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Goedkeuring van hel op 27 Mei 1952 Ie Parijs onder-
tekende Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap met de van dat Verdrag deel uitmakende 
Protocollen, alsmede van de Overeenkomst betreffende 
de rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten 
vn het handelspolitieke en fiscale regiem der Europese 
Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland en de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende 
Staten, en het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag 
nopens de bijstandsverplichtingen van de Staten die partij 
zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ten opzichte van 
de aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende 

Staten 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

No. 3 

A. DE INLEIDING 

De op 27 Mei 1952 te Parijs ondertekende teksten, die op-
richting beogen van een Europese Defensie Gemeenschap, be-
stemd om Nederland, België, de Bondsrepubliek Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Luxemburg te omvatten, zijn vrucht van de 
op aaneensluiting gerichte staatkunde, die kenmerkend is voor 
de naoorlogse betrekkingen der Westerse Mogendheden. Gelijk-
richten van beleid en gezamenlijk behartigen van belangen door 
middel van supranationaal gezag — zoals in deze teksten be-
lichaamd ten aanzien van de defensie — doet zich als streven 
in het bijzonder voor in West-Europa en tot heden alleen daar. 

Ondergetekenden kunnen hier geen uitputtende beschouwing 
wijden aan deze ontwikkeling in haar algemeenheid, zo tref-
fend verschillend van de stroming van de vorige en het eerste 
deel van deze eeuw met haar nadruk op nationaliteit en sou-
vereiniteit, eigen aard en eigen willen. Zodanige beschouwing 
zou zich moeten bezig houden met de voortgang van weten-
schap en techniek, haar beloften en bedreigingen, die zich met 
de beperkingen van nationaal potentieel en nationale grenzen 
niet verdragen, met economische en financiële omstandigheden 
en — zeker niet in de laatste plaats — met politieke, culturele 
en psychologische invloeden stammend uit oorlogs- en na-
oorlogse ervaringen. 

Het is in het bijzonder de tegenstelling, welke de Westelijke 
staten tegenover het Sovjet-blok plaatst, die het denkbeeld 
tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap heeft 
doen ontstaan. Onderkenning der bedreiging, die deze tegen-
stelling in zich bergt, heeft geleid eerst tot vorming van de 
Westerse Unie tussen Nederland, België, Engeland, Frankrijk 
en Luxemburg, later tot het Noord-Atlantisch Verbond, waarin 
thans veertien landen, waaronder de genoemden en bovendien 
Canada, Denemarken, Griekenland, Italië, Noorwegen, Portu-
gal, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika en IJsland be-
grepen zijn. Ook dit Verbond kan, zonder medewerking van 
de Duitse Bondsrepubliek, West-Europa niet afdoende tegen 
de mogelijkheid van een invasie beschermen. Doch overweging 
van inschakeling dier Republiek deed bezorgdheid opkomen, 
dat herbewapening van West-Duitsland de Duitse militaire 
geest zou doen herleven, een bezorgdheid, die niet alleen buiten 
Duitsland doch ook in het land zelf werd gekoesterd. Was er 
enerzijds de mening, dat de Noord-Atlantische alliantie met 
haar machtige leden een voldoend hechte omvatting zou zijn 
om, middels binding van de Duitse herbewapening aan beper-
kende voorwaarden, gevaar voor hernieuwde agressie te be-
zweren, daartegenover stond de opvatting, in het bijzonder in 
Frankrijk, dat gans andere regelingen noodzakelijk zouden 
zijn. Voorgesteld werd, dat een aantal West-Europese Mogend-
heden met de Bondsrepubliek één gezamenlijke krijgsmacht 
zou vormen, waarin de respectieve nationale bijdragen op 
grondslag van kleinere homogene eenheden aaneengevoegd en 

structureel eng verbonden zouden zijn. In de Bondsrepubliek 
zou aldus geen georganiseerd geheel van nationale strijdkrach-
ten ontstaan; in de overige deelnemende staten zouden nationale 
krijgsmachten slechts in beperkte mate en voor omschreven 
doeleinden voorhanden blijven. 

Verwerkelijking van dit denkbeeld zou verder grijpen dan 
toevoeging van Duitse kracht aan de Westerse verdediging en 
afwending van het gevaar van een herleefde Duitse militaire 
macht. Zij zou een volledige herschepping van West-Europese 
verhoudingen zijn en in haar consequenties uitzicht openen 
op beëindiging van een vijandschap, die voor Europa de meest 
rampzalige gevolgen heeft gehad. 

Dat Nederlands hoogste belangen nauw betrokken zijn bij 
versterking van de barrière tegen een aanval en verplaatsing 
der verdediging naar het Oosten, alsmede bij opklaring van het 
politiek klimaat van West-Europa door Frans-Duitse verzoe-
ning, behoeft geen betoog. Toch was ampele overweging nodig 
alvorens de Nederlandse Regering zich als gegadigde voor lid-
maalschap van de te stichten defensie gemeenschap kon be-
schouwen en aan de onderhandelingen actief ging deelnemen. 

Behalve de Bondsrepubliek en Frankrijk dienden zich aan-
stonds Italië en, met meer aarzeling, België en Luxemburg aan. 
Engeland en de Scandinavische partners van het Noord-Atlan-
tisch Verbond maakten duidelijk, dat zij buiten de Europese De-
fensie Gemeenschap zouden blijven. Hoe ruimer het aantal deel-
nemers, hoe gemakkelijker het voor Nederland geweest zou zijn 
de kring binnen te treden. Het besluit van Italië was belangrijk, 
doch van bijzondere betekenis voor Nederland was de houding 
van de twee andere leden van de Benelux en Engeland. 

Het Nederlands beleid ten opzichte van België en Luxem-
burg, met welke landen volhardend en met overtuiging naar 
steeds enger politiek en economisch samengaan wordt gestreefd, 
zou zijn verstoord indien zij wel zouden toetreden en Nederland 
niet. Hun klaarblijkelijke bereidheid om deel te nemen, zij het 
op bepaalde voorwaarden, moest voor Nederland zwaar wegen 
om hetzelfde te doen. In andere richting wees de afzijdigheid 
van Engeland. 

Sinds de Napoleontische oorlogen is Nederland's politiek 
standvastig gericht geweest op het aankweken van de beste 
betrekkingen met de Grote Mogendheden van West-Europa, 
en door de jaren heen is de verstandhouding met Engeland en 
Frankrijk gelijkelijk vriendschappelijk kunnen blijven. Er was 
goede reden voor aarzeling een nauw gebonden gemeenschap 
aan te gaan, waaraan Engeland geen deel zou hebben. Enge-
land's toetreden zou die gemeenschap het evenwicht en de 
bredere grondslag gegeven hebben, waarop Nederland prijs 
moest stellen. Intussen kon Engeland's onthouding enigszins 
worden gecompenseerd door het te betrekken in de automa-
tische bondgenootschapsclausule van de Europese Defensie 
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Gemeenschap en door het vooruitzicht, dat samenwerking in 
menig opzicht mogelijk zou zijn. 

De waarde, die de Nederlandse Regering aan de Noord-
Atlantische verhoudingen hecht, hebben haar doen aandringen 
op zo ver mogelijk doorgevoerde inpassing van de Europese 
Defensie Gemeenschap in de N.A.V.O. Hoewel opneming van 
de Bondsrepubliek in het Noord-Atlantisch Verbond, waardoor 
vele vraagstukken vereenvoudigd zouden zijn, vooralsnog op 
tegenstand stiet, is het mogelijk gebleken Europese Defensie 
Gemeenschap en N.A.V.O. te koppelen door de eerste binnen 
het kader van de tweede te verankeren. Plaatsing van de Euro-
pese Defensiestrijdkrachten onder Noord-Atlantisch opper-
bevel, hetwelk zelf aan Noord-Atlantische strategische en 
politieke leiding onderworpen is, alsmede uitbreiding van de 
Noord-Atlantische alliantie-bepalingen tot de Bondsrepubliek, is 
van sprekende betekenis. Samenwerking van de Raden van 
beide organisaties kan bezwaren van het niet aanwezig zijn 
van de Bondsrepubliek in de N.A.V.O. in aanzienlijke mate 
ondervangen. 

