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weer iets nieutvs.".
modern materieel voor goederenvervoer

De jongste jaren heeft de N.M.B.S. grote inspanningen
gedaan om de vervoersvoorwaarden voor de reizigers
te verbeterer, en zij hee{t daartoe moderne en geriefe-

lijke rijtuigen in gebruik

genomen.

De tractie van de treinen werd in zeer grote lrrate gerationaliseerd; de stoomlocomocief heeft de plaats geruimd voor de electrische tractie of de dieseltractie.

ZelÍs voor rangeringen zijn de stoomlocornotieven
thans vervangen door diesellocornotieven en locotractoren, waarvan het vermogen aangepast is aan de
plaatselijke behoeften.
Inzake vaste installaties van reizigersstations en goederenstations alsmede inzake seininrichting, waarbij de
technische vooruitgang te baat genomen worclt, werd
de exploitatie van de spoors/eg gerationaliseerd en werd
de cliëretele een betere dienst geboden.

wil de N.M.B.S. ook iets doen inzake materieel
voor goederenvervoer bij wagenladingen. Op dat stuk
zijn sommige buitenlandse netten reeds vastberaden
overgegaan tot de speciaiisatie van de u/agens, om de
kosten te vermincleren die verbonden zijn aan de beginen eindverrichtingen.
De Belgische spoorwegen zijn van plan zich speciale
'wagens aan te schaffen, waarmee het werk bij het lossen in aanzienlijke n-rate kan verrninderd en tevens
onder de beste hygiënische en sociale voorwaarden kan
uitgevoerd worden.
Iedereen begrijpt dat wagens met automatische lossing,
vooral voor massaal en geregeld vervoer van los geladen
goederen, van bijzonder belang zíjn voor de rationalisatie van de nijverheidsinstallaties voor het laden en
het lossen.
De N.M.B.S. is vanzelfsprekend niet in staat op staande
voet duizenden bestaande wagens door modern materieel te vervangen.

Thans

2

Binnen een paar jaren zullen vele wagens versleten zijn
en clerhalve buiten dienst moeten gesteld worden. \[ij
kunnen dus de vervanging door moderne wagens in
overweging nemen. Die wagens zullen oordeelkundig
gekozen worden. Ze moeten immers karakteristieken

hebben dte ze uitstekend geschikt maken voor de behoeften van de cliëntele. Daartoe is het gewenst dat
de cliëntele met ons samenwerkt en wij zuller met belangstelling alle suggesties onderzoeken.

Hierna reeds enkele gegevens over 3 typen van wagens
die thans besteld zijn of bestudeerd worden.

l.

Ketelwagen met pneumatische lossing voor het
vervoer yan cement, ongebluste kalk in poeder,

chefiische producten en andere poedervormige
stofÍen.
wagens van dat type in aanbouw en er
wordt verwacht dat zi1 eerlang in dienst zullen gesteld

Er ziln 2 Í
worden.

De aankoop van bijkomende wagens voor 1962 wordt
voorbereid.

De goederen worden gestort.
Elke silo heeft een laadvermogen van 14 m3, d.i.28 rn'
per wa8en.
De toegelaten maximumlast is ongeveer 27,5 t.
De goederen worden gelost door middel van een motorcompressorgroep die lucht onder een druk van 2,5 kg
in de ketel jaagt.. De emulsie lucht f cemenr wordt
naar de silo van de geadresseerde gedreven" FIet debiet
bij het lossen is circa 1 ton per minuut. De motorcompressor, die 400 tot 600 mt lucht per uur moet
kunnen debiteren, moet door de cliënt aangekocht
worden,

Ketelwagen met pneurnatische

Iossing voor

het vervoer

van

onverpakte cement en sommige
andere poedervormige sto{fen.

S:hema van de ketelwagen

:

466 mm ,' B. verbindingsstuk voor
perslucht, Q 5A I C. veillgheidsl<iep,2,S tot 2,9 kgicm:

A. vulopeninq,

@

D. uitlaatverbindingsstuk, 0

100

Bovenaan

: het verbindingsstuk voor perslucht
van de l<etelwagen
en het aandíijfwiel van de schroefrem.

