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Tijdens de bespreking van n e t probleem van de 
Fusie der Executieven op de Raadszitting van de BEG d.d. 
24 en 25 februari a.s. sal het vraagstuk van de zetel der 
Instellingen ongetwijfeld weer een belangrijke rol spelen. 
In .-et werkprogramma 1 9 6 3 werd aan de Permanent Vertegen
woordigers opgedragen bij de bestudering van het fusie-
vraagstuk te betrekkan 'les problèmes de l'implantation 
des Tastitutions et Organes communautaires'. De Permanent 
Vertegenwoordigers hebben dit in enkele zeer vertrouwelijke 
besprekingen gedaan, waarvan net resultaat is neergelegd 
in bijgaande korte nota d.d. 2 0 december jl., die echter 
weinig nieuws bevat en gedeeltelijk is gesteld ln vragende 
vorm. De Luxemburgse Permanent Vertegenwoordigers heeft 
Luxemburgse voorstellen aangekondigd die echter waar
schijnlijk niet vóór de a.s. Raadszitting bescnikbaar 
sullen komen. Het lijkt echter nuttig reeds thans de ge
sachten te laten gaan over de bestaande mogelijkheden, zodat 

daarover ook eventueel met de Ministerraad van gedachten 
kunt wisselen bij de bespreking over ae Fusie a.s. vrijdag. 

In wezen heeft het probleem van de fusie voor de 
Luxemburgers tweeërlei aspect. Aan de ene zijde betreuren 
zij het dat een groot aantal ambtenaren, verbonden aan de 
CSG, hun land zal verlaten, terwijl tegelijkertijd het 
ambtelijk toerisme naar Luxemburg zal verminderen, hetgeen 
economische sc na de oplevert. Aan de andere kant - en dit is 
waarschijnlijk voor hen nog belangrijker - achten zij het 
politiek een ernstig bezwaar dat zij het karakter van hoofd
stad van een Europese Gemeenschap zullen verliezen, waardoor 

, naar hun gevoelen, weer terugvallen tot de status van 
kleine provinciestad. 

Ter toelichting van net eerste aspect moge ik 
wijzen op de volgende cijfers betreffende het aantal amb
tenaren in Brussel en Luxemburg» 
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Het is duidelijk dat indien de ii.A. met de daarmee 
Terbonden dieneten uit Luxemburg wegtrekt onpeveer 1150 
ambtenaren verdwijnen| in Luxemburg zouden dan nog achter
blijven de Griffie van het E.P. en het Hof, in totaal 562 
ambtenaren. De vrang ie dan of het mogelijk io zonder af
breuk te doen aan de doelstellingen van de fusie één of 
meerdere instellingen of onderdelen van instellingen van 
Brueeel naar Luxemburg over te brengen. Gedacht wordt bijv. 
aan de Europeoe Investeringsbank. Weliswaar zou net juister 
zijn indien deze in een financieel centrum zou zijn geves
tigd, doch onoverkomelijke bezwaren zijn er tegen over
plaatsing naar Luxemburg niet. Dit levert echter slechts 
de verhuising van 130 ambtenaren op. Ook zou het niet on-r 
mogelijk zijn - doch wederom eigenlijk minder gewenst - om 
het Bureau voor de statistiek van de gefusionneerde Gemeen
schappen (209 man) geheel naar Luxemburg over te brengen. 
Maar ook op deze wijze vindt men geen compensatie voor de 
ruim 1150 S3G-ambtenaren die Luxemburg zouden gaan verlaten. 
Bar is in de ?.V.'s ook nog wel gedacht aan net overbrengen 
van de operationele sector van Euratom naar Luxemburg, laaar 
het zou nauwelijks een verbetering zijn om de KSG in te 
r àlen voor een groot gedeelte van Euratom. Het is dus 
twijfelachtig of - voor wat dit aspect betreft - zonder 
geweld te doen aan de doelstellingen van de fusie, een be
vredigende oplossing voor de Luxemburgers te vinden is, 
ook al zal er in die richting nog wel gezocht moeten worden. 

