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Ik zou een drietal kanttekeningen willen plaatsen bij DGES1 

iTBinDrandum no. 44/84 d.d. 3 juli j.1. 

Ik deel geheel DGES1 mening dat het "Ad hoe Comité voor Institu
tionele Vraagstukken" een politieke en derhalve niet een airbtelijke 
samenstelling zou moeten krijgen. Inderdaad zou dit wijzen naar 
een lidmaatschap van T. 

MDcht deze opzet echter niet slagsn en zou het Comité onverhoopt 
toch op aitbteüjk niveau gaan, werken, dan zou ik niet zonder meer 
voor de PV EG als Nederlandse vertegenwoordiger opteren, zulks 
afgezien van de kwaliteiten van de heer Rutten, die hem persoonlij, 
voor welhaast elke taak geschikt maken. Mij lijkt ten eerste, dat 
degene die voor Nederland het Comité bemant, ten nauwste verbonden 
moet zijn met de beleidsvorming in Den Haag, dus een ambtenaar ten 
departemente zou moeten zijn en ten tweede, dat de keuze van de 
functionaris nauw samenhangt met het mandaat. Als het coninunautaire 
aspect daarin het zwaartepunt krijgt, dan lijkt mij DGES, of iemand 
uit het DGES, het meest aangewezen. Ik zou mij echter kurman voorsteller., 
dat het zwaartepunt juist gaat liggen bij het formuleren van voorstellen 
op terreinen die niet door de Verdragen worden gedekt: politieke 
samenwerking, veiligheidsaspecten e.d. In dat geval zou de Nederlandse 
vertegenwoordiger naar mijn mening uit de DGPZ-sector moeten koirer.. 
Ongeacht het antwoord op de vraag waar het zwaartepunt zou vallen, 
zou aan AMAD kunnen worden gedacht, die immers ter beschikking van de 
bewindslieden staat voor uitvoering van bijzondere opdrachten. 

In tegenstelling tot hetgeen DGES in zijn memorandum schrijft, 
was de "Groep Genscher/Colombo" niet gemengd politiek/airbtelijk, 
doch uitsluitend airbtelijk van aard. Zes lidstaten waren vertegenwoc 
door de DGPZ, België en Luxemburg door ex-DGPZ1 s - op dat nonen t 
Ambassadeurs in respectievelijk Madrid en Rome -, Frankrijk door een 
Ambassadeur - Senard, ex-Ambassadeur in Den Haag - en Denemarken 
door de PV EG. 
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