Onder: l<etelwagen met pneumatische lossing;
vooraan rechts het uitlaatverbrndingsstuk.

2.

Open zelÍlosser met zadelvormige bodem

Het debiet van het

lossen kan naar believcn geregeld

worden.
r,oor het vervocr van cokes, steenkolen (nict klevend)

en andere los geladen goederen,
hellend r.r-retalen vlak glijden.
Y

oornaamste haraktcristie ken

die over een + 4I''

:

volun-re van de kast

::

toegelaten rr-raximun-rlast

- 26,í t

De

!(,!

De goedercn worden gelost :
hetzij in een silo opzij en lager dan het spoor ge-

-

11'l

goederen worden geladen door middel r,an een

Iegen;

hetzij op een vaste of verrijdbare transportbànd
waarmee de goederen kunnen opgehoopt op een
vrachtauto of in een hoge silo kunnen geladen
worden.

grijper, een stortgoot, een transportband, enz.

De onderstaande foto's stellen een wagen v,rn de Neder-

De goederen worden gelost in een silo onder het spoor.
Zc vallen aan weerszijden van de wagen. Dat werk is

landse spoorwegen voor, met dezelfde karakteristieken

in enkele seconden afgclopen.
Er is r.oorzien dat in het begin van 1962 een reeks

bij de N.M.B.S. bestudeerd wordt.
Die wagens zullen cchter pas over ongeveer 2 ja'er
ter beschikking van de clientële kunnen gesteld

van die wagens zal gebouwd worden.

worden.

als de wagen die

De in Duitsland en in Nederland in dienst gestelde
s/agens zijn 4 ,-n hoog, wat in België een belen-rmering zou zijn in sorrr-nige laadplaatsen van steenkool-

3. Open (oÍ overdekte) wagen met

automatische
met
regelbaar
debiet.
lossing door storting

Dat voertuig zal gebruikt worden voor het vervoer
van los geladen goedercn, zoals gesorteerde steenkolen,
steenslag, kalk in brokken, dolomiet, slakken en bepaalde korrelvonr-rige goederen.

De wagen bestaat

uit 2 silo's.

De volledige lading wordt gelost door middel van een
stortgoot, hetzij links, hetzij rechts van het spoor, naar
keuze van de geadresseerde.

n-rijnen, steengÍocven, enz.

Die hoogte is evenwel noodzakelijk orll een maximutncapaciteit te bekon'ren. Het probleen-r wordt door onze
diensten grondig onderzocht.
Voor alle technische details en wensen in verband met
het nieuw rr-raterieel dat vrordt bestudeerd, worden de
cliënten verzocht zich in verbinding te stellen met de
dienst ,,Behandeling Goederen", Afdeling E ll-3,
Leuvenseweg 21 , te Brussel (tel. (02) 11.18.70
binnenpost 1113), hetzij rechtstreeks, hetzij door ber-niddeling van het plaatselijk handelsagentschap.

Bediening van de stortklep.

S

Uitlopen der goederen

tor tgoot

Iangs de stortgoot.

:

'4.:4:::,.
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Ë

Zelílcsser vcor cokes en zel<ere
andere goederen.

A
/-
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Zijdeaanzicht van de zelflosser.
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Vocraanzicht van de zelÍlosser met geopende deuren:
tarra gemiddeld 13,.1 ton; laadveÍmogen 26,5 ron;

volume van de kast

Lossen

met naar believen

regeibaar debiet.

Camicn in 5 m:nuten geladen

met transportband-

Model van tremelwagen in dienst

bij de Nederlandse

Spocrwegen-

: 56,6 m\.
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IlanalisaÍie yan het InternaÍionaal verkeer
In het

Spoornieuws

nr 3 werd

aangekondigd dat het vervoer over sornmige
tot het verkeer
bestemming naar afgebakende zones omheen deze

n-rinder belangrijke grenspunten sedert 1 apríl 1961 is beperkt

bij vertrek uit of met
grensPunten.