Hierbij ben ik er dan noe van uitgegaan dat het 
Hef in Luxemburg blijft. Ik ben mij daarbij bewust, dat dit 
voor Nederland een groot offer is - al ben ik mij evenzeer 
bewust, dat wij op dit moment waarschijnlijk geen enkele 
steun bij de overige partners zullen krijgen om Luxemburg 
behalve de KSG ook nog het Hof afhandig te maken. 

Baals gasagd ia waarschijnlijk het politieke aspect 
voor Luxemburg nog belangrijker. Zolang zij de Kolen- en 
Staalgemeenschap binnen hun grenzen zien, ontlenen zij daar
aan een zekere status, die niet te compenseren valt door 
het overbrengen van de Investeringsbank, laat staan door 
het vestigen van administratieve onderdelen van de gefusion
neerde Gemeenschappen in Luxemburg. Het is daarom te ver
wachten - en dit is dan ook wel een publiek geheim in 
Brussel - dat de Luxemburgse regering als compensatie voor 
het politieke verlies dat zij tengevolge van de fusie zal 
lijden - aanspraak zal maken op verplaatsing van de z » * 8 J , 
ven hat B.P. van Straatsburg naar Luxemburg, d.w.z. dat oo* 
de sittingen van het Parlement in Luxemburg zullen worden 
gehouden. De vraag doet zich dus voor op welke wijze ae 
Bederlandae Regering ten aanzien vandit Luxemburgse voorstel 
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•telling zal nomen. Uit praktisch oogpunt zou dit grote 
•oordelen en bezuiniging opleveren. Het Secretariaat van het 
Parlement le immere reede in Luxemburg gevestigd en het zou 
due een aanmerkelijke vereenvoudiging en een besparing van 
kosten si in indien de zittingen werden gehouden in de plaats 
vaar het Secretariaat ie gevestigd. 

Het Luxemburgse voorstel zal echter op vele politieke 
bezwaren stuiten, zowel van de zijde van onze partners als 
vende sijde van de parlementariërs zelf. 

Ongetwijfeld zal Frankrijk zelf zich ernstig ver
zetten, maar dat behoeft voor ons .een reden te zijn om 
het Luxemburgse voorstel niet te steunen. Ook de Duitsers 
zullen een zekere voorkeur hebben voor Straatsburg, lig
gende in het door Duitsland en Frankrijk eeuwenlan: bestre
ien gebied. \ 

Belangrijker is echter dat inbreuk wordt gemaakt 
op het beginsel van de eenheidszetel. Het E.P. heeft 
indertijd geen meerderheidsstandpunt kunnen uitspreken 
over een bepaalde plaats van vestiging, maar net heeft 
in zijn resolutie van juni 1958 de mening uitgesproken 
dat zijn zetel in dezelfde plaats als de ex-cutleven 
diende te worden gevestigd. Ook de Nederlandse Regering 
heeft zich in 195o uitgesproken voor het beginsel van een 
eenheidezetel en zich hierover tegenover het Nederlandse 
parlement gabonden. Om deze redenen staat het dan ook wel 
vast dat ln ieder geval de Nederlandse parlementariërs van 
het S.P. een zeer sterke voorkeur hebben om de zetel van het 
Parlement over te brengen naar Brussel enniet naar Luxem
burg, in feite worden thans reeds alle bijeenkomsten van 
sub-commissies van bat Parlement in Brussel gehouden en 
slechts de plenaire vergaderingen vinden in Straatsburg plaat 

Aannemende dat de Luxemburgers niet zullen kunnen 
worden overreed om mede te werken aan de fusie, zonder 
dat zij een belangrijke politieke compensatie krijgen, 
saais de overplaatsing van het K.P., zou het m.i. wenselijk 
zijn dat ü in de Kamercommissie van volgende week overleg 
pleegt over deze aangelegenheid. Ik ben er van overtuigd 
dat de Commis aie zich ernstig zal verzetten tegen het Luxem
burgse streven, maar indien zij zich gesteld ziet voor de 
vraag of zij op grond daarvan de fusie zou willen geblokkeerd 
zien, zal zij zich waarschijnlijk zodanig uitlaten, dat 
U de volgende week in Brussel de handen volledig vrij heeft 
om indien nodig op dit punt aan de Luxemburgers tegemoet 
te komen. 


