onderzoeksgebied. 

TW o Leer van Taiwan hoe een logistieke visie vertaald kan worden in een goed uitgewerkt uitvoeringsplan. 

o Nederland kan van Taiwan leren hoe een efficiënt e-logistics systeem opgezet kan worden (koppeling van 
elektronische bestellingen aan gangbare toeleveringspatronen) 

S o Centrale, themagerichte coördinatie van R&D programmering (bijv. verkeersveiligheid). 

o Efficiëntievoordelen en positieve milieueffecten bij introductie extra lange en zware voertuigen. 

CH o Bilaterale samenwerking met Zwitserse partners om aan te sluiten bij Zwitserse innovatieniches die 
voortvloeien uit ongebondenheid aan EU wet- en regelgeving. 

o Leer van praktische ervaringen met kilometerheffing, en de invoering van LSVA, met het oog op 
mogelijke toekomstige invoering in Nederland. 

o Leer van ervaring op gebied van tunnelveiligheid, met oog op ondertunneling van waterwegen in 
Nederland (technische innovaties en experimenten met nieuwe traffic management oplossingen). 

o 	 Tenslotte, bij de vertaling van bovengenoemde beleidslessen naar de Nederlandse beleidscontext 
dient bedacht te worden dat er niet één juiste aanpak is: er zijn immers vele wegen die naar Rome 
leiden. Best policy practices in de beschouwde landen kunnen een bron van inspiratie vormen voor 
beleidsvernieuwing. De “juiste” keuze is steeds contextafhankelijk, zoals de landenstudies 
aangeven. Zo vormen omstandigheden buiten het cluster, zoals de geografie (lange afstanden in 
Zweden), industriële structuur (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een krachtige 
transportmiddelenindustrie) en staatsinrichting (centrale aansturing in Frankrijk) een bepalende 
factor voor de werking van het innovatiesysteem. Een hecht, “compleet” innovatiesysteem vormt 
dan ook op zich geen noodzakelijke voorwaarde voor innovativiteit. Wel wordt de kans op 
innovatief gedrag van de spelers vergroot door een goed werkend innovatiesysteem. 
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In de hantering van het innovatiesysteemdenken voor het goederenvervoercluster ligt de les 
besloten dat onvoldoende benutting van innovatiekansen zowel het gevolg kan zijn van gebrekkige 
interactie tussen de blokken van het innovatiesysteem als het gevolg van gebrekkige communicatie 
binnen de blokken. De clusterbenadering biedt beleidsmakers voor het goederenvervoer een relatief 
geschikt instrumentarium voor de ontwikkeling van beleid dat beoogt beide kansen op innovatie te 
vergroten: zowel binnen als tussen de componenten en actoren in het innovatiesysteem. 
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Bijlage 1. Samenstelling van de begeleidingscommissie; 
workshopdeelnemers 

Het onderzoek is begeleid door een commissie die als volgt samengesteld was: 

Drs. Arjan Levinga, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (voorzitter) 

Drs. Stef Weijers, Adviesdienst Verkeer en Vervoer / Hogeschool Arnhem Nijmegen

Ir. Jeroen Muntinga, Directoraat-Generaal Goederenvervoer van het Ministerie van Verkeer en

Waterstaat.


Aan de workshop hebben de volgende personen deelgenomen: 

Drs. Rob Bilderbeek, Dialogic (projectleider) 
Mw. Drs. Conny Broeijer, DGG 
Drs. Hilde de Groot, Dialogic 
Dhr. Ruud Hegger, Raad voor Verkeer en Waterstaat 
Ir. Simon Huiberts, KNV 
Drs. Arjan Levinga, AVV 
Ir. Jeroen Muntinga, DGG  
Ir. Martin Quispel, NEA 
Mw. Maaike van Roij, Senter 
Drs. Lex Simons, NHTV 
Ir. Daniel Tijink, Duitse Ambassade, verkeersattaché 
Drs. Rens Vandeberg, Dialogic 
Drs. Hans Visser, NEA 
Drs. Stef Weijers, AVV / Hogeschool Arnhem Nijmegen 
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Bijlage 2. Landenselectie 

Bij de landenselectie is uitgegaan van de criteria zoals die genoemd worden in de offerteaanvraag voor het 
onderzoek: vertaalbaarheid naar de Nederlandse situatie, de mate van effectiviteit in het innovatiebeleid, de 
ontwikkeling van voertuigtechnologie in het betrokken land, aanwezige knelpunten die overeenkomsten 
hebben met de Nederlandse situatie; voldoende spreiding in de keuze van landen; praktische criteria zoals 
beschikbaar onderzoeksmateriaal, contacten, bereisbaarheid, etc. 