De schets hiernaast illustreert het mogelijk verkeer over het grenspunt P.
Daarop zien we de grens F en de twee zones omheen P aan weerszíjden van F.
D en C zijn willekeurig gekozen plaatsen van herkomst of bestemming buiten
de zones omheen P gelegen.
De toegelaten overgangen ziln: X naar D of omgekeerd

Y naar C of omgekeerd
V naar Z of omgekeerd
Alle inlichtingen over deze grenspunten met beperkt verkeer en inzonderheid
over de zones welke ze bedienen, kunnen bekomen worden in de stations en
de handelsagentschappen van de N.M.B.S. Dat het verkeer over een grenspunt
beperkt is, kan de aÍzender aÍleiden uit het feit dat het niet is opgenomen in
de lijst aan het einde van dit artikel, waarin de grenspunten voor het groot
internationaal verkeer zijn vermeld.
Naast de grenspunten met beperkt verkeer zljn er dus tal ,ro ,rrdË.. die voor
alle verkeer open staan, soms onder voorbehoud van enkele weinig belangrijke
beperkingen.
Er moet echter nog aan toegevoegd worden dat het vervoer over lange afstand
in doorvoer over derde landen slechts over sommige, wel bepaalde doorvoernetten mag geschieden.
Deze toestand is op de kaarten afgebeeld.
De kennummers van de punten die op de grens tussen twee spoorwegnetten
liggen, symboliseren het geheel van de overgangspunten verspreid op deze
grens. Die grenspunten zijn in de bijgevoegde lijst onder hetzelfde nummer
opgesomd.

VER5 OANEMARX,sUEOE
ALLEMÀGNt ORI€NÍÀI F
POLOGNE
NÀÀR OEEMARIN,MOEN

l

_\/

\D

vEFS lraLrE

lg"l'^!!

i

]

I. België /

LIJST

VAN DE OPEN GRENSPUNTEN

Duitsland
/ Aachen West
/ Aachen Si.id
z. België / Luxemburg
Gouvy I Trois-Vierges
Sterpenich / Kleinbettingen

Montzen
Montzen

?

Athus (i )
Belsië / Frankrilk

/

Moeskroen

Tourcoing

Quiévrain / Blanc Misseron
Quévy / Feignies

/

Erquelinnes

Jeumont
/ Givet
Ecouviez (2\

Heer-Agimont
Lamorteau

ri

+. Luxemburg
Rodange /

VERWIJZINGEN:
(l) beperking van veeartsenijkundige aard.
(2) enkel open voor wagenladingen.
(3) beperking voor zendingen radioactieve stoÍÍen.
(4) beperking voor zendingen opium en andere opwekkende middelen.
(5) gesloten voor ijlstukgoedzendingen.
(6) de E.G-K.S.-producten worden slechts bil aÍzonderlijke wagenladingen

Luxemburg

(1

i)

(12)
(I

3)

(14)

aan-

open voor wagenladingen als vrachtgoed verzonden.

gesloten voor ijlstukgoedzendingen.
beperkingen van phytopathologische aard.
gewicht beperkt tot l6 t per as.
beperkingen voor zendingen bauxiet en minerale oliën.
enkel open voor stukgoedzendingen.
beperkingen voor vervoer van lijken, levende dieren, goederen van de R.l.D.

en voorwerpen waarvoor schutwagens oí meerdere wagens nodiE zijn.

I ZouÍÍtgen

/

Wasserbillig

(B) enkel open voor ijlstukgoedzendingen.

(9)
(10)

/ Frankriik
Mont St. Martin

Bettembourg

genomen.

(7) enkel

/

Athus / Mont St. Martin

Duitsland

/

lgel
6. België / Zeeuws Ylaanderen
Sas van Gent (l) (3) (4)
Hulst (l ) (3) (4)

België

/

Nederland +

(*

Zeeuws Vlaanderen uitgezonderd)
Essen / Roosendaal (l)
Weelde I Baarle Nassau( l )(3)(4)(5)
Achel / Valkenswaard (l) (3) (4) (5)
Hamont / Budel (l ) (2) (3) (4)

Lanaken / Maastricht (l) (4)
i Eijsden (l) (4)
8. Duitslandi / Zwitserland
Basel Bad. Bf
Waldshut
SchaÍÍhausen Bad. Bf
Singen (Hohentwiel)
Konstanz
Friedrichshafen / Romanshorn