Welslagen van de Gemeenschap vereist een juridische vorm-
geving. die efficiënte werkzaamheid en passende verdeling van 
invloed onder de deelnemende staten verzekert. Ondergeteken-
den vertrouwen, dat ondanks de moeilijke vragen, die toepas-
sing der nieuwe beginselen zal doen rijzen, de organisatie de 
••.roef van de practijk zal kunnen doorstaan en dat de getroffen 
regelingen ook Nederland een rechtmatig aandeel in de zeggen-
schap toebedelen. 

Diep en wijd zal de Gemeenschap moeten ingrijpen en haar 
werking spreiden in het bestaan der volkeren die zij verbindt: 
economisch door de materieelvoorziening die zij te verzorgen 
en de bezoldigingen die zij uit te keren heeft, financieel door 
de grootte van het deel der nationale inkomsten, dat zij moet 
opeisen, en op het terrein der menselijke betrekkingen door het 

B. DE B. DE STUKKEN 
Het belangrijkste document, dat ter goedkeuring aan de 

Staten-Generaal wordt voorgelegd, is het in artikel 1 van het 
Ontwerp van Wet genoemde Verdrag tot oprichting van de 
Europese Defensie Gemeenschap, bestaande uit 132 artikelen 
en acht Protocollen. In nauw verband met dit Verdrag, doch 
formeel los hiervan, staan de in de artikelen 2, 3 en 4 van het 
Ontwerp van Wet genoemde documenten, te weten: de Overeen-
komst betreffende de rechtspositie van de Europese Defensie-
strijdkrachten en het handelspolitieke en fiscale regiem der 
Europese Defensie Gemeenschap, het Verdrag tussen het Ver-
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten en 
het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de bij-
standsverplichtingen van de Staten die partij zijn bij het Noord-
Atlantisch Verdrag ten opzichte van de aan de Europese De-
fensie Gemeenschap deelnemende Staten. 

Slechts de hierboven genoemde documenten behoeven be-
krachtiging en worden uit dien hoofde ter goedkeuring aan de 
Staten-Generaal voorgelegd. Bovendien zijn echter nog enkele 
andere documenten tot stand gekomen, welke geen bekrachti-
ging behoeven, doch zonder welke te kennen men zich geen 
volledig beeld zou kunnen vormen van hetgeen in het verband 
van de Europese Defensie Gemeenschap is overeengekomen. 
Het betreft hier twee Protocollen van ondertekening van het 
Verdrag, te weten een Protocol inzake de toetreding van de 
Gemeenschap tot internationale oorlogsrecht-conventies en een 
Protocol betreffende de eenheid van militaire diensttijd, een ge-
meenschappelijke Verklaring van de zes Ministers van Buiten-
landse Zaken inzake de duur van het Noord-Atlantisch Verdrag 
en een notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de 
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende strate-
gisch kwetsbare gebieden: deze documenten kunnen als bijlagen 
bij het oprichtingsverdrag worden beschouwd: voorts een Ac-

') Voor wat betreft recente ontwikkelingen zie Bijlage bij de Memorie 
van Toelichting. 

samenbrengen van duizendtallen verschillend van nationaliteit. 
Zij zal bij het bevorderen van eenheid de verscheidenheid, die 
zij ontmoet, niet uit het oog mogen verliezen, zich van de 
perken van haar ruime arbeidsveld dienen bewust te blijven 
en belangen moeten ontzien, welker behartiging haar niet is 
toevertrouwd. Zij zal een oefenplaats kunnen en moeten wor-
den van verdraagzaamheid en mildheid van oordeel gaande 
tot begrip en waardering voor nationale gewoonten en eigen 
aard. 

In verlangen naar intensivering van internationale samen-
werking staat Nederland bij geen Mogendheid achter. Bundeling 
van krachten beschouwt ook de huidige Regering als een eis 
der tijden, welks vervulling kostbare mogelijkheden opent. Zij 
denkt bij deze uitspraak aan stoffelijke voordelen en aanpassing 
aan politieke noodwendigheid, doch ook aan winst in culturele 
en morele waarden, die voor een door staatsgrenzen minder 
gescheiden mensheid bereikbaar is. In deze geest streeft zij 
mede naar verdieping van de Noord-Atlantische samenleving 
en benadert zij het probleem der zogenaamde Europese poli-
tieke gemeenschap. 

De Regering meent met bovenstaande algemene opmerkin-
gen ter inleiding van de Memorie van Toelichting op het Ver-
drag tot oprichting van de Europese Defensie Gemeenschap te 
moeten volstaan, temeer waar reeds in de Regeringsverklaring 
van 7 Februari 1952 (zie Kamerstukken Nos. 1451 t/m 1485 
d.d. 7 Februari 1952) en in het schrijven van de Minister van 
Buitenlandse Zaken d.d. 23 Juni 1952 Nr. 62975 aan de Heer 
Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, een 
uitvoerige beschouwing werd gewijd aan het algemeen karakter 
van de beoogde Defensie Gemeenschap en het door de voor-
gaande Regering in deze ingenomen standpunt. De Regering 
kan zich met het daarin gestelde geheel verenigen en moge ter 
bekorting naar deze stukken verwijzen.') 

coord dat in artikel 107 van het oprichtingsverdrag is voorzien 
en dat kan gelden als aangegaan ter uitvoering van het Ver-
drag: tenslotte een Protocol betreffende de Interim-Commissie. 
Dit Protocol is een afzonderlijk document en verliest zijn be-
tekenis op het moment dat het Verdrag in werking treedt. 

De formele structuur van het gehele complex is betrekkelijk 
ingewikkeld. Bij het plaatsen van de teksten en vertalingen in 
het Tractatcnblad is er zoveel mogelijk naar gestreefd deze 
structuur te verduidelijken. Daartoe zijn de betreffende num-
mers van het Tractatcnblad in een vijftal categorieën verdeeld: 
1. Het oprichtingsverdrag met de bijlagen, (de twee Protocollen 

van ondertekening, de gemeenschappelijke Verklaring en de 
notawisseling (No. 119)), met de van het Verdrag deel uit-
makende Protocollen (Nos. 120 tot en met 127) en met het 
uitvoeringsaccoord voorzien in artikel 107 (No. 128): 

2. De Overeenkomst betreffende de rechtspositie van de Euro-
pese Defensiestrijdkrachten en het handelspolitieke" en fis-
cale regiem van de Europese Defensie Gemeenschap (No. 
129); 

3. Het Protocol betreffende de Interim-Commissie (No. 130); 
4. Het Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van Groot-

Britannië en Noord-Ierland en de aan de Europese Defensie 
Gemeenschap deelnemende Staten (No. 131): en 

5. Het Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag (No. 132). 
Om practische redenen komt het wenselijk voor, bepaalde 

documenten te bespreken bij de Titels van het oprichtingsverdrag 
waarmee zij nauw samenhangen, de formele structuur ten spijt. 
In de hier volgende Index, welke de formele structuur tot grond-
slag heeft en daardoor ook de onderscheidene artikelen van 
het Ontwerp van Wet volgt, is derhalve bij de betreffende Titels 
van het Verdrag een verwijzing naar deze documenten te 
vinden, terwijl in de Index anderzijds bij de betreffende docu-
menten wordt verwezen naar de Titel van het Verdrag, waar de 
bespreking van deze documenten is opgenomen. 



3 

C. DE INDEX 

1. TOELICHTING OP ARTIKEL 1 VAN HET 
ONTWERP VAN WET 

1.1. Het Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap 

blz. T.d. Tractaten- blz. 
„ , , , Mem. v. blad 1952, 
Preambule. Toei. no. 