Vervolgens is een “longlist” van landen gemaakt die in beginsel in aanmerking komen voor vergelijking. Als 
bronnen voor deze uitgebreide lijst is uitgegaan van de landen die in de offerteaanvraag genoemd zijn en de 
landen die in het onderzoeksvoorstel zijn geopperd als kandidaat landen. Daarbij is onderscheid gemaakt 
tussen Europese en niet-Europese landen. Om praktische redenen (tijd en beschikbaar budget) is – in overleg 
met de begeleidingscommissie gekozen voor een zestal Europese (naast Nederland) en één niet-Europees 
land. 

Daarna zijn de landen op de “longlist” beoordeeld op de mate waarin ze in aanmerking komen voor de 
vergelijkende studie aan de hand van de volgende inhoudelijke criteria: 

1) marktcriteria: 

a) de geavanceerdheid van de goederenvervoersector 

b) de mate waarin er een goederenvervoerindustrie aanwezig is in de betrokken landen 

c) het belang van goederenvervoer in de nationale economie 

2) beleidsmatige criteria 

a) de geavanceerdheid van het gevoerde innovatie- en kennisbeleid 

b) de mate waarin innovatie een issue is in het goederenvervoer. 

Aan de hand van deze criteria hebben de onderzoekers elk van de landen scores gegeven, als volgt (Tabel II
1). 
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Tabel II-1. Selectie van Europese landen voor de vergelijkende landenstudie. 

‘Markt’ Beleid 

Geavanceerdheid van 
GVV sector 

Is er een GVV 
industrie? 

Belang GVV in 
nat. economie 

Geavanceerd 
kennis- en 
innovatiebeleid 

Innovatie als 
issue in het 
GVV 

Duitsland + ++ - + ++ 

Frankrijk �/- ++ - + ++ 

UK �/- +/� + + �/-

Finland ++ � + ++ ++ 

Zweden + + + +/++ ++ 

Zwitserland ++ ++ + ? + 

België �/- - ++ �/+ -

Oostenrijk + � + ? + 

Italië - ++ - �/- �/- 

Op grond van deze scores dringen zich vier landen op als serieuze kandidaten: Duitsland, Frankrijk, Zweden 
en Zwitserland. Daarnaast is Finland gekozen op grond van geavanceerd kennis- en innovatiebeleid in 
algemene zin en België vanwege nabijheid. 
Analoog is ook voor een “longlist” van interessante niet-Europese landen gescoord welk land vanuit 
vergelijkingsoogpunt het meest in aanmerking komt (Tabel II-2).  

Tabel II-2. Selectie van niet-Europese landen. 

‘Markt’ Beleid 

Geavanceerd-heid 
van GVV sector 

Is er een GVV 
industrie? 

Belang GVV in 
nat. economie 

Geavanceerd 
kennis- en 

innovatiebeleid 

Innovatie als 
issue in het 

GVV 

VS - New York + + - + + 

VS - Mississippi 
monding 

+ � + - + 

Japan ++ ++ � +? + 

Taiwan + �/+ + + + 

Singapore + - ++ ++ + 

Korea + ++ + + + 

Op grond hiervan lijken vooral Taiwan, Singapore en Korea interessante kandidaten voor de GVV 
innovatiebenchmark. Gekozen is voor Taiwan gezien het belang van het goederenvervoer daar, richting 
China, en de vergelijkbare schaal. Zowel de VS als Japan komen qua schaal minder in aanmerking. Bij Korea 
is ingeschat dat de toegankelijkheid van relevante informatie een relatief lastige barrière kan zijn. Voor 
Singapore is de afweging gemaakt dat het weliswaar een goede vergelijkingskandidaat betreft, maar dat het 
hier wel om een stadsstaat gaat waar de praktijk van centraal geleide beleidsontwikkeling en -implementatie 
relatief ver van de Nederlandse beleidspraktijk af staat. 
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Bijlage 3. De voornaamste actoren in het Nederlandse 
innovatiesysteem voor het goederenvervoer 

In aanvulling op het samenvattend overzicht van het Nederlands innovatiesysteem voor het goederenvervoer 
wordt hieronder een meer uitgebreid overzicht gegeven van de voornaamste actoren die in dit systeem actief 
zijn. Met nadruk wijzen we er op dat het hier niet om een uitputtend overzicht gaat. 

