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Tijdens het gesprok met de heer Spierenburg op 

woensdag jl. bleek dot de aegelijkheid bestaat, dat in 

eerstvolgende BSG-Raadszitting de Duitsers het voorstel 

sullen doen ou weliswaar hot aantal leden van de Europese 

O f 1 salo bij ingang van de fusie te verhogen tot 14 maar 

slechts tot het einde van de overgangsperiode (1970), waar

na het aantal sal worden teruggebracht tot 9, tenzij unn-

:.tc . .ur l .. . ü s l . ,r zijn wel argumenten te 

vinden on dit voorstel te accepteren, indien althans zou 

blijken dat Nederland icisoleerd zou bliven strijden voor 

H . Inderdaad zal het werk van de Commissie zo niet 

minder dan toch minder spectaculair worden als de over

gangsperiode is afgelopen, zodat één Nederlandse Commissa

ris wellloht dan wel in staat zal zijn om het oog te houden 

op alles wat in de Commissie gaande zou zijn. Bovendien 

..:ogeliJfc dat inmiddels door toetreding van nieuwe leden 

het probleem in een ander darlicht is komen te staan. 

Mochten wij geïsoleerd konen te staan, d.w.z. dos 

dat de Belgen dit Duitse voorstel zouden overnemen, dan 
geloof ik dat het niet houdbaar is dat wij de fusie op dit 

punt zouden blijven blokkeren. Beter dan in te stemmen 

rnet 9, zou dan dit Jiitse compromis-voorstel door ons 

kunnen worden aanvaard, ü zou de üinicterraad in deze 

richting kunnen informeren en de reacties d larvan vernemen 

v6ór de eerstvolgende Raadsvergadsring. 

Overigens blijf ik van mening dat wij onze voor

keur voor 14 als definitief aantal van de gefusioneerde 

Coamlssie slechts in het allerlaatste .ornent moeten op

geven. Zolang de Luxemburgers de "implantation" vasthou-

den, zie ik niet in waarom wij deze concessie souden doen, 

wnarvoor wij wellicht later nog iets kunnen terugkrijgen. 
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