Vise

9. Frankrijk I Zwitsetland
Bàle SNCF / Basel SBB
Delle / Porrentruy

I

5. Oostenriik I ltalië

Les Verrières
Va llorbe

I

Genève Cornavin
Genève La Praille

Nieuwe Schans / Weener (l) (3) (4)
Coevorden I Laarwald (l ) (2) (3) (4)
Oldenzaal / Bentheim (i)
Enschede SS / Gronau (WestÍ)(1 )(4)

Winterswijk/Borken(WestÍ)( I ) (3 )(4)
Nijmegen / Kranenburg (l) (4)
Venlo / Kaldenkirchen (i) (4) (6)
Vlodrop / Dalheim (1)(2) (3) (4)
Haanrade lHerzogenralh (l) (3) (4)
Simpelveld / Richterich (l ) (4)
I. Frankrijk / Duitsland
Apach / Perl
Hargarten Falck / Ueberherrn (7)
Forbach / Saarbrijcken
Sarreguemines / Hanweiler Bad.
Ricl<lingen

Lauterbourg

6.

I Berg (PÍalzl

Simbach (lnn)
zburg
Kufstein

Sa

I

Lindau HbÍ (8)
Lindau (Reutin) (9)

/

)

Polen

I Szczecin Gumience
/ Szczecin Gumience Gr
Kietz I Kostrzyn Gr
Frankfurt (Oder) / Stubice Gr

Gr

/ Poggioreale Campagna
Repentabor / Poggioreale del Corso
I8. Zwitserland / Oostenriik
St. Margrethen
Buchs (SG)
19. Oostenriik ,i Hbngariie
Nicl<elsdorÍ / Hegyeshalom
Le:p:rsbach-SchattendorÍ

Wilhelm-Pieck-Stadt Guben /
Gubin Gr (i0)
Forst (Lausitz) I Zasieki Gr (10)
Horka / Bielawa Dolna Gr (10)

25.

Agfalva (1 I )
Sopron

20.

Selb-Plösberg

/

Schirnding

/

1)

26.

As

Tsiecoslovakiie
Zittau Gr / Hradek nad Nisou
Ebersbach (Sachs) Gr / Jirikow

23.

Zlel>

Radiumbad Brambach Gr / Plesna
Tsjecoslov akiie I Hongariie
Rusovce

/

29.

Sahy / Dregelypalank
Lucenec / lpolytarnoc
Siatoros / Somosköujfalu

I

27. Duitsland DB / Denemarken
SUderlijgum / Tonder Gr
Flensburg I Padborg Gr (13)
Flensburg Weiche I Padborg
28.

Raika

Komarno / Komarom
Chl'aba / Szob

Lenartovce

Gr

Bernhardsthal / Breclav
Marchegg / Devinska Nova Ves

22. Duitsland DR /

Gr I Dolni

I Chalupki

Petrovice u Karviné I Zebrzydowice Gr
Cesky Tesin / Marklowice Gr
Circ / Leluchow Gr
Oostenrijk / Tsjecoslovakiie
Summerau / Horni Dvoriste
Gmiind N.O. / Ceske Velenice

Unter Retzbach / Satov

Cheb

Furth i. Wald / Ceska Kubice

Schöna

Tsjecoslovakije / Polen
Cernousy / Zawidow Gr (10)
Kralevec / Lubawka Gr (i01
Mezimesti / Mieroszow Gr (10)
Lichl<ow / Miedzylesie Gr (i0)
Mil<ulovice / Glucholasy Gr (10)

Yrbice

Szenrgotthard
Hongarije / Joegoslavië
Marakeresztur / Kotoriba

Masyarboly/BeliMonastir(l )(l 0)(l
Kelebia / Subrtica
21. Duitsland DB / Tsiecoslovakije

Chiasso

Passau Hbt

DR

Grambow

Jesenice

Sezana

lselle tr.
Pino tr.