De indeling van het innovatiesysteem (zie de figuur hierboven) kunnen we per blok de volgende actoren 
onderscheiden. 

Bedrijfssysteem 
��Aanbieders sectoraal (diverse typen bedrijven en hun vertegenwoordigers) 

o luchtvaart 
�� KLM Cargo 
�� Air Transport Association Netherlands (ATAN) 

o Wegvervoer 
�� Transporteurs (o.a. Frans Maas, Jan de Rijk, Vos, Wim Bosman, TPG) 
�� Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) 
�� Transport en Logistiek Nederland (TLN) 
�� Vereniging Eigen Rijders Nederland (VERN) 

o Spoorvervoer 
�� Railion (Deutsche Bahn) 

�� ERS

�� Shortlines

�� ACTS


o Binnenvaart 
�� Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) 
�� Het Kantoor 
�� Bureau Innovatie Binnenvaart 

o Zeevaart/kustvaart 
�� Shortsea Shipping Voorlichtingsbureau 
�� SVZ 
�� NML 
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��Aanbieders clustergewijs 
o 	 Transportmiddelenindustrie 

�� Daf Trucks / Paccar 
�� Stichting Bos 

o 	 Financiële dienstverleners

�� TVM 

�� ING Bank 
�� Rabobank 

o 	 ICT 
�� Siemens 

�� KPN 

�� ICS / Groeneveld (boordcomputers) 
�� Ortec / Ordis (software) 

o 	 Bouw 
�� Industrie (o.a. HBG / BAM NBM, Strukton, Ballast Nedam, Boskalis) 
�� Dienstverleners (DHV, Arcadis) 

o 	 Terminaloperators 
�� Rail Service Centrum (RSC) 
�� European Container Terminal (ECT)

�� VITO


o 	 Expediteurs 
�� Nederlandse Organisatie voor Expeditie & Logistiek, Fenex 
�� Brabants / Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) 

Vraagzijde 
��Vraag intermediair 

o 	 EVO (Verladersorganisatie) 
o 	 Groothandel 
o 	 Detailhandel 
o 	 Industriële intermediairs 

��Vraag eindconsumenten 
o 	 Bezorgdiensten (E-commerce) 

Overheid 
��Overheid als stimulator innovatie: 

o 	 Ministerie van Economische Zaken (EZ) DG Innovatie 
o 	 Onder EZ vallende instanties 

�� Senter 
�� Novem 
�� Syntens 

��Overheid als sectoraal beleidsmaker:  
o 	 Ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W) 

�� Sectie Weg 
�� Sectie Water 
�� Sectie Rail 

o 	 Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
o 	 Rijksdienst Wegverkeer (RDW) 
o 	 Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) 
o 	 Provinciale overheden 

��Overheid als aanbieder van infrastructuur 
o 	 Rijkswaterstaat (RWS) 
o 	 Rail Infrastructuur  
o 	 Rijksluchtvaart dienst (RLD) 
o 	 Luchtverkeersbeveiliging / air traffic control  
o 	 Traffic Information Centre (TIC) 
o 	 Havens (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam / Amsterdam, Zeeland Seaports, Groningen 

Seaports, IJmuiden havens) 
o 	 NS Vastgoed 
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��Overheid als vormgever randvoorwaarden 
o VROM (milieu) 
o Financiën (fiscale / financiële regelingen) 
o OCW (onderwijs / scholing / training) 
o SZW 
o EZ D Telecommunicatie en Post 

O&O instellingen (privaat/publiek) 
��Universiteiten 

o TU Delft (TUD) 
o Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) 
o TRAIL (TUD en EUR) 
o Technische Universiteit Eindhoven (TUE) 
o Katholieke Universiteit Brabant (KUB) 
o Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 
o Universiteit van Amsterdam (UvA) 

