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MEMORANDUM

S·

10 )ctober 1952
C.c. D S

_ "rvY' /"

DIO

aar a anleiding van de door het Franse Gaullistische Kamerlid Lemaire ingediende en door de Commissie VaL
Economische Zaken goedgekeurde ontwerp-recommandatie no . 3C
inzake de sChepping van een Europese Transportraad , el~e
ontwerp - recommandatie hiernevens gaat, mer k ik op , dat ij
op net ogenblik te doen nebben met meerdere initiatieven
op het gebied van de integratie van het verkeersvTesen.
1.
In de eerste plaats veStig ik de aandacnt op .c.etgeen op dit gebied geschiedt in n et Inland Transport Comoit t ee te Genève . ,.'l ijn aantek ening over cie Julizitting van eet
Inland Tr ansport Committee, no . 173 voeg ik hierbij. Daaraan strekt ten g el ei de een nota betreffend e "auel aues réflecti ons re l atives à l a cr éat ion éventuelle d'unê organisat~on
int ernati onale des transport s intérieurs .
2.
In de twee d e p l aats hebben wij te maken met een
initiatief van d e Franse inister f eurice, die de bijeenroeping nastree ft van e en conferentie inzake verkeersintegra.
tie, n l. op he t gebi ed van net spoorwegverkee r •
.;.
~t.. 3.
Vervolg ens :is er een recent initiatief van èe :::3C
~1f~Jft~1~
- -~
tot d e oprichting v an een verkeersauto riteit met decisieve
tÁ' ~[u't. ~" .~
bevoegdheid. Hi er zitten de Engelsen achter , die op net geJJr ~."f-" 11 fJ...-, iJ.'I.~bied van d e integrat i e v an bet verkeer weinig .8uropees denIJr\Vf. \NVi--t. '.J4~'(( ken en steeds een wi sselend standpunt innemen •
.w" oJ.. ·~).JlNwr~ . •, . 4.
Te nslotte is e r dan de ecommandatie no . 30 van
\~~ u, :.;.rr"
/
de Counci I of t..U r op e. LIn dit verband moet ook nog ge-rezen
tol jJ.;ojr
NA- SI
worden op art. 70 van de Europese Ko len en citaal Gemeen,
l
schap, waarbij wordt i ngesteld een Verkeersco~issie in het
~ade r van deze Geme en s chap.
6.
Daarnaast spelen tenslotte nog de apart lopenüe
ini tiatieven tot de integrati e van .oe t luchtverkee r .

~

V \

L

De recommandatie n o . 30 van de Raad van Europa
is op zichzelf betrekkelijk ons c huldig . ~r blijkt intussen
ui t, dat op het ogenblik een touwtr ekken gaande is tussen
de verschillende internationale lichamen om ':j ic.u van het
initiatief tot verkeersintegratie meester te maken . Bli jkbaar zi1; de gedacllte in de lucht om tot verkeersinte ratie
te geraken. al at niet met een autori tei t met oeslissende
bevoegdhel •
de
1e
k t de

at de verkeerscommi ssi e in net kader van

1 ..eenschap betreft, is men van illening ,

..reintegratie te laat is gekomen en ~at

e ver-

keer kriage er bij de regeling v an de kolen en staal gem en-

-~

"

sc.hap naast hebben gegrepen. Imme r s , kracl1tens bovengenoemd
art. 70 van het desbetreffend v er drag is net advies van de
verteerscommissie beslissend. De beslissende bevoegdheid
ligt hier bij de hoge autoriteit v an de Kolen en ~taal Ge m.eenschap, m. a. w. de verkeers be langen warden beheerst
or
de belangen van de verlad ers.
- Indien -
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Van :
Aan :

Indien nu straks een landbouwplan ontstaat of
men komt tot de ve~q ezenlij-ing van een integratie op ~nder
gebied, dan zullen daarbij eveneens de verkeersbelangen een
rol spelen. ~r is een neiging om te voorkomen, dat dan de
verk eersbelangen op dez elfde wi jze in ~ e verdruk-ing komen
als i n de Kolen en Staal Gemeenschap is ~eschied .
~l en