14. Duitsland / Oostenrijk

/

Satoraljau jhely (1 I

24. Duitsland
Rosow

I

Tirano

Kechnec / Hidasnémeti
Slovenske Nove Mesto /

lnnichen / San Candido
Tarvisio Centrale
Oostenrilk / Joegoslavië

Bleiburg / Prevalie (101
Spielfeld Strass / Sentilj
17. Joegoslavië / ltalië

Kehl

2. Frankrilk / ltalie
Modane / Bardonecchia
Vintimille / Ventimiglia
| 3. Zwitserland / tralië

Turna nad Bodvou / Bodvavendégi

Brennero

Rosenbach

10. Nederland / Duitsland

I

/

Brenner

Sassnitz Haf en Fàhre

30.

r

(2.\

/

Trelleborg

Denemarken f Zweden
Kobenhavn Gr / Malmö

Helsingor Gr

Banreve

Gr

Grossenbrode./Gedser Vest Gr(2) ( I a)
Duitsland DR / Denemarken
WarnemUnde Fàfue I Gedser @st Gr
Duitsland DR / Zweden

/

Hàlsingborg

te zijn geriefeliik, weet u
Dit

!

is een reeks van 4 bagagekluizen, ook nog

,,lockers" genoemd.
U vindt, ze ifi al de grote stations, inzonderde bagagedepots.
Ze werken automatisch door het insteken van
een vijffrankstuk.
'\X/ie
de kluizen kent, stelc ze zeer op prijs.
Dat ziet men best in het druk seizoen in de
toeristische localiteiten waar elke kluis tot gerrriddeld 2,4 ntaal per clag gebruikt wordt.
\flaarop wacht U om ook te beproeven hce
gernakkeli.jk ze zijn ?

De en.ige bedoeling uan, dit artilzel is de lezer welke ncet die
begriltpen niet aertrouwd. is,
aan de band uan een ouerzicht
in tabeluorln en een, k"orte witeenzetthtg een id.ee te geuen
uan de tarifering aan bet goederenueruoer bij de N.M.B.S.

Het Belgiseh Tariefstelsel
aoor het goederenueruoer

VEREENYOUDIGD TABELLARISCH OVERZICHT

Eundel I (Algemeen reglement)
nnternationale Overeenkomst Goederen (CIN{)
Overeenkomst van de li7ereldpostvereniging
betreffende de postcolli.

Reglen-rentering

fr:;*::Í:Í
tariferins

VAN DE TARIFERING VAN HET GOEDERENVERYOER

Afstanden
(bundel II)

Nomenclatuur van
de goederen
(bundel III)

I

Dienstbestemrning der
stations en der aansluitingen

(bundel IV)

_t
I

i-

Eigenlijke
tarieven

V

Wagenladingen

Stu.kgoed,

Bundel V
Algemeen Europees tarief
Algemeen internationaal
tarief voor expreszendingen
Tarief voor internationale
postcolli

a

gen lad in gen. pr

'ie niet

EGKS-producten

Bundel VI
Internationaal EGKS-tarief
echtstreekse internationale

o

tot de EGKS
Bundel

clu

ct

en

b'ebore

VII

Rechtstreekse internationale
tarieven

tarieven

I

L

Algemene rechtstreekse internationale tarieven

Het Belgisch tarievenstelsel ornvat

gaande niets bepaalt

7o) een d,eel regleruenterin.g bestaande uit :
btmdel 1 of ,,Algemeen Reglemenr voor het goede-

verwijst.

-

renvervoer", opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de wet var, 2í augustus 1891 betreffende
het vervoercontract.
Die bundel is van toepassing op zendingen in binnenverkeer en op die in internationaal verkeer, -voor zover de internationale overeenkomst (C.I.M.) dienaan-

-

oÍ

naar de nationale wetgeving

de C.I.M. o{ ,,Internationale Overeenkomst
treffende het goederenvervoer per spooru/eg",

bedie

geldt voor het spoorwegvervoer tussen verscheidene
landen.