��HBO opleidingen 
o Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) 
o NEA Transport Hogeschool (NTH) 

��Overige opleidingen 
o Vereniging Transport en Logistiek (VT&L) 
o CCV 

��Onderzoek 
o TNO VVG (Inro) en Wegtransportmiddelen 
o Marin 
o NLR 
o Connekt 
o SWOV 

Intermediairs 
��Publiek/private instellingen 

o GoederenVervoer Randstad (Govera) 
o Incodelta 
o ESKAN 
o Multimodaal Coördinatie en –Adviescentrum (MCA) 
o MTR Noord-Nederland 
o Intermodaal Steunpunt Twente (IST) 

��Private instellingen 
o NEA 
o Ecorys Transport 
o Traffic Test 
o BCI 
o AGV 
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Bijlage 4. Innovatie-indicatoren EU/CIS-2 

In het SIID 46 programma beogen Dialogic en de Universiteit Groningen te komen tot betere indicatoren van 
innovatie in de dienstensector. Beschikbare indicatoren staan geordend in een online raadpleegbare database 
(password-protected). Op basis van CIS-2 47 data zijn gegevens beschikbaar voor de volgende innovatie
indicatoren op sectorniveau: 

��	 de totale innovatiebestedingen als percentage van de omzet (Tabel IV-1) 

��	 het aantal innoverende bedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijven (Tabel IV-2) 

��	 het aantal innovatieve bedrijven zonder R&D als percentage van alle innovatieve bedrijven (Tabel IV-3) 

��	 het aantal innovatieve bedrijven als percentage van alle innovatieve bedrijven, dat gebruik maakt van 
innovatiestimuleringsregelingen van de overheid (Tabel IV-4) 

��	 het aantal innovatieve bedrijven als percentage van alle innovatieve bedrijven, dat met het oog op 
innovatie samenwerkt (Tabel IV-5) 

��	 het aantal innovatieve bedrijven als percentage van alle innovatieve bedrijven, dat een of meer patenten 
heeft aangevraagd (Tabel IV-6). 

Voor elk van deze variabelen wordt per lidstaat een vergelijking gemaakt voor de industrie als geheel, de 
dienstensector als geheel, en het goederentransport op de weg, over water, door de lucht en via 
pijpleidingen. De gegevens hebben alle betrekking op 1996. Voor een samenvattend beeld van deze 
innovatie-indicatoren wordt verwezen naar Tabel 2-6. 

46 SIID staat voor Strategische Informatievoorziening over Innovatie in Diensten, een 4-jarig 
onderzoekprogramma dat Dialogic in samenwerking met het Groningen Growth and Development Centre 
van de Universiteit Groningen uitvoert voor het Ministerie van Economische Zaken.  

47 CIS staat voor de Community Innovation Survey van de Europese Unie. CIS-2 is de tweede editie van dit 
EU-brede onderzoek gericht op de meting van innovatie, uitgevoerd op basis van data die betrekking 
hebben op 1996. Naar verwachting zullen eind 2002 nieuwe gegevens – van 1998 – beschikbaar komen. 
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Tabel IV-1. Totale innovatiebestedingen als percentage van de omzet (verkoopopbrengsten), in de industrie 
als geheel, in de dienstensector als geheel, en in weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport, 1996. 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport 

Europese Unie 

Belgie

Duitsland* 

Frankrijk

Nederland 

Finland 

Zweden

EU-14 + Noorwegen  

3,7 

 2,1 

4,1 

 3,9 

3,8 

4,3 

 7,0 

3,7 

2,8 

1,2 

3,0 

1,2 

1,6 

2,4 

3,8 

2,8 

1,8 

0,7 

1,7 

0,9 

1,2 

1,7 

. 