~'

streeft dus - althans dit is "-een Nederlandse
gedachte - naar de instelling van een verkeersaut riteit
d i e t.a.v. enkele spelregelen betreffende net verkeersbeleid
decisieve bevoegdheid zal nebben , bv. t.a . v . de vraag van
de vaststelling van tarieven, t . a . v . de toezicht, dat de
tarieven de kostprijs moeten dekken, t . a . v . de vraàg van de
vrije verkeerskeuze en anderszins .
Nu bestaan er op dit gebied zeer uiteenlopende
gedachten , die nog in bepaalde banen moeten worden geleid ,
alvorens men tot eenstemmigneid kan geraken . Uit net bovens t aande blijkt al , dat er voor wat betreft de verkeersintegratie op velerlei gebied dubbel werk wordt verricht . Het
zal all ereerst het streven moeten zijn in de v rbereiding
van de verkeersintegratie zoveel mogelijk eenheid te bren gen . !det de Belgen h ebben wi j in dit op ~ ~cht een nau: contact . De Belgiscüe en Nederlandse opvattingen op it gebied
liggen ec.lIt er zeer uiteen . ,t ij hopen echter t . a . v . enkele
vraagstukken tot overeenstemming te komen in het geregeld
contact , dat wij hierover met de Belgen hebben opgenomen . Een
verslag van een ge sprek met de Belgen op 7 Oct . jl . gevoerd
gaat hierbij . Onder de ge geven omstandi~heden behoort t . a . v .
de verschilIBIlde initiatieven de nodlg e reServe te wor en
aangenomen . Het i s voorl opi g zaak de kat ~it de boom te
kijken en te trachten de Nederlandse ideeen op het gebied
van verkeersintegratie, voor zover deze in overeenstemming
met het bedrijfsleven zij ~ geformuleerd~ aan de man te bren gen . Er bestaan t . a . v . de verkeersintegratie in de ambtelijke bureaux wel uitgesproken denkbee l den , doch mijn be zwaar is, dat het op dit gebied nog zeer ontbreekt aan net
nodige overleg met net bedrijfsleven zelf , wier belangen
hier in de eerste plaats bij betrokken zijn. In äe beraadslagingen van een Nederlands-Belgiscne Economische Parlemen taire Unie , die ik op verzoek bijwoonde , heeft de"Heer van
der Kieit , de tegenwoordi g e: inis ter van F ~nanc~en naar .
mijn mening daarop zeer tercnt gewezen . Ind~en ~er.aan dlt
Ministerie in de Advies - commissie inzake de InstelllI~ ener
Europese ~litieke Gemeenscnap ook de verke~~sintegrutie.
mocht worden bekeken zou ik het zeer op prlJs stellen hlerbij DRU betrokken t~ worden. Dit geldt uiteraald eveneens
tD.partement van Verkeer en waterstaat.

1952.

Notitie naar aanleiding van een informele bespreking met Belgische
ambtenaren inzake Europes e ver~eersasoe cten.
------~------ - ---- ~ ----

~----- - ------------ -- ------------------------- ~

-,~~nd te Brussel een bespreking plaats tussen
en Neee:r: 1~nd3 e ambtenaren) 1i~aaraan deelnamen van

