
Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie - Protocol van ondertekening

('s-Gravenhage, 3 februari 1958)

 

Source: Protocol van ondertekening. [EN LIGNE]. ['s-Gravenhage]: Benelux, mise à jour 11.06.2003[11.06.2003].

Disponible sur http://www.benelux.be/NL/hoofdned.htm.

Copyright: All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet,

internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

The documents available on this Web site are the exclusive property of their authors or right holders.

Requests for authorisation are to be addressed to the authors or right holders concerned.

Further information may be obtained by referring to the legal notice and the terms and conditions of use regarding this

site.

URL:

http://www.cvce.eu/obj/verdrag_tot_instelling_van_de_benelux_economische_unie_protocol_van_ondertekening_s_gra

venhage_3_februari_1958-nl-10a297f6-8c30-4843-aba0-69e34b73aefc.html

Publication date: 14/05/2013

1 / 3 14/05/2013



Protocol van ondertekening

 Na heden een Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie te hebben ondertekend, zijn de 
Hoge Verdragsluitende Partijen het volgende overeengekomen:

1. De in de artikelen 86, lid 1, en 87, lid 2, van het Unieverdrag voorziene gemeenschappelijke uitvoerings- 
en controlemaatregelen worden binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van 
dit Verdrag vastgesteld door het Comité van Ministers op voorstel van een Groep van deskundigen, te dien 
einde bij de ondertekening van het Unieverdrag ingesteld.

2. Wat betreft het goederenvervoer over de weg tussen de grondgebieden der Hoge Verdragsluitende 
Partijen zal deze Groep van deskundigen een ontwerp opstellen van tarieven, die maxima en minima 
inhouden, waaraan alle vervoerders zich dienen te houden. Te dien einde zullen de Hoge Verdragsluitende 
Partijen elkaar mededeling doen van hun prijzen welke op de kostprijzen van de betrokken 
vervoerondernemingen zijn gebaseerd.

3. Bij de opstelling van het ontwerp voor de gemeenschappelijke tarieven zal de Groep van deskundigen 
rekening houden met:

a) de afgelegde afstand;

b) een gelijke tonnage indeling (5, 10, 15 en 20 ton);

c) een gelijke goederenclassificatie;

d) de mate waarin de capaciteit van de voertuigen wordt gebruikt.

TEN BLIJKE WAARVAN de Gevolmachtigden van de Hoge Verdragsluitende Partijen dit Protocol hebben 
ondertekend en voorzien van hun zegel.

GEDAAN te 's-Gravenhage, 3 februari 1958, in drievoud in de Nederlandse en in de Franse taal, zijnde 
beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor het Koninkrijk België :

A. v. ACKER 
V. LAROCK

Voor het Groothertogdom Luxemburg :
BECH

Voor het Koninkrijk der Nederlanden :
W. DREES
J. LUNS

***

's-Gravenhage, 3 februari 1958

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van de brief die Uwe Excellentie mij heden wel heeft willen 
toezenden van de volgende inhoud:
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„Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, de 
Overgangsovereenkomst en de bijgevoegde Protocollen, welke heden heeft plaats gevonden, heb ik de eer 
Uwer Excellentie te bevestigen, dat onze Regeringen zijn overeengekomen om bij de besprekingen in en 
buiten de instellingen van de Economische Unie inzake het vraagstuk der maatregelen, genomen ten 
behoeve van de bestaande Rijnvaartpremies van de Belgische zeehavens, geen beroep te doen op bepalingen 
van die overeenkomsten. Bedoelde overeenkomsten worden nl. geacht dit vraagstuk niet te hebben geregeld.

Deze brief, alsmede de mededeling van gelijke strekking, welke Uwe Excellentie wel tot mij zal willen 
richten, zullen worden geacht een overeenkomst te dezer zake tussen onze Regeringen te vormen en zullen 
als zodanig onderworpen zijn aan de parlementaire goedkeuring volgens de constitutionele procedures van 
onze beide landen."

Ik heb de eer te verklaren, dat ik mij met de aldus gedane voorstellen geheel kan verenigen.

Gelief, Excellentie, de verzekering mijner zeer bijzondere boogachting wel te willen aanvaarden.

V. LAROCK

ijner Excellentie
de Heer J. M. A. H. Luns,
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk der Nederlanden.

***

's-Gravenhage, 3 februari 1958

Mijnheer de Minister,

Naar aanleiding van de ondertekening van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, de 
Overgangsovereenkomst en de bijgevoegde Protocollen, welke heden heeft plaats gevonden, heb ik de eer 
Uwer Excellentie te bevestigen, dat onze Regeringen zijn overeengekomen om bij de besprekingen in en 
buiten de instellingen van de Economische Unie inzake het vraagstuk der maatregelen, genomen ten 
behoeve van de bestaande Rijnvaartpremies van de Belgische zeehavens, geen beroep te doen op bepalingen 
van die overeenkomsten. Bedoelde overeenkomsten worden nl. geacht dit vraagstuk niet te hebben geregeld.

Deze brief, alsmede de mededeling van gelijke strekking, welke Uwe Excellentie wel tot mij zal willen 
richten, zullen worden geacht een overeenkomst te dezer zake tussen onze Regeringen te vormen en zullen 
als zodanig onderworpen zijn aan de parlementaire goedkeuring volgens de constitutionele procedures van 
onze beide landen.

Gelief, Excellentie, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

J. LUNS

Zijner Excellentie
de Heer V. P. H. Larock,
Minister van Buitenlandse Zaken
van het Koninkrijk België.
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