1,8 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database 

* : Inclusief de voormalige DDR 

Tabel IV-2. Innoverende bedrijven als percentage van het totaal aantal bedrijven, in de industrie als geheel, 
in de dienstensector als geheel, en in het weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport, 1996. 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport 

Europese Unie 

Belgie

Duitsland* 

Frankrijk

Nederland 

Finland 

Zweden

EU-14 + Noorwegen 

51,5 

 34,3 

68,8 

 42,8 

62,2 

36,4 

 54,2 

51,4 

40,3 

13,2 

45,8 

30,7 

36,0 

23,9 

32,1 

39,9 

24,5 

9,0 

25,8 

10,8 

21,3 

16,0 

18,7 

24,1 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database 

* : Inclusief voormalige DDR. 
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Tabel IV-3. Het aandeel innovatieve bedrijven zonder R&D als percentage van alle innovatieve bedrijven, in 
de industrie als geheel, in de dienstverlening als geheel en in het weg-, water-, lucht- en 
pijpleidingtransport, 1996. 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht-, pijpleidingtransport 

Europese Unie 

Belgie

Duitsland* 

Frankrijk

Nederland 

Finland 

Zweden

EU-14 + Noorwegen  

31,8 

 25,0 

23,0 

 24,1 

25,5 

7,8 

 19,5 

31,9 

53,4 

40,4 

55,6 

28,2 

41,9 

19,4 

44,8 

53,1 

76,7 

72,5 

78,7 

65,2 

50,7 

28,7 

62,7 

76,6 

Bron: Eurostat, , SIID-database 

* : Inclusief de voormalige DDR 

Tabel IV-4. Het aandeel innovatieve bedrijven in het totaal aantal innovatieve bedrijven, dat gebruik maakt 
van innovatiestimuleringsmaatregelen van de overheid, in de industrie als geheel, in de dienstensector als 
geheel, en in het transport, 1996 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport 

Europese Unie 

Belgie

Duitsland* 

Frankrijk

Nederland 

Finland 

Zweden

EU-14 + Noorwegen  

21,1 

 20,2 

19,6 

 19,1 

49,2 

47,7 

 12,5 

21,1 

10,5 

12,2 

11,8 

11,5 

20,4 

24,8 

9,4 

10,5 

22,6 

18,1 

32,7 

9,2 

13,8 

14,9 

11,6 

22,6 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database 

* : Inclusief de voormalige DDR 
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Tabel IV-5. Het aantal innoverende bedrijven als percentage van alle innoverende bedrijven, dat 
samenwerkt, in de industrie als geheel, in de dienstensector als geheel, en in de transportsector, 1996 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht- en  pijpleidingtransport 

Europese Unie 26,3 23,6 15,5 

Belgie 32,0 44,9 38,9 

Duitsland* 24,4 16,7 12,1 

Frankrijk 35,4 34,7 27,8 

Nederland 28,6 28,3 26,1 

Finland 70,8 60,3 46,0 

Zweden 58,5 47,9 23,7 

EU-14 + Noorwegen  26,6 24,1 15,6 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database 

* : Inclusief de voormalige DDR 

Tabel IV-6. Het aantal innovatieve bedrijven als percentage van alle innovatieve bedrijven, dat een of meer 
patenten heeft aangevraagd, in de industrie als geheel, in de dienstensector als geheel, en in de 
transportsector, 1996 

Industrie Diensten Weg-, water-, lucht- en pijpleidingtransport 

Europese Unie 

Belgie

Duitsland* 

Frankrijk

Nederland 

Finland 

Zweden

EU-14 + Noorwegen  

25,0 

 22,5 

30,7 

 29,6 

21,8 

40,7 

 35,8 

24,9 

6,8 

9,0 

8,0 

8,7 

11,7 

11,7 

7,7 

6,8 

0,8 

. 

0,8 

0,9 

4,0 

. 

. 

0,8 

Bron: Eurostat, Dialogic / GGDC SIID-database 

* : Inclusief de voormalige DDR 
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Bijlage 5. Lessen uit Australië 

Onderhavige internationaal vergelijkende studie is in hoofdzaak gericht op een zestal Europese landen, 
Nederland en Taiwan. Als een spin-off van de vergelijking zijn we een tweetal interessante initiatieven in 
Australië tegengekomen die het vermelden waard zijn: PBS (Performance-Based Standards) en IAP 
(Intelligent Access Project). Beide worden gecoördineerd vanuit de National Road Transport Commission 
(www.nrtc.gov.au ). 

