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Commentaar vp.n Staatssecretaris Van eer Hei naar aan
leiding van de behandeling van de personeelsproblema-
tiek in de EO-Raad van 15 januari 1960 

De behandeling van het probleem van de salarissen van 
het personeel van de Europese Gemeenschappen in de Raad 
van 15 dezer, die tot diep in de nacht heeft geduurd, en 
waarvan een verslag is bijgevoegd, geeft mij aanleiding 
tot het volgende commentaar. 

1 ) De Commissie en de overige Lid-Staten hebben nu nel begre
pen dat Nederland wegens de gespannen situatie a aanzien 
van de ambtenaren-salarissen in ons land, onove e 
en diepgaande bezwaren heeft tegen het Commissie—voorstel 
dat o.m. voorziet in een 3>5 loonsverhoging voor het per
soneel. Het is duidelijk geworden dat bij Nederland de be
zwaren dieper zitten dan bij België, Denemarken en ce r?.Df 

die zich in eerste instantie ook tegen het voorstel hebt 
verklaard. 

2 ) Zolang deze 4 landen zich uitspreken tegen het Commissie
voorstel (dat in feite een pakket is, zie punt 3) kan de 
Raad niet tot een besluit komen. Elke andere variant i 
onmogelijk gebleken. De Europese Commissie weigert in af
standen het voorstel te wijzigen, aangezien zij - op goe 
gronden - van mening is dat de 3*5 salarisverhoging het 
wetmatige gevolg is van de nu eenmaal bestaande en door de 
Raad goedgekeurde methode van salarisberekeningen (het gaat 
om een ex post trendberekening, betrekking hebbend op het 
tijdvak medio 1 9 7 8 - 1 9 7 9 ) . 

3 ) Het achterwege blijven van het (enig mogelijke) Raadsbeslui 
over de salarisverhoging van 3*5 % betekent dat ook de stilde 
re elementen uit het pakket niet tot stand kunnen komen, t« 

a) de schoning van de zgn. distorsies, waardoor in feite 
verhoging van 3 f 5 % wordt teruggebracht tot per saldo 0 , 5 $ 

b) de herziening van de berekenings-methode. Het persoj :: 
heeft inmiddels met de schoning ingestemd, uiteraard alleen 
op voorwaarde dat de Raad de in de ogen van het personeel 
rechtmatige verhoging van 3 f 5 goedkeurt. Een nieuw feit i 
overigens dat in het Europees Parlement een meerderheid lij 
te ontstaan tegen het schoningvoorstel. Verder tijdverlies 
zou de kansen op het doordrukken van de schoning sterk doe; 
verminderen, daar het Europees Parlement in deze als mede
werkgever, naast de Raad, optreedt. 

4 ) Een verder achterwege blijven van een Raadsbesluit zal de 
volgende consequenties hebben: 

a) Commissie en/of personeel zullen een Hofprocedure tegei 
de Raad aanspannen die naar algemeen gevoelen door de 

Raad zal worden verloren. 
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b) In dat geval zal het in feiAe niet mogelijk zijn en zal 
het personeel ook geen medewerking verlenen aan het aan

brengen van de schoning van 3 5̂  en is de kans op een zinvol
le herziening van de berekeningsmethode vrijwel zeker verke
ken. Dit komt er op neer dat dc Raad de salarisverhoging van 
3 5 $ moet toestaan, evenwel zonder de compenserende voorde
len die thans in het pakket zijn opgenomen. De formulering 
ten aanzien van de noodzaak van een herziening van de bere
keningsmethode is overigens in het overleg van gisteren aan
gescherpt en uitdrukkelijk is bepaald dat die zó moet verlo
pen dat geen verdere discrepanties met de nationale salaris-
ontwikkeling meer zal voorkomen. 
c) Bij deze gang van zaken zal het personeel ten opzichte 

van de Raad veel sterker staan en zal ook in de to-
stige situaties zich lastiger betonen dan reeds het geval is. 

d) Gerekend moet worden met mogelijk langdurige stakings
acties. Op zichzelf mogen die niet in de overweging wor

den betrokken, maar een feit is wel dat door een dergelijke 
disruptie (die voor een belangrijk gedeelte, ook al is dat 
ten onrechte, aan Nederland wordt verweten) de EG in feite 
wordt lam gelegd en belangrijke dossiers, waaronder b.v. de 
herziening van het landbouwbeleid, de begroting 19Ö0, de voor 
bereiding van de Europese Raad en de uitvoering van de naatre 
gelen tegen de Sowjet-Unie, stil komen te liggen. 

CONCLUSIE 
5) Onder deze omstandigheden is mijn conclusie dat Nederland liet 

volgende standpunt moet innemen. 
Wij handhaven onze fundamentele bezwaren. Maar in het besef 
dat die bezwaren in EG-rechtelijk opzicht niet volledig ge
fundeerd kunnen worden en met het oog op de ernstige conse
quenties brengen wij onze tegenstem uit in de vorm van een 
onthouding. Op de Bondsrepubliek rust dan de verantwoorde
lijkheid om in deze Nederlandse opstelling het argument te 
vinden om zelf een voorstem uit te brengen, hetgeen dan kar: 
resulteren in het tot stand komen van het besluit van de EEG-
Raad. Op deze wijze is de sterke Nederlandse afwijzende posi
tie ook ten opzichte van de binnenlandse gesprekspartners 
gemarkeerd, maar kunnen toch de positieve aspecten van de 
Brusselse besluitvorming worden binnengehaald en de negatie
ve aspecten worden vermeden. 
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