Denkbeelden die de grondslag vormen van 6 119 1 
het Verdrag. 

Eerste Titel. 
Grondbeginselen: 6 119 3 

Hoofdstuk I. Van de Europese Defensie 7 119 3 
Gemeenschap: 
supranationaal karakter; instellingen; ver-
antwoord gebruik van hulpbronnen: taak 
te vervullen binnen het kader van het 
Noord-Atlantisch Verdrag, beginselen bij 
vervulling van de taak. 

De volgende Protocollen worden bij de toe-
lichting van dit Hoofdstuk besproken: 

Protocol inzake de betrekkingen tussen de 7 126 1 
Europese Defensie Gemeenschap en de 
N.A.V.O. (Protocol VII). 

Protocol betreffende de bijstandsverplichtin- 7 127 1 
gen van de aan de Europese Defensie Ge-
meenschap deelnemende Staten ten op-
zichte van de Staten die Partij zijn bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag (Protocol VIII). 

Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk van 8 131 2 
Groot-Britannië en Noord-Ierland en de 
aan de Europese Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten (vide artikel 3 van het 
ontwerp van wet). 

Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag 7 132 2 
nopens de bijstandsverplichtingen van de 
Staten die Paiiij zijn bij het Noord-Atlan-
tisch Verdrag ten opzichte van de aan de 
Europese Defensie Gemeenschap deel-
nemende Staten (vide artikel 4 van het 
ontwerp van wet). 

Hoofdstuk II. Van de Europese Defensie- 8 119 4 
strijdkrachten: 
welke troepen zullen gaan behoren tot de 
Europese Defensiestrijdkrachten; taken 
van de Defensiestrijdkrachten; taken die 
blijven rusten op de deelnemende Staten; 
bevelvoering. 

Verwezen wordt naar het Militair Protocol 26 120 1 
(Protocol I) dat in een aparte toelichting 
nader besproken wordt. 

Tweede Titel. 
Van de Instellingen der Gemeenschap: 10 119 8 

overzicht der Instellingen; verschil met 
Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal. 

Hoofdstuk I. Het Commissariaat: 11 119 8 
taakomschrijving, benoeming en aantal 
leden, taakverdeling. 

blz. v.d. Tractaterv 
Mem. v. blad 1952, 
Toel. 

Hoofdstuk II. De Gemeenschappelijke Ver- 12 
gadering: 
lamenstelling, taakomschrijving waarbij de 
studie-opdracht ten aanzien van de delini-
ticve structuur van de Gemeenschap. 

Hoofdstuk III. De Raad: 13 
taakomschrijving, stemverhoudingen. 

Hoofdstuk IV. Het Hof: 14 
samenstelling, taakomschrijving, verschil 
met het Hof van de Europese Geineen-
schap voor Kolen en Staal, nood/aak van 
Statuut. 

Verwezen wordt naar het Protocol betref- 30 
fende de Rechtspraak (Protocol II) dat in 
een aparte toelichting nader besproken 
wordt. 

Derde Titel. 
Militaire bepalingen: 15 
Hoofdstuk I. De organisatie en het beheer 15 

van de Europese Defensiestrijdkrachten: 
basiseenheden landleger samengesteld zo-
veel mogelijk zonder logistieke diensten; 
afwijkend systeem bij de zeestrijdkrachten: 
samenwerking met de N.A.V.O.; bevoegd-
heden van het Commissariaat; duur van 
de dienstplicht; recrutering; mobilisatie; 
dislocatie. 

In dit Hoofdstuk wordt verwezen naar het 26 
Militair Protocol (Protocol I), dat in een 
aparte toelichting nader besproken wordt, 
en naar het: 

no. 
119 

blz. 

12 

Protocol van ondertekening betreffende 
de eenheid van de militaire diensttijd (Bij-
lage B). 

16 

Hoofdstuk II. De rechtspositie van de Euro- 17 
pese Defensiestrijdkrachten: 
volkenrechtelijke rechtspositie; rechts-
positie in de deelnemende Staten; toetre-
ding tot oorlogsrecht-conventies; oorlogs-
gewoonterecht. 

In dit Hoofdstuk wordt verwezen naar de 37 
Overeenkomst betreffende de rechtspositie 
der Europese Dcfensiestrijdkrachtcn en het 
handelspolitieke en fiscale regiem van de 
Europese Defensie Gemeenschap (vide 
artikel 2 van het ontwerp van wet) die in 
een aparte toelichting nader besproken 
wordt. 

Verwezen wordt tevens naar het Protocol van 18 
ondertekening betreffende toetreding van 
de Gemeenschap tot de internationale 
oorlogsrecht-conventies (Bijlage A). 

Vierde Titel. 
Financiële Bepalingen: 18 

gemeenschappelijke begroting; verdeling 
van lasten; bevoegdheden nationale parle-
menten en van de Gemeenschappelijke 
Vergadering: buitenlandse hulp; Duitse 
bijdrage; controle. 

119 15 

119 18 

121 1 

119 21 
119 21 

120 1 

119 48 

119 25 

129 1 

119 49 

119 26 
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4 
blz. v.d. Tractaten-
Mem. v. blad 1952, 
Toel. no. 

blz. 

Verwezen wordt naar het Financieel Proto- 33 123 1 
col (Protocol IV) dat in een aparte toe-
lichting nader wordt besproken. 

Vijfde Titel 
Economische Bepalingen: 20 119 32 

opstelling en uitvoering van bewapenings-, 
uitrustings-, voorzienings- en infrastruc-
tuur-programma's: controle van productie, 
import en export van oorlogsmateriaal; 
wetenschappelijk onderzoek; economische 
mobilisatie. 

Verwezen wordt naar het Aceoord, voorzien 23 128 1 
in artikel 107 (lid 4b). 

Zesde Titel. 
Algemene Bepalingen: 24 119 42 

geschillen tussen deelnemende Staten over 
het Verdrag en de daarbij behorende tek-
sten; samenwerking met en inlichtingen 
van deelnemende Staten; zetels; talen; toe-
passelijkheid van Verdrag; stationnering 
builen gebied der deelnemende Staten; bij-
zondere omstandigheden; wijziging van de 
werkwijze der instellingen; wijziging van 
het Verdrag; duur van het Verdrag. 

1.2. Bijlagen bij het Verdrag. 

Deze Bijlagen behoeven geen bekrachtiging. 

A. Protocol van ondertekening betreffende IS 119 49 
toetreding van de Gemeenschap tot de intcr-
nationale Oorlogsrecht-conventies. 

vide Derde Titel van het Verdrag, 
Hoofdstuk II, rechtspositie der Strijd-
krachten. 

B. Protocol van ondertekening betreffende 16 119 48 
de eenheid van miiitaire diensttijd. 

vide Derde Titel van het Verdrag, 
Hoofdstuk I, Organisatie en beheer 
der Strijdkrachten. 

C. Gemeenschappelijke Verklaring betref* 26 119 49 
fende de duur van het Noord-Atlantische 
Verdrag. 

vide Zesde Titel van het Verdrag. A1-
gemene Bepalingen, Artikel 128. 

D. Notawisseling tussen de Nederlandse Re- 23 119 50 
gering en de Regering van de Bondsrepubliek 
Duitsland betreffende strategisch kwetsbare 
gebieden. 

vide Vijfde Titel van het Verdrag. 
Economische Bepalingen, artikel 107. 

1.3. Protocollen, welke deel uitmaken van 
het Verdrag. 

Deze Protocollen behoeven wel bekrachti-
gmg. 

I. Militair Protocol. 26 120 1 
Eerste Titel. 27 120 1 

Basiseenheden: 
landstrijdkrachten, luchtstrijdkrachten, zee-
strijdkrachten; wijziging van organisatie. 

blz. v.d. 
Mem. v. 
Toel. 