Als aanvulling van de C.I.M. ztjn er ook reglementen
die betrekking hebben op bijzondere onderwerpen, zo-

als bij voorbeeld het T.I.Ex., nlet bepalingen

die

speciaal gelden

voor internationale

expresgoedzen-

dingen.

de Overeenkomst van de Vereldpostvereniging
betreffende het vervoer van internrtionale post-

-

colli. Die zendingen vallen dus niet onder toepassing van de C.I.M.

2\

de aanuullende delen uan cle tarifering, bestaancle

uit

:

bundel II, met de afstanden \ran station tot st:rtion,
Bepaalde tarieven zijn imr-ners gebaseerd op die

-

afstanden, dan wanneer andere tarieven van tevoren vastgestelde príjzen per verbinding geven of
helemaal geen rekening houden met de afstancl,
zoals het tarief van toepassing op postcolli in

de vrachtpríjzen van elk land worden dan samengeteld om de totale vervoerprijs te bekon-ren.
Met de rechtstreekse internationale tarieven wordt er
naar gestreefd die tariefverscheidenheid te voorkomen:
door de voorwaarden voor de aanneming en het
- vervoer eenvormig te maken (bij voorbeeld het
vereist minimumgewicht per wagen enz. enz.);
aloor in vele gevallen príjzen van eind tot eind vast
- te stellen, waarbij de afzender geen enkele berekening rroet rnaken. Dre prijzen worden dan slechts
berekend voor een beperkt aantal stations, buiten
welke het tarief niet van toepassing is.
De aldus vastgestelde príjzen kunnen verkregen
worden door samentelling van de respectieve nationale vrachtp rijzen oÍ kunnen tariefverminderingen

binnenverkeer.

bundel III, of de nornenclatuur van de goederen.
In die lijst zijn de verschillende goederen in klassen
ingedeeld, met het oog op de toepassing van de
tarieven waarbi.l afzonderlijke reeksen var' prrjzen
vastgesteld zijn volgens de aard r.an de vervoerde

-

producten.

In

België gelden voor stukgoed tarieven waarbij geen
rekening wordt gehouden rnet de aard van de producten. Zulks is niet het geval voor zendingen bij wagenladingen.

behelzen.
Onderscheid

Vij

achten het nuttig ook de aandacht te vestigen op
het onderscheid dat bestaat tussen de volledige wagen
of ,,wagenlading", volgens de bij de N.M.B.S. gebruikte terminologie, en de stukgoedzending die in België
vaak ,,onvolledige lading" wordt genoemd.
\rallen onder toepassing van de tariefvoorwaarden voor
wagenladingen

Bundel IV met de dienstbestemming van de sta- - tions en de verbindingssporen. De stations zijn
irnmers niet alle open voor alle soorten van zendingen.

3") De eigenlijke tarieuen.
Functie en draagwiidte van de rechtstreekse
ta

te maken tussen verkeer bij wagenladingen en

stu kgoed.

:

alle zendingen goederen die niet met andere kunnen geladen worden en waarbij het uitsluitend gebruik van een wagen vereist is, zelfs als deze niet
volgeladen is;

alle zendingen waarvoor de cliënt het uitsluitend
vraagt, hetzij door een
passende aanduiding in het vervoerdocurnent, hetzij door de wagen te loden of te sluiten mec een
hangtlot;
alle zendingen met een gewicht van Í t of waarbij
-Andere zendingen worden als ,,stukgoed" beschouwd.
voor dat gewicht betaald wordt.

- gebruik van een wagen

internationale

rieven.

Als er geen dergeli.jke tarieven bestaan, valt het internationaal goederenvervoer, in zake reglementering,
onder toepassing van de C.I.M. en, wat de tarifering betreft, van de bepalingen die op elk bereden nec gelden;

Stukgoed.

De tarifering voor stukgoed is opgenomen in bundel V,
die in hoofdzaak volgende tarieven bevat:
het expresgoedtarief;

- het ijlgoedtarief;
- het tarief voor postcolli in binnenverkeer;
- het gecombineerd tarief ,,spoorweg - vliegtuig";
reeks van speciale tarieven.
Volgende rechtstreekse internationale tarie-zen zijn
thans van toepassing :
het tarief betre{fende de internationale postcolli;
- het algemeen Europees tarief voor stukgoedzen-

-

-

dingen;

het algemeen internationaal tarieÍ voor het vervoer

van expresgoed (T.C.E.X.).