1 r. ()p 7 October '1 952
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· ;·. Jf.H,' HQde V~S ~ Dire cteur : GeneraaJ. van het BestutLr -van het Zeewezer..
r' ,
" ,
. ... .
bij he':~ Min:!.st.èrie van Verke erswe zen,
. ..
GoVnfbos .9 Directeur-GenerRal van de Alg8mene Directie van het
- .~.
.V·en··oer : bij net flinisterie van Verkeers e zen ,
}
"
;.
L"Cha-,-b.:mpiel"',- _D i::'~ 8·c-f:. eur va!i Bestuur 'Van 'he t Beheer voor de
. . '. , -.
i.l
,B inn: nvaart 'Qfj het r~inisterie van Openbar e Werk en,
:: : "":"':' .:t" .:: ,::; '.'.' . R e Coe rie ~
Consul-Gen eraal ] Directe"..lr bij de Dire ctie van het
. ' '' ,' .
Verkeer van' h Ei'G Ministerie van ' Buitenlandse Zaken
.
: / . -' .' ...... ..:,
;·RoLi':ft1.;
ûe~a ri':' 5chap3 secr e'tRris bij het !H~1ist erie van Bui~
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'éenlandse Zaken en Buiteruandse Handel..
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:. H·=H·... W ,} L.~e·V.r ies ~ ·· p:trect EJ1rr-.,Gen···:raal ·varl.Schèepvaart,
". . M:t- . Co. Jo mc,schaepman, "Ver keersadvis6ur Ministerie van Bui ten-
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.' , ': . ' . J..and:;'6 . Zaken,
.. ~ o van Gare~'l : ·L asS .. Dir'ectéur~Generaal van het Verkeer,
. ]lIr G~!I.Oij kman3 'tan Gunst~ · BireCi:, €ur ~ yarJ. he t Vervoert Dil-ec ~
. torna t - Genere.al ' ":Jan het Verkeer,
MI' K ~V On.1{5 · . Ad;'- isetü' :'n Al gemene Dien~,.:::, bij ' het Directoraat·
:,. '
Generaal van Scheep-\raart , ~D:r.s~ .·_H ~'-j;'~ .~. J a'ilS seri~' fungerend ' Hoofd' Afdeli.n~ Int erna tionaal
~, ,, ,_ :.~' .
O.
Verkeersbeleid, : D'i rectoraat·.. Q·eneraal van Scl1ee
~ ~
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. 2c. De hesprekihg had "ten ' cl'oaI 'op' irîfürmsl.s 'wij'~e en geheel persoonlijk
. .' "
, . . , ''- ." ·::{a.I'l:' :g·eÜ~chttin ·· ·te 'Wi.·s s'ele!l · ,.·/er -d'e zich' momenteel \rooràoende vraag ~
.....=.. ;:;: ' '-: '~~I ';' .." .;:. , Ed:,tllÜ{ê~'l '~öP;'h~'t -ge~/i~d'\~aU' de EÜY'cp9ne :samenweJ.~king(>
~ . ~' '.'. -' ..::.1"::;'1 .. ~;>:,. ' ::.<" ~~'r~ :, ~T~d'~ilà.nd:G .e )~ljd'e we-rd ;hij- wij ~9 'valt inleiding gesteld, da t men
tha}l3 'b~ft.eh: he't ·'{é'.:"~De~Î/ez'eri 'eenbela:ngr:i'jke' ontwikkeling in supra' .' '.': ;'. ' : ' " liá'tiGriälê""ridhtlng,f z'iet voitI'ekk€n~" Het :blijkt nn ~ dat op al d ezo
.,,'
gebieden .er di:r:e?t.e ~anra~(ingspûr~tEln '; lïggen ' .lTiec het verkeerswe~ e n.
" .' .. ":,,
:.:. '~'; , :~a.ar,d,~o:r cie :Jpé~itanéf ont'~i.act):zl·jàls ·thans bi'j d e Kolen- en Staa:ï.
J .. ' ,, ' .~ ' , ., .' . ' . . Ge ni~~'Psèhdp,: ' (J~ t -: · dj- :bep8àJd Et .in hetvet\voénlelZen ingrijl3nde maat· ..
>' .
: :
• . .• ,.: :,
.';' ~ ,, ' ' : rege+ElI;~ mo~'ten 'w'orden' gén 'Ótneh~ 'w il de ··gèmeeqschappelijke markt[.'f:..rrin~ !1 .. ', ..•. : ·., ~ g!3c;l~~hte±n · di~ ' · ~eëto,r·'T()11eailFdcórgeyoërd.Lworden o De vraag rijst
" '... '.' _.~n .[1 oév~:h'~ '.'h'et(: vervoerwe zen ':ri1s'. zooan:tg een gespreksp:lrtner van
~i àeze ;:è18Glgebieden kan :zijn' en welke·· organisa:crische vraagstukken
.. :~:: ", .1.
_ à.~ar:O~L!"~jzen ,
, '. ' l ':" '. ; ... ~" f
.. .. , "
Ahder~if~tls . :r{-6int~· ü.<it · de ': boezetn· .van::: hèi.t verveerwezen] met name vamlit
;',;. i~ -.f':"· "..
. . d~é:· S'P:6ch!igs-eèio~;~'·! i.1·ët' v-erzóék -0ffl. ··in~~ het ver"loerwe zen s elf ver strek.
"
:· k€'~a·è · .IIÛ:i$:tfèg6~l3n op 11et ·;tèt·reu1. 'T'An ' de ir.t'erl1ationale samenwerkin g
.. '.·'r
;f;l . Eérr(~< Zèè'f' a.'!&~ihee!{ zóü -'ll'ieA;'kunfièn ' zegr en, dat dus ook in het
,
.. verv6eMieze~ ...·zel'f' b~hoefte ·ge-v.oeld wo['dt aan een ontwikkeling ~
; 'wél1céiritiC6r '!ne'gj. 'poratlè!l loopt ·nlet·: hetgeen in de ondere deelge. . .
. biedeI:\ het geyal is" Daarnaast is in Nederland kennis genOme!l van
. • . ' . ,· 'à).;Üde,i berldhtin~' 'welieê e-fop \zcuden' wid zen, . da t de Franse Minis tel'
'. van'·Ve~k.eèF.~ d~Heer f~örieé, ' van pian° is s'en' conferentie van Verf.:
lreerSn1fnlsterS" b:ijeen" te' t'óepen . .'VIèlke zich ,over enkele concret.e
).'Iutlt.eb ·v&n'vè'i-keersbèleid, . met .name
·technisch karnkter en be..
.• "tr~kkihg hebbenf:1é' c·.p ;d'c' inf:cas·cruc 'i.:, uür, zou ·.hebben uit te spreken •.
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Tevens is gebl eken, dat van Eng els e zij de t han s eer initi atief
~ ordt genomen in het kader va n de O. E ;E.C ó ' ~ar aanleiding van
het voorlopige ra pport van de l li ss~ e naar de Ve r enigde s t aten
in za ke het ond erzoek naa r de Interstat e 'Commerce Commis si on.
J,