Tractaten- blz 
blad I9S2, 

no. 
Tweede Titel. 27 120 

de 

Hoofdstuk II. Overgangsbepalingen: 
nationaal recht toe te passen op verdachte; 
nationaal samengestelde rechterlijke 
macht; Europese krijgsraden en nationale 
krijgsraden, die krachtens delegatie door 
de Gemeenschap rechtspreken; familie-
leden van de leden der Europese Defensie-
strijdkrachten; regelingen betreffende het 
recht van de Staat van verblijf. 

28 

Algemene organisatie en opbouw van 
Europese Defensiestrijdkrachten: 
centrale organisatie; opbouwperiode; terri-
toriale indeling; Gedelegeerde en zijn 
dubbele ondergeschiktheid. 

Derde Titel. 
Personeel: 

recrutering; krijgstucht; encadrering. 

Hoofdstuk I. Oproeping van het contingent; 28 
dienstplicht; benoeming officieren. 

Hoofdstuk II. Discipline: 28 
reglement betreffende de krijgstucht, ge-
hoorzaamheidsplicht. 

Hoofdstuk III. Rang en functie: 29 
rangsverlies; bevordering en benoeming. 

Vierde Titel. 29 
Beginselen betreffende het gelijkvormig 

maken van beginselen en methoden: 
overgangstoestand van scholen, die in Eu-
ropees verband zullen worden opgenomen; 
zeestrijdkrachten. 

Vijfde Titel. 
Gebruik van talen: 29 

nationale taal; hulptaai; referentietaai. 

II. Protocol betreffende de rechtspraak. 30 

Eerste Titel. 30 

Schadevergoeding: 
Hoofdstuk I. Aansprakelijkheid: 30 

faute de service; faute personnelle: schade 
veroorzaakt aan gebouwen en installaties; 
bijzonder gevaar (o.a. verkeer); schade aan 
openbare werken; vergoeding bij faute 
personnelle. 

Hoofdstuk II. Procedure: 31 
schadecommissie; beroep op regionale af-
deling van het Hof; principiële vraagstuk-
ken. 

Hoofdstuk III. Bijzondere bepalingen: 31 
manoeuvres. 

Tweede Titel. 
Strafrechtelijke bepalingen: 31 

gemeenschappelijk strafrecht; bijzondere 
overeenkomst. 

Hoofdstuk I. Bepalingen van blijvende aard: 32 
vaststelling van gemeenschappelijk straf-
recht uit te oefenen door de Gemeenschap. 

32 

120 7 

120 7 

120 9 

120 11 

120 13 

120 14 

121 1 

121 1 

121 1 

121 

121 

121 

121 

121 
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Derde Titel. 
Overgangsbepalingen ten aanzien van België 

Belgische constitutionele bezwaren. 

III. Protocol betreffende het militair straf• 
recht. 
Beginselen waarvan het strafrecht van de 

Gemeenschap zal moeten uitgaan. 

IV. Financieel Protocol. 
Algemeen. 

besteding van de gelden in de Staat die de 
bijdrage levert tot een min. van 85 % en 
max. 115 % van nationale bijdrage. 

Eerste Titel. 
Voorbereiding van de Begroting: 

Tweede Titel. 
Inrichting van de Begroting: 

buitengewone afdeling; verdeling in arti-
kelen en onderwerpen; bewapeningspro-
gramma's van meer dan één jaar. 

Derde Titel. 
Uitvoering van de Begroting: 

ordonnateurs en comptabelen; bevoegd-
heden van het Commissariaat. 

Vierde Titel. 
Controle tijdens de tenuitvoerlegging van de 

begroting: 
financieel controleur. 

Vijfde Titel. 
Kasbeheer: 

boeten voor niet op tijd betaalde bijdragen; 
voorschotten. 

Zesde Titel. 
Deviezenverkeer: 

transfer van en naar Staten behorende 
tot de E.B.U., het dollargebied en de Sta-
ten niet behorende tot de E.B.U. of het 
dollargebied. 

Zevende Titel. 
Buitenlandse hulp: 

Achtste Titel. 
verwezen wordt naar de algemene inlei-
ding van de Vierde Titel van het Verdrag. 

Comptabiliteit: 
comptabele voorschriften. 

V. Protocol betreffende de bezoldigings-
voorwaarden van het militaire en burger-
personeel van de Gemeenschap en hun rech-
ten op pensioen. 

Gelijkvormig stelsel van geldelijke en 
materiële verzorging; toelagen; pen-
sioenen. 

VI. Protocol betreffende het Groot-Hertog-
dom Luxemburg. 

Klein aantal inwoners maakt toepas-
sing van gewone regeling inzake basis-
eenheden onmogelijk. 

blz. v.d. 
Mem. v. 

Toel. 

Tractaten-
blad 1952, 

no. 

blz. 

33 121 9 

• 33 122 1 

33 

34 

34 

34 

35 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

123 1 

123 1 

123 2 

123 3 

123 5 

123 6 

123 7 

123 9 

123 9 

124 

125 

blz. v.d. Tractalen-
Mem. v. blad 1952, 

no. 

blz-

126 

127 

Toel. 

VII. Protocol inzake de betrekkingen tussen 37 
de F.uropese Defcnsiegemcenschap en de 
N.A.V.O. 

vide Verdrag, Eerste Titel, Hoofdstuk 
I, artikel 2. 

VIII. Protocol nopens de bijstandsvcrplich- 37 
tingen van de aan de Gemeenschap deel-
nemende Staten ten op/ichtc van Staten die 
Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag. 

vide Verdrag, Eerste Titel, Hoofdstuk 
I, artikel 2. 

1.4. Accoord voorzien in artikel 107 (lid 4b). 37 128 
Dit Accoord behoeft geen bekrachtiging. 

2. TOELICHTING OP ARTIKEL 2 VAN HET 
ONTWERP VAN WET 

2.1. 

Hoofdstuk II. Andere belastingen: 
Vrijdom voor de Gemeenschap en uitzon-
deringen daarop; positie van door Ge-
meenschap gesalarieerden. 

37 

37 

38 

Overeenkomst betreffende de rechts-
positie der Europese Defensiestrijd-
krachten en het handelspolitieke en fis-
cale regiem van de Europese Defensie 
Gemeenschap. 

Eerste Titel. 
Openbare Veiligheid: 

rekening is gehouden met de wens, dat de 
stationnering van vreemde troepen zo wei-
nig mogelijk het leven in de Staat van ver-
blijf beïnvloedt; eerbiediging van het recht 
van de Staat van verblijf; uitoefening van 
de staatkundige rechten; identiteitsbewijs 
en reisopdracht enige benodigde documen-
ten; vreemdelingentoezicht op gezinsleden; 
repatriëring; rijbewijzen. 

Tweede Titel. 
Openbare diensten en militaire installaties: 

recht op dienstbetoon van openbare dien-
sten: overeenkomsten inzake dienstbetoon; 
faciliteiten bij vervoer per spoor of langs 
de weg; vermindering of vrijstelling van 
vervoerstarieven tegen vergoeding door de 
Gemeenschap; uitbreiding van installaties; 
regeling omtrent de lasten; beschikkingen 
van het Commissariaat inzake militaire 
installaties; inbreng van installaties om 
niet; arbeidsbemiddeling. 

Derde Titel. 
Het handelspolitieke en fiscale regiem van 40 

de Gemeenschap: 

Hoofdstuk I. Handelspolitieke" en douane- 40 
regiem: 
verbruiks- en omzetbelasting: 
geen vrijstelling van verbruiks- en omzet-
belastingen en van invoerrechten; vrijstel-
ling tussen Staten onderling, indien eigen-
dom van Gemeenschap en in één Staat 
belasting is betaald; goederen van zuiver 
militaire aard; buitenlandse hulp; geen bij-
zondere faciliteiten voor het personeel van 
de Gemeenschap. 

129 1 

129 

129 

129 11 

129 11 

42 129 13 



blz. v.d. Tractaten- blz. 
Mem. v. blad 1932, 

Toel. no. 

Hoofdstuk III. Algemens bepalingen: 42 129 14 
nadere uitwerking in een reglement. 

