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Toen ik onl angs afscheid nam was de conclusie van het ge sprek dat ik met U mocht hebben over het handhaven van de e derlandee aansnraken op
n Haag a l s zetel voo: het Hof van
Justit ie der KSG , dat vermoedelijk de eerste gelegenheid om
dit punt op te rakelen zou zijn W&nn6Ar een der andere uro pese gemeenschappen tot stand sal Zijn gekomen . Aangezien immers het Hoge Commissariaat van de DG waarschijnlijk in Parijs
zal komen , zou er geen enkele reden meer zijn om het Hof , öat
beide gemeen scha ~n moet bedienen en later wellicht nog meerdere in Luxemburg te lat.n op grond van de bekende concentratie theorie der Eransen .
Ik geloof dat hierin nu ijzi nS is gekomen omdat de Commissie der Presidenten van de vier .ohuman- organen 19 December
j . l . heeft vergaderd en tot de conclusie i gekomen de begrotin gen eigenlijk niet te kunnen opsteÁlen zolang men nog met verschillende hypotheses te werk glat omdat de zetelkwe~tie niet
definitief is it8emaakt . e verwachten valt daaro dat deze
zetelkwestie binnenkort wederom aan de Raad van tinister zal
wOId n voorgelegd en a~dan is het dus in he t bijzon er nood zakelijk terug te kumen op Den Haag als definitieve zetel van
het Hof .
Daarbij kan worden gesteld dat een beslissing daaromtrent
ook zeer urgent is omdat de behuizing die Luxemburg eet 0 ~e
brengen totaal onvoldoende is en evenzo de bibliotheek. Dit
laat te punt is U wel bekend , masr at het eerst betreft is de
toestand zo da t het Hof is ondergebracht in en hele mooie vil la , waar echter nau elijks ruimte ie om elke rechter en advocaat- generaal eén ei en kamer te bezorgen , maar waar zeer ze ke:rf ruim"ce overbli j f t om ook nog de griffier t herbergen te zamën met de verdere diensten d1.e voor de griffie nodig zijn .
Ruimte voor de Attaché's en secretaresAen is reeds nu ni t andere t vinden , dan in de kamers der echters zelf , ter ijl
voor de griffie en administratie niet
anders te vin en is
d
op tamelijk grote afstand van de stad, hetge n natu rlijk een
onmogelijke toe~tand ie . ben zittingzaal is er verde~ in het
geheel niet beschikbaar , al zal waarschijnlijk het gemeente bestuur zo welwillend zijn om de gemeente - raadza 1 ter beschikkin te stellen voor zover het Hof tenminste niet juist zitting
wil houden op een da waarop de gemeenteraad vergadert .
zou
due m. a . w. in Luxemburg gebou d moeten orden om tot een oplossing te komen en d t betekent het nemen van een beslissing met
tamelijk zware fin nciële evolgen . Neemt men zulk een beslis sing , dan zou dit het moeilijk maken om het Hof no ooit uit
het pas gebouwde i~stituut oVer te plaatsen n .. ar elders . Reeds
alleen dit punt dus dwingt er m. i . toe om de zetelkwestie bij
de eerQt volbende
nisterraad aan de orde te stellen .
ondeling mocht ik U er reeds 0 wijzen van hoeveel be lang het is steun van Italiaanse zijde te krijgen . Ter voorbe reiding van een sesprek over de zetelkwestie in de Raad van 1nieters zou ik in overweging willen geven van Nederlandse ~jde
contaot te zoeken met de Italiaanse Regering en te be innen h ar
mede te delen dat wanneer Luxembur de zetel is der executieve
organen der EDG , eder14nIl er opgesteld zou zijn Rome te
en
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'to't .e'tel van de execu'tieve organen van een even'tueel W yor_n Landbou"gemeenachap , daartoe mede een arsu-n't J'lltteDd ui 't
het fei't dat reeds thans de FAO en het Internationale
b4Nwinstituut te Rome gevestigd zijn . Aan de hand. van de toeugg1ng
da't Ne erla nd zich hiervoor zal inzetten zou dan "ellioht aan da
Italianen kunnen worden gevraagd om Nederland inzake he't Ho~ 'te
s'teu;nen "anneer de candidatuur van Den Haag op een binnenkort
te verwachten ~~nister8 conferentie wedero~ zou worden ter 8prake gebracht . Het wil mij voorkomen dat de kwe~ti van de ~aar
als ~Uropees territoir v oor .en en ander geen belet el ia .
nneer men immers alle organen van alle bes'taande of nog te yormen
gemeenschappen in dat territoir wU vesti@tn dan zal er nog heel
wat moeten gebeuren voor dit uitvoerbaar is . De 0
ng van de
Hoge Autoriteit als kantoorruimte lus fiOOnru~. yen ae daarbij werkzame personen is reeds thana
n 1nd1eat1. yan b 't88en
nog slechts een klein gedeelte van het bouwprogram 1n de Saar
zou moeten zijn . In ieder geval zou er - m1t8 Den
6
tJteeds een esch1kte behuizin di8 onibel. hëef't - geen bez".!Jlr
z
n 1 n
ag e ves gen zo ang
eventuele bouwprogram in de s aar niet ie u1tge"oerd , waarbij tevens zou worden voorkomen dat in Luxemburg gebouwd moet warden .
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