Wagenladingen met EGKS-prod,ucten.

De tarifering van toepassing op producten onderworpen aan het verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap voor Kolen en Staal (E.G.K.S.) geldt
alleen voor araclc'tgoed bij wagenlading.
Het betreft in hoofdzaak volgende producten : steenkolen, cokes, briketten, ijzererts en mangaanerts,
schroot, ruw gietijzer en ruw'staal, halffabrikaten en
bepaalde afgewerkte ljzer- en staalproducten.
Bundel VI omvat al wat betrekking heeft op zendingen veryoerd over het Belgisch net (binnenvÈrkeer of
internationaal verkeer) en het ,,Internationaal tarieÍ
voor het vervoer van goederen tussen de staten die lid
zijr van de EGKS" behelst de gegevens voor de internationale zendingen van elk der 6 aangesloten staten
alsmede bepaalde tariefovereenkomsten met Zwitserland en Oostenrijk.
Er moet worden aangestipt dat bedoeld internationaal
EGKS-tarief twee bijlagen heeft waarin de afstanden
in internationaal verkeer zijn opgegeven. Hier is het
dus niet nodig bundel II, waarvan hiervoren gewag is
gerlaakt, te raadplegen.

Wagenladingen met producten die niet tot de EGKS behoren.
Die tarifering is opgenornen in bundel VII.
Zij geldt eveneens voor het vervoer van EGKS-producten als expresgoed en ijlgoed.
Verder bevat zij een aantal algemene tarieven van
bijzondere aard, die eveneens van toepassing zijn op
stukgoedzendingen alsmede op zendingen EGKS-producten, namelijk :
Hebben eveneens

betrekking op

T arieaen

stukgoed-

EGKS-

zendingen producten

dieren
I
ssnl2iners
a
pallets en boxpallets
14 - springstoffen
.
i t - zendingen op wagens met ver- laagd laadvlak - ondeelbare
6
g9-

levende

>t<

*

>i<

- ladingen buiten laadprofiel - speciale treinen
rnassa's

*

*
16- verpakkingen.
17
camionnagetarief
- douane-, politie- en andere
I8
- formaliteiten
*
19

20
22

-

speciale prestaties binnen de
omheining van de havenstations .

*
*

*

*

*

*

bijkomende verrichtingen en

- kosten

goederen voor jaarbeurzen en

- tentoonstellingen

*

*
Vij

hopen ten behoeve van de deskundigen inzake
vrachtprijsberekening, expeditiefirma's of verzendingsdiensten van grote bedrijven in latere bulletins elk van

de

in de tabei opgegeven

tarieven uitvoerig te be-

spreken.

Dinsd"g 13 juni
(

...had het vertrek uit QuenastnaaÍ IJmuiden (Nederland) plaats van een eerste partij van 1000 ton
breukstenen die, als volledige treinlading, deel uitmaakt van een door de Belgische steengroeven uit
te voeren levering van 2.000.000 ton.
Dergelijke treinen zullen ook vertrekken uit een tiental andere stations welke insgelijks steengroeven
bedienen.

Dag na dag zullen gedurende dertig maanden, van maandag tot vrljdag, zowat 2.000 treinen, die
elk lf wagens tellen van 18 ton, koers zetteÍt Íaaar lJmuiden en Beverwijk.
F{et vervoerde materiaal is bestemd voor de uitbouw van de pieren welke de toegang vormen tot de
haven van IJmuiden.
il

Voor een
naul,uer ltorutakt ..,

ffi
M
ww

ffi

tru
Handelsagentschap

ie

Luil<

Bd de la Sauvenière, 124.