Vierde Titel. 
Slotbepalingen: 42 129 14 

verwijzing naar de definities van de Vierde 
Titel van het Protocol betreffende de 
rechtspraak (Protocol II): bekrachtiging. 

3. TOELICHTING OP HET PROTOCOL BETREF-
FENDE DE INTERIM-COMMISSIE 

3.1. Het Protocol betreffende Interim* 42 130 1 
Commissie. 

Dit Protocol behoeft geen bekrachtiging. 

4. TOELICHTING OP ARTIKEL 3 VAN HET 
ONTWERP VAN WET 

4.1. Verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk 42 131 2 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland 
en de aan de Europese Defensie Ge-
meenschap deelnemende Stalen. 

vide Verdrag. Eerste Titel, Hoofdstuk 
I, artikel 2. 

1. TOELICHTING OP ARTIKEL 1 VAN HET 
ONTWERP VAN WET 

1.1. HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE DEFENSIE GEMEENSCHAP 

De preambule 

De preambule geeft in het kort en in algemene termen de 
denkbeelden weer, welke ten grondslag hebben gelegen aan de 
totstandkoming van het Verdrag. 

Als voornaamste doelstelling noemt de tweede alinea de 
handhaving van de vrede, waartoe de deelnemende Staten met 
name willen bijdragen door de verdediging van West-Europa 
te verzekeren tegen iedere aanval. Een en ander zal geschieden 
in samenwerking met de andere vrije volken en met organisaties 
welke dezelfde doeleinden nastreven. In dit verband wordt naar 
het Handvest van de Verenigde Naties verwezen, hetwelk im-
mers het recht op nationale of collectieve zelfverdediging in 
geval van een gewapende aanval erkent en bovendien de moge-
lijkheid openlaat van regionale regelingen of organen ter hand-
having van de internationale vrede en veiligheid. 

In de volgende alinea's verklaren de Staatshoofden der deel-
nemende Staten wat naar hun mening de beste wijze is om het 
gestelde doel te bereiken en met welke waarden en belangen 
daarbij rekening zal moeten worden gehouden. 

Als voornaamste middel tot een snel en doeltreffend bereiken 
van dit doel wordt genoemd een zo volledig mogelijke integratie 
van het personeel en materieel der nationale strijdkrachten in een 
supranationale Europese organisatie. De Staatshoofden spreken 
de overtuiging uit, dat deze integratie van krachten, gepaard 
gaande aan de opstelling van een gemeenschappelijke begroting 
en bewapeningsprogramma, een zo rationeel en economisch 
mogelijk gebruik der nationale hulpbronnen zal bewerkstelligen. 
Aldus zal het gecombineerde militaire potentieel der deelnemcn-
de Staten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht zonder dat 

blz. v.d. Trac<aten- blz. 
Mem. v. blad 1952, 

Toel. no. 
5. TOELICHTING OP ARTIKEL 4 VAN HET 

ONTWERP VAN WET 

5.1. Protocol bij het Noord-Atlantisch Ver- 42 132 2 
drag nopens de bijstandsvcrplichtingcn 
van de Staten die Partij zijn bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag, ten opzichte 
van de aan de Europese Defensie Ge-
meenschap deelnemende Staten. 

vide Verdrag, Eerste Titel, Hoofdstuk 
I, artikel 2. 

6. TOELICHTING OP ARTIKEL 5 VAN HET 
ONTWERP VAN WET 

6.1. Algemene maatregelen van bestuur ter 42 
uitvoering van het Verdrag en de ove-
rige acten. 

Het Verdrag en de overige Akten binden 
in het algemeen de burgers rechtstreeks. 
De inhoud van de meeste uitvoeringsmaat-
regelen is nog niet te voorzien; algemene 
maatregelen van bestuur, die afwijken van 
geldende wetten in spoedeisende gevallen. 

daarbij schade wordt toegebracht aan de sociale vooruitgang 
binnen de Staten zelve. 

Duidelijk wordt vervolgens naar voren gebracht, dat, hoe-
zeer dit verdrag naar zijn inhoud nieuw van conceptie is, daar-
mede geenszins beoogd wordt te breken met die geestelijke en 
morele waarden, die het erfdeel zijn der West-Europese volke-
ren. Evenmin beoogt het verdrag een verzwakking der nationale 
gevoelens dier volkeren: de overtuiging wordt uitgesproken, dat 
deze gevoelens zich in het te scheppen breder verband in 
onderlinge harmonie zullen kunnen consolideren. 

EERSTE TITEL 

GRONDBEGINSELEN 

Algemeen 

In deze Titel worden de grondbeginselen van de Europese 
Defensie Gemeenschap, welke bij dit Verdrag wordt opgericht, 
weergegeven. Het eerste Hoofdstuk behandelt de Defensie Ge-
meenschap als zodanig, terwijl het tweede Hoofdstuk is gewijd 
aan de Europese Defensiestrijdkrachten. Eerstgenoemd Hoofd-
stuk is dus algemener van karakter en formuleert een aantal 
beginselen welke voor alle instellingen van de Gemeenschap 
gelden, terwijl in het tweede wordt bepaald welke strijdkrachten 
een Europees karakter in de zin van het Verdrag zullen hebben 
en wie daarover het bevel zal voeren. De organisatie en admini-
stratie, benevens de internationale rechtspositie dezer strijd-
krachten worden elders, n.1. in de derde Titel behandeld. 

Voor een goed begrip van deze Hoofdstukken zal het nood-
zakelijk zijn bij de toelichting daarvan tevens een aantal andere 
documenten in de beschouwing te betrekken. Dit geldt met 
name voor de Protocollen, welke de politieke en organisatorische 
verhouding tot de N.A.V.O. regelen, en voor het Verdrag met 
het Verenigd Koninkrijk, welke documenten bij de behandeling 
van artikel 2 ter sprake zullen komen. 

D. DE EIGENLIJKE TOELICHTINGEN 
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HOOFDSTUK I 

Van de Europese Defensie Gemeenschap 

1. Algemeen 
De Europese Defensie Gemeenschap heeft volgens artikel 1 

een supranationaal karakter, en beschikt over gemeenschappe-
lijke instellingen, gemeenschappelijke strijdkrachten en een ge-
meenschappelijke begroting. Hierbij dient tevens als middel voor 
het bereiken van haar doelstellingen vermeld te worden het 
doelmatige en economisch verantwoorde gebruik van de hulp-
bronnen der deelnemende Staten, waarvan in artikel 2 sprake is. 

De gemeenschappelijke instellingen worden in artikel 8 op-
gesomd, terwijl hun samenstelling, werkwijze en taak worden 
omschreven in de tweede Titel. Bij de toelichting op deze Titel 
zal tevens nader worden ingegaan op het supranationale karak-
ter der Gemeenschap. De strijdkrachten worden behandeld in 
de derde Titel, de gemeenschappelijke begroting in de vierde, 
terwijl het gebruik van de economische hulpbronnen bij de 
behandeling van de vijfde Titel ter sprake zal komen. 

Artikel 2 bepaalt de taak van de Gemeenschap. Deze taak 
zal worden vervuld binnen het kader van het Noord-Atlantisch 
Verdrag, een beginsel dat in verschillende bepalingen van het 
Verdrag wordt uitgewerkt. In dit verband zij gewezen op arti-
kel 18 betreffende de bevelvoering, artikel 78bis betreffende de 
samenstelling en uitrusting van de eerste strijdkrachten en op de 
artikelen 91 en 94 inzake de gemeenschappelijke begroting. 

Bij de uitvoering van deze taak dienen de instellingen der 
Gemeenschap een aantal beginselen in acht te nemen, welke 
in de artikelen 3 tot en met 6 worden omschreven. In het tweede 
lid van artikel 3 wordt tevens aan de deelnemende Staten de 
verplichting opgelegd om een passende financiële bijdrage te 
leveren, waarvan de vaststelling geschiedt overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 87 en 94 van het Verdrag. 