.."

;

.'

""

".
"

'

.

. -

3~ '

In de loop v~ n he t uitvoerige deba t ; dat naar aanl eidi ng van deze
; '" f'eitefijke probleemstelling ontstond en waarbi j Van Nederlandse
zi jq.e. min of meer na ar voren werd gebr a cnt, dat dit' alles het
noodz akelij k dcet zijn om te ,k omen tot esn orgaD:9a~~ 9 in het
verk eerswezen, welke als gespreks partner van de op t e richten
Hoge Autoriteiten enz e zou kunnen optreden, werd van Bel gische
zij de het volgende naa r vor en gebracht.
'
De Heer Vrebos was van mening, dat de ontwikkeling al te· ver was
ge gaan en dat h et ' ernstigl uverweging v'e rdiEmde om .t ot nader e ûr"'
.. ' ganisa t ,orische y ormen t e komen, wil er niet een "fracti onel e":
beh8~d eling van he t verkeer Jnt staan, welke v oor de ge zonde ont wÜ'.keling van de ze tak van bedrijvigheid funest 'zou kunnen ziJne
a ller eerst a an eon poging om:,dit in
De Heer Vrebos dacht
'
Genuve in h ot kader van de E.C . E. t e bereiken o
, Dit met h et oog op de wens elijkheid om mCilt Oost'-Europa bepaalde
' , bindingen, vooral op h et ge bied van de spoorwe gen(CJ. M. , C. I . V.,
Rl.V., R.I.C. en Wagonpool), te houden. Geleidelijk zou ,'dan door
die landen, welke ' daarbij betrokken zouden zijn, een meer uitvoe ~'
" , re~d ka,rakter aan de organisatie gegeven kunnen worden, Een en
ander gaat' e~igermate de richting uit van de gedachte, welke' de
. Uitvoerend Secretaris van de E.C.E., de Heer Myrdal; op de l aatste
, zitting van het lnland Transport Committee in Juli 1952 t er
, sprake bracht.
"
,
"
'
De Heer Coene was eveneens van mening, dat op vervoer gebi ed een
nadere ontwikkelinge' zou moeten plaatsvinden, maar wa s niet ge heel zeker of dit wel: in het kader, va'n de Verenigde Na ties zou
kunnen plaatsvindÈm.
,
' ,
Wat dit laats~punt betreft, werd mèt 'name van versch i l lend e
zijden opgemerkt, dat dit wel op zeer grote Franse be zwaren zal
stuiten, aangezien Frankrijk de verder gaand e We stelijke 2!amen~'
werking niet zal willen spelen in een orgaan , da t uit eindelijk
toch ook het Oosten ~ou omvatten en bovendien Fr ankrij k ke~~elijk
zich toch het initiatief' wil voorbehouden bij plannen vnn Europese
inte.g ratie o
,,
'
De Heer " Charbonn~er meende echter, dat nog nie t zo ver gegaan
moet worde~ en was van mening, dat het experiment van het Schuman
Plan a'fgewecht mpest word eno Hij grondvestte dez~ menin g met
name op de ge<lachte, dat er de . nodige v~iligheidsclausules in dEl
verkeersJEragra'phenvan het Kolen~ en Staalverdrag aanwezig waren ,
waardoor de 9igenlijke vervoerpolitiek aan de souvereine staten
bleef voorbehouden.
'
De Heer ,Charbonnier Was tevens van mening, dat het niet mogelijk
is om de Frans~'n ,vàn ~oncrete Franse plannen inzake de ~ra -.
, structuur 'af , te houdên en dat de ontegenzeggelijk aanwez~g ziJnde
gevaren van"foutié-ve investeringen(DuinkE!rken) niet zou.den kunnen worden t 'e gengehouden., Hij wees er daarbij op, dat de ze gevaren als zodanig altijd bestaan hebben en geen nieuwe feiten
lijn.
Anderzijds werd echter, zOwel door , çle Heer Vrebos als van Neder··
landse kant gesteld, dat er tO,e h ,e en , element in het Schurnan Plan
zit, met name betreffende de discriminatie , waar zekere su pranationale , b eslissingen genomen kun.n en worden.
Tevens was men van mening, dat
toch in elk geval de bohande-

