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de Minister-President
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Ik weet niet of U opgevallen is het gestelde
onder punt 8 in bijgaand ter informatie van de mir..isterraad
rondgezonden verslag. Daaruit blijkt, dat de personeelsuitgaven van Euratom met Belg. frs. 2 mln zijn verhoogd
in verband met het besluit aan de Heer Armand een vergoeding uit te keren bij het beeindigen van zijn mandaat.
Ik heb geinformeerd, waarop dit gebaseerd is, waarop mij
is medegedeeld, dat het besluit overeenkomt met een in
1953 voor aftredende leden van de Hoge Autoriteit KSG
aanvaarde regeling.
Mij onthoude~de van een kwalificatie van de KSGregeling, lijkt mij toch de toepassing daarvan in dit geval
bijzonder afkeurenswaardig. Immers de Heer Armand heeft
van het begin van zijn benoemingsperiode af in wezen niets
aan zijn voorzitterschap van Euratom gedaan. Hij heeft
geen enkele poging gedaan om in Brussel te gaan wonen en
vertoefde, behalve wanneer het om "uitjes" in andere landen
ging, eigenlijk steeds in Parijs. Zijnziekte leek eerst
meer gefingeerd dan werkelijkheid. Later echter - geloof
ik - bleek hij inderdaad niet meer in staat te zijn werkzaamheden te verrichten. Hoe zulks ook zij hij heeft zelf
ontslag genomen uit een functie, die hij, indien zijn gezondheidstoestand inderdaad zo was als áj achteraf is
geschilderd, nooit had behoren te aanvaarden. Om dan hem
nog.f. 150.000.- uit te betalen bij zijn vertrek, (overigens
uiteraard belastingvrij! l vind ik wederom een krachtig
argument voor de betitell.ng tlprofiteren", die in toenemende
mate voor de Europese Gemeenschappen wordt gebruikt.
Ik begrijp wel, dat er niets meer aan te doen is,
doch ik geloof wel, dat U in de ministerraad Uw scherpe
afkeuring over dit geval zoudt kunnen uitspreken. Misschien
dat het dan in de toekomst eens beter zal gaan worden.
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