2. De artikelen 

Artikel 2. In het tweede lid van dit artikel wordt de taak van 
de Gemeenschap omschreven, als zijnde de verzekering van de 
veiligheid der deelnemende Staten tegen iedere gewapende aan-
val. Dit is dus uitsluitend een verdedigende taak, zoals in lid 1 
uitdrukkelijk wordt vermeld. De waarborgen voor de hand-
having van dit beginsel zijn gelegen in de nauwe band welke 
tussen de Gemeenschap en de N.A.V.O. wordt gecreëerd. De 
deelneming aan de verdediging van het Westen binnen het ver-
band van het Noord-Atlantisch Verdrag, waarvan in dit lid 
wordt gesproken, is n.1. niet alleen van militaire aard, doch ook 
de politieke beslissingen omtrent het gebruik dat van de ge-
integreerde strijdkrachten zal worden gemaakt, worden in 
N.A.V.O.-verband genomen. De organen van de Gemeenschap 
hebben t.a.v. de strijdkrachten generlei bevoegdheden van opera-
tionele, strategische en leidende politieke aard, aangezien deze 
bevoegdheden respectievelijk door de betrokken, overeenkom-
stig de N.A.V.O.-regelingen bevoegde opperbevelhebber, door 
de Standing Group van de N.A.V.O. en door de Noord-At-
lantische Raad zullen worden uitgeoefend. De toekenning van 
deze bevoegdheden aan beide laatstgenoemde instanties wordt 
niet uitdrukkelijk in het Verdrag vermeld, doch volgt uit de 
regeling van de bevelvoering in artikel 18. 

De integratie van de strijdkrachten der deelnemende Staten, 
waartoe in het tweede lid wordt besloten, zou op zich zelf de 
uit het Noord-Atlantisch Verdrag voortkomende verplichting 
van vijf der zes aan de Defensie Gemeenschap deelnemende 
Staten om bijstand te verlenen aan de overige leden van de 
N.A.V.O. in geval van een aanval op deze leden, illusoir kun-
nen maken. Dit wordt voorkomen doordat deze verplichting 
wordt overgenomen door de zes aan de Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten, zowel uit eigen hoofde als t.a.v, de Euro-
pese Defensiestrijdkrachten. Hiertegenover zullen de verplich-
tingen, welke op grond van het Noord-Atlantisch Verdrag op de 
Staten die daarbij Partij zijn rusten in geval van een gewapende 
aanval op één der overige deelnemende Staten of hun strijd-

krachten, ook van toepassing verklaard worden voor het geval 
van een dergelijke aanval op één der aan de Defensie Ge-
meenschap deelnemende Staten of tegen de Europese strijd-
krachten. 

Deze garanties zijn neergelegd in een tweetal Protocollen, 
welke respectievelijk bij het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Defensie Gemeenschap en aan het Noord-Atlantisch Ver-
drag behoren. In eerstgenoemd Protocol (VIII) verbinden de 
aan de Defensie Gemeenschap deelnemende Staten zich om een 
gewapende aanval op het in artikel 6, lid I, van het Noord-
Atlantisch Verdrag omschreven grondgebied van één of meer 
der Staten welke partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag 
en tegen de strijdkrachten dezer Staten welke zich bevinden op 
het in artikel 6, lid 2 van het Noord-Atlantisch Verdrag om-
schreven territoir, te beschouwen als een aanval tegen henzelve 
en tegen de Europese Defensiestrijdkrachten. Een dergelijke aan-
val zal overeenkomstige verplichtingen met zich medebrengen 
als waartoe de partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag zich 
verbinden tegenover de E.D.G.-Staten in het Protocol, hetwelk 
aan het Noord-Atlantisch Verdrag wordt toegevoegd (zie arti-
kel 4 van het Ontwerp van wet). Uit artikel 1 van laatstgenoemd 
Protocol blijkt, dat dit de verplichtingen zijn welke uit het 
Noord-Atlantisch Verdrag voortvloeien, te weten terstond op-
treden op de wijze welke de betrokken Staten nodig oordelen, 
met inbegrip van het gebruik van gewapende macht. 

Het feit, dat de Bondsrepubliek Duitsland geen lid is van de 
N.A.V.O. gaf aanleiding tot moeilijkheden van organisatorische 
aard bij de verwezenlijking van het bovenstaande. Deze moei-
lijkheden zijn tot een oplossing gebracht in een bij het Verdrag 
behorend Protocol (VII), waarin o.m. voorzien wordt in de 
mogelijkheid tot het houden van gemeenschappelijke vergace-
ringen tussen de Atlantische Raad en de Raad van Ministers 
van de Europese Defensie Gemeenschap. 

Deze vergaderingen zullen op grond van paragraaf 1 van het 
Protocol worden gehouden, wanneer één der beide Raden zulks 
wenst ter bespreking van aangelegenheden welke de gemeen-
schappelijke doeleinden der beide organisaties betreffen. De 
Raad van Ministers van de Defensie Gemeenschap neemt 
krachtens artikel 47, lid 1, juncto artikel 39, lid 4, van het Ver-
drag het besluit tot het bijeenroepen van een gemeenschappe-
lijke vergadering met gewone meerderheid van stemmen. 

Voorts worden gemeenschappelijke vergaderingen gehouden 
op verzoek van één der Leden van een van beide organisaties, 
wanneer die Staat van mening is, dat er een bedreiging bestaat 
t.a.v. de territoriale onschendbaarheid, politieke onafhankelijk-
heid of de veiligheid van een van de Leden of een bedreiging 
van het voortbestaan of de eenheid van de N.A.V.O. of de 
Europese Defensie Gemeenschap. 

Op grond van artikel 47, lid 2, van het Verdrag zullen de be-
slissingen, welke in de gemeenschappelijke vergaderingen met 
eenstemmigheid zijn genomen, de instellingen van de Gemeen-
schap rechtstreeks binden. 

Teneinde eveneens een nauwe samenwerking op technisch 
niveau te waarborgen, wordt voorts in de paragrafen 2 en 3 van 
het Protocol voorzien in een uitwisseling van gegevens, een 
voortdurend contact tussen de diensten van het Commissariaat 
van de Defensie Gemeenschap en de civiele diensten van de 
N.A.V.O., benevens in de opneming van E.D.G.-officieren 
in de staven van de N.A.V.O."bevelhebbers onder wier bevelen 
de Europese strijdkrachten worden geplaatst. Deze bevelhebbers 
zorgen voor het contact tussen de Europese strijdkrachten en 
de overige militaire N.A.VO.-organen. 

Dit protocol vindt zijn pendant in een resolutie van gelijke 
inhoud welke te Lissabon door de Noord-Atlantische Raad 
werd aangenomen. Mocht het noodzakelijk blijken, de in beide 
documenten voorziene wijze van samenwerking aan de gebleken 
behoefte aan te passen, dan kan zulks van N.A.V.O.-zijde ge-
schieden door aanvaarding van een nieuwe resolutie, terwijl het 
E.D.G."Protocol kan worden gewijzigd door een eenstemmige 
beslissing van de Raad van Ministers (zie paragraaf 4 van het 
Protocol en artikel 48 van het Verdrag). 

In het derde lid van artikel 2 van het Verdrag nemen de 
deelnemende Staten de verplichting op zich om iedere gewapende 

I 2911 3—4 3 
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aanval tegen één van hen in Europa of tegen de Europese strijd-
krachten te beschouwen als een aanval tegen allen en om zelve 
en met de Europese strijdkrachten aan de aangevallene alle 
militaire en andere hulp te verlenen vsclke in hun vermogen 
ligt. De Europese strijdkrachten nemen op deze wijze de laak 
van de nationale legers tot verdediging van het territoir der 
deelnemende Staten over, hetgeen noodzakelijk wordt nu deze 
nationale strijdkrachten, behoudens hierna te bespreken uit-
zonderingen, ophouden te bestaan. 