Performance-Based Standards 

Het idee achter PBS is eenvoudig, en wordt als volgt op de zware voertuigen regelgeving toegepast: de 
prestatienorm waaraan een voertuig moet voldoen voordat deze toegang krijgt tot het wegennet wordt 
gedefinieerd, in plaats van dat wordt beschreven hoe het voertuig er uit moet zien (lengte, gewicht en 
andere dimensies). Op deze manier wordt de voertuigindustrie gestimuleerd tot het ontwikkelen van 
innovatieve voertuigen, wat moet resulteren in minder voertuigen, betere veiligheid en minder negatieve 
effecten op de wegen en de omgeving. Voertuigen mogen immers groter zijn (en dus economisch 
voordeliger), zolang ze maar aan de prestatienormen voldoen. 

Het project is momenteel de onderzoeksfase voorbij, en zal in 2005 worden ingevoerd. Uit onderzoek blijkt 
dat het grootste deel van het huidige wagenpark al voldoet aan de prestatienormen die opgelegd (kunnen) 
gaan worden; dit zijn prestatienormen op het gebied van gewicht, remvermogen, bochtenligging, asdruk, 
etc. 

Intelligent Access Project 

Wanneer flexibele normen worden gehanteerd voor het toelaten van voertuigen op het wegennet, moet ook 
een efficiënt regulatiesysteem worden gebruikt. In Australië wordt daarvoor gekozen voor het monitoren van 
voertuigen op afstand, via satelliet en mobiele communicatie. Voertuigen worden op afstand gecontroleerd 
of ze alleen op die wegen rijden en op die tijden, waarvoor toestemming is verleend. Bijvoorbeeld, de 
normen voor toegang tot wegen in stedelijke gebieden 's avonds na elf uur zijn strenger dan gedurende de 
dag; hier mogen dus alleen voertuigen rijden die minder geluidsoverlast veroorzaken. Dit is goed te 
handhaven via het automatische systeem met satelliet en GSM monitoring. 

Er wordt in het kader van dit project in Australië veel aandacht besteed aan de dialoog met het grote publiek 
en met de vervoersindustrie. Het grote publiek moet begrijpen waarom het toestaan van grotere (en op het 
oog gevaarlijkere) voertuigen niet zal leiden tot gevaarlijke situaties. De vervoersindustrie moet begrijpen 
waarom het monitoring systeem noodzakelijk is. Deze dialoog neemt relatief veel tijd in beslag, en wordt 
zeer serieus genomen. 

De mogelijke beleidsles voor Nederland ligt in het feit dat een flexibele regelgeving bij kan dragen aan het 
stimuleren van innovatieve ontwikkelingen. Inmiddels is het project ook ondergebracht in de OECD, en zal in 
de tweede week van februari 2003 een groot seminar in Melbourne worden georganiseerd rondom dit 
thema (PBS International Seminar). 

Bron: A networking opportunity, Traffic Technology International, October/November 2002, pp. 74-79. 
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Bijlage 6. Nederlandse organisaties in Europese KP5 
projecten 

In verschillende Europese projecten onder het 5e kaderprogramma hebben Nederlandse bedrijven en 
instellingen een coördinerende rol (zie 5.3.2). In deze bijlage is uitgewerkt bij welke Nederlandse bedrijven of 
instellingen de coördinatierol ligt48. 

Tabel VI-1. Nederlandse coördinatoren in Europese 5e kaderprogramma projecten. 

Project 
afkorting 

Programma Nederlandse coördinerende organisatie 

Competitive and sustainable growth (GROWTH) 

2. ESSAI Enhanced Safety through Situation 
Awareness Integration in training   

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
Dpt: Man Machine Integration Department 
Contactpersoon: Jan Joris Roessingh  

3. OPAL Optimisation Platform for Airports, 
including Land-slide   

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
Dpt: Mathematical Models And Methods  
Contactpersoon: Michel van Eenige 

4. ONESKY One Non-National European Sky   Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
Contactpersoon: L.W. Esselman (Dr) 
Email: p/a cwcheung@nlr.nl 

5. ASTER Aviation Safety Targets For Effective 
Regulation   

Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium 
Dpt: Flight Testing And Safety Department  
Contactpersoon: Alfred Roelen 

6. SPIN Scanning the Potential for INtermodal 
transport   

NEA Transport research and training  
Contactpersoon: H. den Harder 
Email: nea@nea.nl 