De spoorwegen hebben ertoe besloten het aantal hunner handelsagentschappen merkelijk te vermeerderen. Van I
augustus e.k. af zullen er 17 zlin.
De zes nieuwe agentschappen zullen gevestigd zrjn te Aalst (voorlopig Denderstraat, 49) , Cir,ey (station) , Leuven
(station) , Mechelen (station) , Doornik (voorlopig station) en Verviers (centraal station) .
De twee onderagentschappen van Aarlen en Kortrijk verkrijgen rneteen de rang van zelfstandig agentschap.
Vij danken nu reeds onze lezers voor het gunstig onthaal dat zij onze nieuwe afgevaardigden zullen bereiden.
Naast het onderhouden vàn een nauw kontakt met de kliënteel, zullen de spoorwegagentschappen zich voortaan
bezighouden rnet het beslechten van geschillen van comr-rrerciële arrrd. Ook de vraagsttrkken van groepstoerisrne
(groepsreizen per trein en autocar) ingericht door sociale diensten van ondcrner.ningen, onderwijsinstellingen en
andere gemeenschappen, zullen verdcr ook tot hun bevoegdheid behoren.
De namen der nieuwe titularissen, evenals hun definitieve zetel en telefoonnulrlmer, zullen later worden medegedeeld.

DE EUIIOPESE POOL DER

Tflfl IIBTRIItlTIl'|

,,STANDAARDPALTETS" GROEIT AAN
"l

vzRKl9ER MET OOST ENRl/r(.

In het kader van het

goeclcrentarief Oostenrijk - Belgische zeeu[r)l en ] tnci jl. volgende nieuwe
: tarief 2 (ijzer en staal), 7 (looistoffen), 8 (hout en kurk), l0 (meststoÍÍen), 22 (ijzer en staal),
102 (steennoten), 106 (plantenvezels), 107 (wol), 110 (granen),

havens (BOES) werden op I
speciale rarieven gepubliceerd

112 (ruwe suiker),114 (asÍalt en pek),201 (huizen van hout),
202 (speksteen, talksteen), 203 (graÍiet), 204 (bier), 20i (fineerhout), 206 (houtstof).

Bij het ter

perse gaan vernemen

vervoer op gewone ,,standaardpallets" mogelijk zal
België en volgende spoornetten

l;rr

uitgegeven.

t2

Een lle vervolg op het tarieÍ Chiasso en Iselle / Zeehavens
en een 10e vervolg op het tarief Chiasso en Iselle / GrootBrittannië werden op 1J mci 1961 ingevoerd.
Het internationaal tarief voor het vervoer van verse peren en
appelen van Italië naar de Franse, Belgische en Nederlandse
zeehavens werd opnieuw uitgegeven op 1 juni,

tussen

:

cnrijli

n li

ri jli

;
;

(lroot Hertos(lont [.uxemtrurr

:

Irrliöl

goederenvervoer tussen de BeIgische zeehavens en bepaaldc
Zwitserse stations is op 1 juni in werking getreden.

- stoffen van België naar Italië werd op i raei 1961 opnieuw

i

( )ost

1 mei 1961 ingcvoerd.
Een eerste vervolg op het internationarl tarieÍ voor het

VERKË-ER MET ITALIE.
I{et internationaal tarief voor het vervoer van producten van
- de ijzerbereiding tussen België en Italië werd op 1 mei 1961
opnieuw uitgegeven.
Het internationaal tarief voor het vervoer v;rn minerale brand-

zijn

\\'est I)uitshn«l:

VERKÈER MET Z\J{/ITSERI,AND EN DJ! VTRDER
GELEGEN L,ANDEN.
Een 4e vervolg op cle internationale goedercntarieven Bclgischc
- zeehavens / Brzel en Nederlandse zeehavens / Bazel werd op

-

wij dat vanaf 1 juli internationaal

Ncticrlrntl (cnkcl klcincrc zcntlingcn)

;

Zwitserlrncl.
Zorrls ri,il in cerr vorig nunrnrcr ze!tlcn Lrrcn{r hct lÍrlnitc,, vr,,

ccrr,,h0ntrrlit-Pool" mct dc sl)()oru,cgcn rilctlc drt Jcdige prllets
;ltrr clc t,erzcntlcr kontrlktlnt

u,orc]en vcrstrckt in ruil voor de

ten vervocr rrngeboden gehden pallets.
Nrrtlcrc inlichtinscn dlrrorrtrcnt worden irr ons vol.qend nLlmmer
mcclcgccleelcl.