Deze automatische bijstandsclausule betreft slechts een aanval 
op het grondgebied der deelnemende Staten in Europa; de/e 
beperking geldt niet voor een aanval op de strijdkrachten, doch 
de stationncring daarvan is op zichzelf weer aan beperkingen 
gebonden welke bij de behandeling van artikel 120 ter sprake 
zullen komen. 

Gezien het feit, dat de N.A.V.O."garanties wel de mogelijk-
heid doch niet de absolute verplichting tot gewapende bijstand 
met zich mede brengen, zou de mogelijkheid kunnen ontstaan, 
dat de Europese Delensieslrijdkrachten tengevolge van de bij-
standsclausule van artikel 2 alleen in een gewapend conflict 
gewikkeld zouden raken. Teneinde dit te voorkomen, wordt met 
medewerking van het Verenigd Koninkrijk de bijstandsgarant.e 
welke de deelnemende Staten van het Verdrag van Brussel 
onderling op zich hebben genomen, uitgestrekt tot de Bonds-
republiek en Italië in een Verdrag met het Verenigd Koninkrijk, 
hetwelk hierbij eveneens ter goedkeuring aan de Staten-Gene-
raal wordt voorgelegd (vide artikel 3 van het Ontwerp van 
Wet). In artikel 1 van dit verdrag verplicht het Verenigd Ko-
ninkrijk zich tegenover de aan de Defensie Gemeenschap deel-
nemende Staten om, in geval van een gewapende aanval in 
Europa op één dezer Staten of tegen de Europese Defensie 
strijdkrachten, alle militaire en andere hulp te verlenen, welke 
in zijn vermogen ligt. De deelnemende Staten verplichten zich in 
artikel 2 om hetzelfde te doen in geval van een gewapende 
aanval op het Verenigd Koninkrijk. De garantie van het Ver 
enigd Koninkrijk zal gelden zolang deze Staat partij is bij het 
Noord-Atlantisch Verdrag. 

De formulering van de garantieclausule ts dezelfde als die 
van het Verdrag van Brussel, dat eveneens tot voorbeeld heeft 
gediend bij de redactie van artikel 2 van het Verdrag inzake de 
Defensie Gemeenschap. 

Artikel 3. De instellingen van de Gemeenschap zullen bij 
de uitvoering van hun taak te werk dienen te gaan op een wijze, 
die voor de betrokkenen zo min mogelijk bezwarend en daar-
naast zo doeltreffend mogelijk is. Dit dient mede te worden 
bereikt door het ingrijpen van de Gemeenschap te beperken tot 
die gevallen waarin de uitvoering van haar taak zulks eist, ter-
wijl in ieder geval de belangen van de deelnemende Staten 
in het oog gehouden dienen te worden, voor zover dit maar 
enigszins verenigbaar is met de essentiële belangen van de 
Gemeenschap. 

Dit afwegen van belangen zal een voorname taak vormen 
van de Raad van Ministers, waarvan de leden enerzijds erop 
toe zullen zien. dat de Gemeenschap haar taak naar behoren 
kan vervuilen, terwijl zij anderzijds door hun kennis van zaken 
in eigen land in de gelegenheid zijn. te beoordelen welke reper-
cussies bepaalde maatregelen in dat land zullen hebben. Hoe 
ver de invloed van de Raad zich hiertoe uitstrekt zal uit de 
toelichting op de tweede Titel blijken. De toetsing van be-
paalde maatregelen aan de algemene beginselen welke in dit en 
de volgende artikelen worden opgesomd geschiedt in laatste in-
stantie door het Hof overeenkomstig de artikelen 54 en 57 van 
het Verdrag. 

Het tweede lid van artikel 3 legt aan de deelnemende Staten 
de verplichting op om een passende financiële bijdrage te 
leveren, welke overeenkomstig het gestelde in de artikelen 87 
en 94 ') wordt bepaald. Door deze verplichting onder de alge-
mene beginselen te vermelden, wordt Je nadruk gelegd op één 
van de belangrijkste elementen van de Gemeenschap, te weten 
de gemeenschappelijke begroting, welke slechts uitvoerbaar is 

') Zie algemene inleiding van de Vierde Titel, pag. 18. 

door de gezamenlijke financiële inspanning der deelnemende 
Staten. 

Artikelen 4 en 5. Bij de toelichting op artikel 2 werd reeds 
uiteengezet welke samenwerking in N.A.V.O.-verband zal 
worden tot stand gebracht. Daarnaast valt te denken aan een 
bijzondere vorm van samenwerking met Staten als het Ver-
enigd Koninkrijk welke, hoewel niet bereid toe te treden tot 
de Gemeenschap, wel streven naar een nauw contact, zowel 
militair als politiek. 

Artikel 6. Het beginsel van non-discriminatie heeft reeds 
bij de Parijse onderhandelingen als leidraad gediend. Het wil 
uiteraard niet zeggen, dat niet kan en moet rekening worden 
gehouden met bijzondere omstandigheden, waarin een land 
verkeert en welke afwijking van een algemene regel noodzake-
1 ijk. kunnen maken. Dit geschiedde tijdens de onderhandelingen 
uiteraard met medewerking en toestemming van de betrokkenen, 
zoals ook na inwerkingtreding van het Verdrag het geval zal 
moeten zijn. Gebeurt dit niet, dan bestaat voor het betrokken 
land de mogelijkheid van beroep op het Hof. 

Artikel 7. De formulering van dit artikel is gelijkluidend 
aan die van artikel 6 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarin de rechts-
persoonlijkheid van deze Gemeenschap is geregeld. Evenals 
laatstgenoemde Gemeenschap, zal de Europese Defensie Ge-
meenschap derhalve in het internationaal rechtsverkeer rechts-
persoonlijkheid bezitten tot de omvang welke nodig is voor het 
uitoefenen van haar functies en het bereiken van haar doel-
stellingen. Dit geeft aan de Gemeenschap in principe geen recht 
om zelf tractaten te sluiten, tenzij dit recht in bepaalde ge-
vallen uitdrukkelijk wordt verleend. Zulks geschiedt in artikel 
99 van het Verdrag, waarin in de mogelijkheid wordt voorzien 
van het afsluiten van overeenkomsten inzake buitenlandse hulp 
door het Commissariaat. 

Als algemene regel blijft gelden, dat de deelnemende Staten 
aan de Gemeenschap slechts de bevoegdheden toekennen welke 
in het Verdrag en de overige stukken worden opgesomd, het-
geen met zich medebrengt, dat het recht tot het afsluiten van 
tractaten in het algemeen blijft voorbehouden aan de deel-
nemende Staten zelf. 

Artikel S. Het tweede lid van dit artikel vormt een eerste 
aanduiding van het voorlopige karakter, hetwelk aan de in-
stitutionele opbouw van de Gemeenschap is toegedacht en 
waarop zal worden ingegaan bij de toelichting van de tweede 
Titel. Ten overvloede wordt er in dit lid op gewezen, dat, 
behalve volgens de bijzondere regeling, voorzien in artikel 38, 
ook wijziging in de institutitonele bepalingen van het Verdrag 
kunnen worden aangebracht door de toepassing van artikel 
126, waarin wordt bepaald op welke wijze het Verdrag kan 
worden geamendeerd. 

HOOFDSTUK II 

Van de Europese Defensiestrijdkrachtcn 
1. Algemeen 

In dit Hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de drie voor-
naamste vragen welke ten aanzien van de Europese strijd-
krachten rijzen, te weten de vraag welke strijdkrachten der 
deelnemende Staten ..Europees" zullen worden, welke taken op 
militair gebied de deelnemende Staten zelve — al of niet met 
nationale strijdkrachten — zullen blijven vervullen en hoe de 
bevelvoering zal worden geregeld. 

