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Van: Mr. C. 1. W. FOCK
Aan:

de Minister-President

Naar aanleiding van hetgeen U op bi j gaande
nota nr. 1133 stelde, geloof ik toch, dat de opvatting
- blijkbaar afkomstig van minister Zijlstra - dat er
tegen de "vastgestelde" regeling moeilijk te opponeren
viel, niet geheel juist is. Ik geef toe, dat inderdaad
in de kringen van EEG en Euratom steeds verkondigd wordt,
dat men van "vastgestelde" regelingen van de KSG niet
kan afwijken, doch deze mening is niet houdbaar.
De KSG-regelingen zijn slechts voorlopig overgenomen en
moeten alleen worden toegepast, voorzover absoluut noodzakelijk. Ten aanzien van het onderhavige geval komt
mijn gedachtengang op het volgende neer:

1.

Men heeft, toen de EEG en Euratom in werking traden,
bij gebrek aan beter, besloten de KSG-salarisregelingen op het in dienst te nemen personeel toe te passen. Tot op zekere hoogte kon men niet anders besluiten,
aangezien een gedeelte van de diensten van EEG en
Euratom gezamenlijke diensten met de KSG zijn (juridische afdeling, statistische afdeling, secret ariaat
van de Raad van Ministers, het Hof, enz. ) ;

-2.

Deze regeling zou gelden, totdat een nieuw personeelsstatuut zou zijn ontworpen. Daaruit volgt al, dat men
niet de KSG-regelingen zonder meer wilde overnemen ,
aangezien het anders niet nodig zou zijn geweest een
statuut te "ontwerpen";

1.

De regeling voor aftredende Hoge-Autoriteit-leden
- in 1953 vastgesteld - werd niet door de Raad van
Ministers, doch door de voorzitters der Raden gemaakt
(4 voorzitters: één van de Raad van Ministers, één
van de Hoge Autoriteit, één van het Hof en één van de
Assemblée). Dit college heeft steeds het personeelsstatuut en alles wat daarmede samenhing, in de KSG
behandeld. De ratio van deze regeling voor HogeAutoriteit-leden was, dat zij, na aftreden, voorlopig
niet meer in hun vak (kolen en/of staal) te werk zouden kunnen zijn. Bovendien is de KSG-regeling bedoeld
voor hen, die aftreden als hun mandaat ten einde
loopt en geen herbenoeming volgt, of wel voor hen,
die af moeten treden in verband met een conflict met
het parlement.
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4. Ik kan dus niet inzien, dat deze regeling voor af- tredende Hoge-Autoriteit-leden automatisch an toepassing moest worden verklaard op dit aftredend
commissielid van Euratom. Deze mening ordt nog versterkt door de wijze, waarop de he er Armand voorzitter van de Commissie van Euratom is geweest. it
staat in mijn vorige nota bes c hrev en. Zijn mandaat
liep niet ten einde, doch hij vroeg zelf ontslag.
Allemaal redenen om hem niet op dez e ~ijze een
belachelijk hoog bedrag toe te stoppen . Integendeel,
ik ben van mening, dat hij niet s had behoren te krijgen.
Ik realiseer mij volkomen hoe moeilijk het is
voor een Nederlandse minister in de Raad van Ministers
om bij zulke gelegenheden steeds te opponeren. De zuinigheid schijnt een typisch Nederlandse eigenschap te zijn.
Met alle begrip dus daarvoor meen ik toc h, dat wij ons
niet telkenmale min of meer in de luren moeten laten
leggen, indien men een beroep doet op z.g. "vastgestelde
regelingen.

12 februari 1959

F/10

