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Bij de hiernavolgende passage in de aan u voorgelegde 
conceptbrief aan de minister van Verkeer en Waterstaat 
zou ik gaarne enige kanttekeningen willen maken. 

"Het bewandelen van de communautaire weg brengt eveneens 
met zich mee dat ten aanzien van bilateraal overleg met 
onze EG-partners de nodige terughouding moet worden 
betracht. Het is immers niet overtuigend indien Nederland 
enerzijds streeft naar vrijmaking van het wegvervoer 
langs de lijnen van het Verdrag van Rome - in de Hofzaak 13/83 
van het Europees Parlement tegen de Raad van Ministers hebben 
wij bij onze voeging zelfs de vraag gesteld of de vrijheid 
van dienstverlening voor het wegvervoer niet al rechtstreeks 
voortvloeide uit de bepalingen van het Verdrag - maar 
anderzijds onverminderd doorgaat met de traditionele 
onderhandelingen om wegvervoercontingenten op bilaterale wijze 
los te krijgen van diezelfde EEG-partners. Zonder alle details 
te kennen vrees ik, dat langs die weg uiteindelijk geen 
bevredigend resultaat bereikt zal kunnen worden." 

In deze passage wordt een versluierd verwijt gemaakt aan 
minister Smit over het blijven bewandelen van de bilaterale 
weg ondanks onze communautaire doelstelling. Naar mijn mening 
is een dergelijk verwijt niet terecht. Zo is door de 
voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de wegvervoer-
besprekingen met de Fransen in juni j.1. wel degelijk als 
eerste punt aan de orde gesteld het door Nederland voorgestane 
communautaire wegvervoerbeleid. Van Franse zijde wenste men 
echter daarover niet in discussie te treden. Vervolgens is 
men van Nederlandse zijde in arren moede toen maar begonnen 
volgens de traditionele lijnen de vergroting van een aan 
Nederland te verlenen wegvervoercontingent te bespreken. 
Hierbij zat de gedachte voor, dat zo lang een communautair 
Europees vervoerbeleid nog niet aller wege is aanvaard, dan 
maar op andere wijze getracht moet worden het Nederlandse 
vrachtvervoer aan de nodige broodwinning te helpen. 
De situatie met de Bondsrepubliek is vergelijkbaar aan die 
met Frankrijk. Ook daar is de Nederlandse benadering terzake 
van het communautaire wegvervoerbeleid nog niet aanvaard en 
ziet Verkeer en Waterstaat zich genoopt, uitsluitend met het 
oogmerk van brood op de plank, alsnog met de Duitsers te 
onderhandelen over ritvergunningen. 
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De betreffende passage zou dan ook naar mijn mening 
ingrijpend moeten worden gewijzigd om niet het verwijt van 
Verkeer en Waterstaat te horen te krijgen, dat Buitenlandse 
Zaken in zijn opstelling zich wel erg afzijdig houdt van de 
dagelijkse werkelijkheid. 
Tenslotte wil ik nog opmerken, dat uwerzijds moeilijk kan 
worden gesteld zoals in de aangehaalde passage wordt gedaan, 
dat u vreest niet alle details terzake te kennen. Immers 
van de door mijn collega's bijgewoonde bilaterale wegvervoer-
besprekingen is u steeds uitvoerig verslag uitgebracht. 
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