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I n Uw nota van 17 Juli aan de Heer Van der 3~ugel 
hebt U een tweetal opmerkingen gemaakt naar aanleiding van 
de op 15 Juli i Brussel gehouden Benelux bespre ingen met 
het oog op de integratie besprekingen ~isschien mag i~ 
daarop aan de hand van het in Brussel besproke e nog even 
ingaan. 

In de eerste plaats merkte U op , dat een clause de 
sauvegarde die mogelijk maakt om de normale afbo w termijn 
niet , d . w. z . nog niet te vervullen , een essentieel ele~e.t 
is i n een automatisch stelsel . 11ijn indruk van de bes re 
kingen op 15 Juli is; dat de Belgen niet pri cipieel G2~ 
ons van mening verschillen , wanneer zij slechts s preke 
van moge l ijkheden om te "revenir" op reeds genomen I!laatre 
gelen. Het moet geloof ik eer worden gezien als een proe~
ballon, want de Belgen erkenden immers zelf dat I!len in 
Parijs re eds overeenstemming had bereikt over de uogeli~~
heid om bepaalde bevrijdingsmaatregelen waartoe men zic 
had verplicht , uit te stellen . In een nader gespre~ wet de 
Belgen zal het waarschijnlijk vle i lukken om hen een z~l=';;e 
standpunt te laten innemen a ls wij doen . 

In de tweede plaats tekent U aan , dat I!len toc' "' _ ti~d 
over instituten - al dan niet supr a-. ationaal - zal moeten 
praten , omdat het daarzonder uiteraard iet zal gaal • 

De voorkeur van de Belgen voor een _ort uitst 1 van d 
behandeling van dit punt moet geloof ik uit he t vol e ... de 
verklaard worden. Het is algemeen bekend , da t de Bene_ux 
meent , dat het tot stand brengen van een gemeenscha peli" e 
markt n i e t wel denkbaar is zonder e en sp.pra- atio ... lale i -
stitutione l e opzet , zodat in feite toch een ~es rek over de 
instituten zal neerkomen op een debat over het supra- atio
nale beginsel. In een stuk da t van de voor zit ter it zo 
gaan meenden de Belgen niet reeds onmidde llijk een er el " 
omstreden punt aan de orde te moeten stellen . Jij zaoen 
echter zel f we l het betrekkelijke van hun t andpwlt i , 
v 4 hun mening dat op korte termijn het Co ité Dir c ur 

moet g ven om de institutionele k~nt te bekij 
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