- :3 •

j

van zeer essentiel e verkeersvrna gstukken, welke ongetwijfe ] G~Q
gaande invloed zullen hebben dan all een op hot vervoer va:cl
kolen en s taal~ niet mJe t geschieden in een milieu, dat in ~ e zen
het verladers belang vertegenwoo:-digt, Tevens werd gesteld, dat
ook a~h ter de op zichzelf eenvoudig en concreet aandoende
infra structuurplannen in wez ~n het gehele coördinatievrengst uk
va n het -.,rervoerwe zen in Europa staat o
Immers wil men tot enige coördinering en integrering van het
beleid komen, dan dient de eerste stap te zij n Ol!! nieuwe inves teringen in het vervoe rwezen onder dit nieuwe coördinerende
vlak te brengen<:, In hoe,rerre de bestaande toestand ook anngeJ:a st
moet worden aan nieuwe ideëen is een ernstig vra Bgstuk, ~q ~r men
dient in elk geval te b6~innen met hetgeen in de toek omst aan
nieuwe plannen verwezenlijkt zou moeten wordeno
De Heer Vr ebos wa s tevens van mening , dat onder de huid ige omstandigheden de kleine l Rnden in het geheel geen invloed klnnen
uitoefenen op hetgeen er geschiedt o Tevens ontbreekt het vervoer-standpu..'1t "~ egen~'lTer de andere deelgebieden.:> Doet men derhalve
n!ets vanuit het venr.::erwe zen zelf, dan zal de ontwikkeling z :wel
voor het vervoerwezen in algemene zin als met name voor de kleine
landen funest worden.
Tracht men daarentegen een orgaan te scheppen, dat representacief
en geleidelijk aan"waar dat nodig mocht zijn, met uitvoerende
macht bekleed zou kunnen (;ph~eden namens het vervoerwezen, dan kan
in elk geval bereikt worden, da t niet de andere deel gebieden
op dit terrein beslissingen nemen, t er wi j l daarnaast dan tech
!Jen zekere -veiligstelling van de belangen van de kleine la!lden
in deze organisatie z~~ kunnen plaatsvinden~
Aan het einde van het debat concl'etiseerde zich dit in zoverr e;
dat de wens uitging naar een algemeen consultatief orgaan, da t
te~~ enS J waar dit nodig mocht zijn, op grond van suprannticnnle
en uitvoerende bevoegdhei~ op dat terrein ~elf eveneens uit··
voerBnd van karakter zou moeten worden(Indien bov , op het gebied
van de landbouw bepaalde eisen aan he t vervoerwezen ges~eld
mochten worden. dan dient:; dit niet in de l andbouwaut o:riteit t e
worden uitgemaakt .. zelfs niet met behulp van een vervoersadv:'. 3 ~
commissie~ maar zou h ot verdra g van de l andbouwautoriteit dit
vraagstuk bij voorbaa t moet en voorbehouden aan een bindend advies van de daartoe Aan te wijzen vervoerscrganisatie),
l~ng

":-e"7'è..::',:'

4(. Ven Nederlandse zijde vyerd aan hot einde van deze bespreking
de wens geuit dergelijke besprekingen op informe le wijze te
herhalen, daartoe echter geen vaste da ta te stellen, maar deze
te 12. ten afhangen van de concrete vraa gstukken, welke zich in
een of ander verband mochten voordoen. Zo werd b,v, gedacht onn
een besprenng voorafgc.2nde aa n de behandeling in de Raad vC::J.
Ministers van de O.E.E,C. van de aAnbeveling, welke het Inlcnd
Transport Committ ee van deze organisatie inzake de Amerj~a~nse
Missie heeft gedaan~ Alhoewel het mis3chien even de indruk had ?
dat van Belgische zijde enige aarzeling bestond tegen het meer
vp. stere vorm geven V8n deze besprekingen, bleek men toch op
basis als 'thans Wa s voorgesteld bereid hier aan mede te werken "
Naar buiten toe zullen echter deze bes prekingen min of meer
beschouwd worden a ls conta ct nemen,h8'-,,<' ::: tussen de beide VOOI"naamste Benelux~pa rtn eT s als min of meer vanz elfsprekenä geacht
moe t worden"
Janssen
~ir ~ -Gen.v~Scheepvaart

8 October 1952.