7. BOB Benchmarking of Benchmarking NEA Transport research and training  
Contactpersoon: Ad Rosenbrand  

8. METEOR Monitoring and Evaluation of Transport 
and Energy Oriented Radical strategies 
for clean urban transport 

NEA Transport research and training  
Contactpersoon: L. C. Spaans 
Email: mme@nea.nl 

9. FID Improved Frontal Impact Protection 
through a World Frontal Impact Dummy 

TNO Automotive 
Dpt: Crash Safety Centre 

48 Om doelmatigheidsredenen is afgezien van een meer volledige inventarisatie waarbij ook gekeken is naar 
participerende bedrijven en instellingen. In totaal zijn er 72 projecten in het 5e kaderprogramma van de EU 
waarin tenminste één Nederlandse organisaties is betrokken. Er is van uitgegaan dat toespitsing op 
coördinerende Nederlandse bedrijven / instellingen een goede eerste indicatie geeft van de aard van de 
betrokkenheid. Gezocht is op http://dbs.cordis.lu/fep/MSS/NL/NL_PROJ_search.html met de zoektermen 
(freight transport) or (goods transport) or (intermodal) and not passenger, en met ‘Only select projects with 
Dutch coordinators’ aangevinkt voor de drie relevante specifieke programma's. 
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Contactpersoon: Jac Wismans 

10. IASON Integrated Assessment of Spatial 
econOmic and Network effects of 
transport investments and policies 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research 
– TNO - INRO 
Contactpersoon: J.A. Blom  
Email: MBE@inro.tno.nl 

11. EMBARC European Maritime study for Baseline 
and Advanced Regional and Coastal 
traffic management 

Stichting Nederlands Instituut Voor Maritiem Onderzoek 
Contactpersoon: Frans Roshchar 
Email: nim@wxs.nl 

12. THEMIS THEmatic Network in Optimising the 
Management of Intermodal Transport 
Services 

NEI Transport 
Contactpersoon: Ronald Jorna 

13. 
ADVISORS 

Action for advanced Drivers assistance 
and Vehicle control system. Implemen
tation, Standardisation, Optimum use of 
the Road network and Safety  

SWOV Institute for Road Safety Research 
Contactpersoon: Rob Eenink 

14. STELLA Sustainable Transport In Europe And 
Links And Liaisons With America   

Economic And Social Institute 
Contactpersoon: Peter Nijkamp (Prof. dr.) 
Email: pnijkamp@feweb.vu.nl 

15. STAIRRS Strategies and Tools to Assess and 
Implement noise Reducing measures for 
Railway Systems 

Stichting European Rail Research Institute  
Contactpersoon: Brian Hemsworth 

16. 
PROTRANS 

Role of Third Party Logistics Service 
Providers and their Impact on Transport 

Buck Consultants International 
Contactpersoon: René Buck 
http://www.logistik.tu-berlin.de/sulogtra+protrans/ 

17. TELLUS Transport & Environment aLLiance for 
Urban Sustainability   

Municipality of Rotterdam 
Contactpersoon: Frank van Vliet (Drs)  
Email: frankvv@pir.rotterdam.nl 

18. CO-ACT Creating viable cOncepts for combined 
Air/rail Cargo Transport   

Schiphol Group AAS - N.V. Luchthaven Schiphol  
Contactpersoon: Gert-Jan Hermelink 
Email: Hermelink@schiphol.nl 

19. Conditioned container unit for HACCP-
safe transport & storage for provisions   

Rooswinkel Horeca Groothandel B.V. 
Contactpersoon: Patrick Rooswinkel 

20. Development of an intermodal 
transportation system for Edible Liquids 
using Europe's Inland waterway system 

Buhrmann Bulk Systems B.V. 
Contactpersoon: Dick Bührmann  

User-friendly Information Society (IST) 

1. FRAME
NET 

Architecture Made For Europe – 
Network 

Ministerie Van Verkeer en Waterstaat 
AVV Transport Research Centre 
Contactpersoon: Jan W. Tierolf 
Email: j.w.tierolf@avv.rws.minvenw.nl 

Internationale innovatiebenchmark voor het goederenvervoer 97 