Wat eerstgenoemde vraag betreft gaat artikel 9 er van uit, 
dat alle strijdkrachten der deelnemende Staten „Europees" zul-
len zijn, behoudens uitdrukkelijk in het Verdrag genoemde uit-
zonderingen. De Europese strijdkrachten worden gevormd door 
samensmelting van de contingenten, welke door de deelnemende 
Staten ter beschikking worden gesteld op grond van een des-
betreffende overeenkomst (artikelen 9 en 15, lid 3). Zij zullen 
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ocstaan uit dienstplichtigen en berocpspersoneel of personeel in 
vrijwillig dienstverband voor langere tijd. Een en ander wordt 
uitgewerkt in de derde Titel van het Militair Protocol (I), 
waarin onder meer voorzien wordt in de mogelijkheid van 
vrijstelling van dienstplicht, wanneer de constituties en wetten 
der deelnemende Staten zulks eisen. 

De organisatie van de strijdkrachten is eveneens te vinden 
in het Militair Protocol, terwijl de algemene beginselen van de 
integratie der nationale contingenten zijn opgenomen in de 
derde Titel van het Verdrag. 

In de artikelen 10 tot en met 14 worden de uitzonderingen 
opgesomd op de algemene regel, dat alle troepen „Europees" 
zullen zijn. Hierbij wordt tevens antwoord gegeven op de vraag, 
welke militaire taken onder de competentie van de Regeringen 
der deelnemende Staten blijven vallen. Voor de navolgende 
taken kunnen nationale strijdkrachten worden gerecruteerd en 
onderhouden: 
1. het gebruik in niet-Europese gebieden, voor de verdediging 

waarvan de betreflende Staten verantwoordelijk zijn; 
2. de vervulling van bestaande internationale missies in Berlijn 

en Oostenrijk of op grond van beslissingen van de Verenigde 
Naties; 

3. de instandhouding van een lijfwacht van het Staatshoofd; 
4. wat de marinestrijdkrachten betreft: de taak genoemd onder 

1) de bescherming van de verbindingen met en tussen de 
onder l) genoemde gebieden.de vervulling van internationale 
missies genoemd onder 2) of voortvloeiende uit accoorden, 
welke vóór de inwerkingtreding van het Verdrag in 
N.A.V.O.-verband zijn gesloten. 

Bovendien kunnen onder bepaalde voorwaarden, genoemd 
in de artikelen 13 en 14, nationale contingenten behorende tot 
de Europese Defensiestrijdkrachten ter beschikking van een 
Staat worden gesteld in geval van een ernstige crisis in een 
niet-Europees gebied, voor de verdediging waarvan deze Staat 
verantwoordelijkheid draagt en in het geval dat een intcrnatio-
nale missie buiten het Europese territoir van de Gemeenschap 
vervuld moet worden. De ter beschikking gestelde contingenten 
verliezen hun Europees karakter. 

Wanneer binnenlandse onlusten bestaan of dreigen te ont-
staan, worden nationale contingenten ter beschikking gesteld 
zonder dat deze hun Europees karakter verliezen (artikel 12). 

De handhaving van de binnenlandse orde blijft een nationale 
verantwoordelijkheid en de deelnemende Staten kunnen blijkens 
artikel 11 voortgaan met hiertoe politie en marechaussee te 
recruteren en te onderhouden. 

De strijdkrachten, welke bestemd zijn voor de territoriale 
verdediging, zullen krachtens artikel 16 een Europees statuut 
hebben, doch van nationaal-homogene samenstelling zijn. De 
verantwoordelijkheid voor de territoriale verdediging blijft in-
gevolge artikel 18, lid 3, ook na inwerkingtreding van het Ver-
drag voor de meeste deelnemende Staten geregeld, zoals dit 
in N.A.V.O.-verband geschiedt. Dit betekent, dat deze verant-
woordelijkheid voor wat Nederland betreft, bij de Nederlandse 
Regering blijft berusten. 

De operationele troepen worden onder de bevelen van de 
N.A.V.O."Opperbevelhebber geplaatst, die ten aanzien van deze 
troepen de bevoegdheden uitoefent, welke hem in N.A.V.O.-
verband zijn verleend. Een aantal dezer bevoegdheden wordt 
in artikel 18 opgesomd, terwijl ook elders in het Verdrag voor 
bepaalde gevallen regelingen zijn getroffen. Gewezen zij op 
artikel 10, waarin de aflossing van nationale strijdkrachten, 
bestemd voor internationale missies, door Europese contin-
genten van de nationaliteit van het betreffende land, afhanke-
!ijk. wordt gesteld van de toestemming van de opperbevelhebber, 
en op de artikelen 13 en 14, waarin deze toestemming wordt 
vereist voor de onttrekking van nationale contingenten aan de 
Europese Defensiestrijdkrachten. Voorts kan de opperbevel-
hebber blijkens de artikelen 68 en 69 aan het Commissariaat 
voorstellen af te wijken van de algemene regel dat de homogene 
basiseenheden, welke in een hogere eenheid worden samenge-
braebt, van verschillende nationaliteit moeten zijn. 

Tenslotte heeft de opperbevelhebber nog een belangrijke in-
vloed op de stationnering van de troepen. Artikel 77 schrijft 
voor, dat het Commissariaat hierbij gebonden is aan de aan-
bevelingen van de opperbevelhebber en dat het hiervan slechts 
mag afwijken met toestemming van de Raad van Ministers, 
die zich hierover met eenstemmigheid moet uitspreken. Deze 
bepaling heeft be;rekking op de stationnering binnen het Euro-
pese territoir van de deelnemende Staten; voor de stationnering 
buiten dit gebied is de goedkeuring van de opperbevelhebber 
een absoluut vereiste (artikel 120). 

2. De artikelen 
Artikel 10. Ten behoeve van de nationale strijdkrachten, 

welke voor de verdediging van de overzeese gebiedsdelen wor-
den aangewend of zullen worden gerecruteerd, kunnen krach* 
tens het eerste lid in eigen land contingenten worden aangc-
houden voor aflossing en verzorging. Als algemene regel voor 
het recruteren en onderhouden van nationale strijdkrachten, 
genoemd in dit artikel, geldt evenwel dat deze strijdkrachten 
niet een zodanige omvang mogen krijgen, dat daardoor de 
nakoming van de verplichtingen ten aanzien van de inbreng in 
de Europese Defensiestrijdkrachten in gevaar zou worden ge-
bracht (lid 5). Bij het afsluiten van de overeenkomst, waarin 
deze verplichtingen worden vastgelegd, wordt uiteraard reke-
ning gehouden met het feit, dal bepaalde taken door nationale 
strijdkrachten dienen te worden vervuld. Staat echter de om-
vang van de in te brengen strijdkrachten eenmaal vast, dan 
mag de vervulling van de nationale taken daarop geen invloed 
meer hebben, behoudens in de bijzondere omstandigheden, 
voorzien in de artikelen 12, 13 en 14. 

Het probleem van de Europese marine heeft tijdens de onder-
handelingen bijzondere aandacht gevraagd. Van Nederlandse 
zijde is het standpunt ingenomen, dat de Nederlandse zee-
gaande vloot niet diende te worden ingebracht en dat de taak 
van de Europese marine beperkt diende te blijven tot de kust-
veroediging en de directe ondersteuning van de flank. 

Deze opvatting vindt men terug in het vierde lid, waarin 
wordt bepaald, dat zowel de zeestrijdkrachten voor de verdedi-
ging van de overzeese gebiedsdelen en voor de bescherming van 
de verbindingen als de vlooteenheden, welke gebonden zijn aan 
bestaande N.A.V.O.-afspraken, buiten de Europese marine zul-
len vallen. Aangezien de Nederlandse marine practisch geheel 
onder deze categorieën is te brengen, zullen slechts weinige 
schepen in de Europese marine worden ingebracht. 

Artikel 11. Terwijl, zoals hierboven werd aangeduid, de 
omvang van de nationaal blijvende strijdkrachten zijn limiet' 
vindt in de bij overeenkomst vastgestelde verplichting tot in-
breng, zijn het vooral politieke factoren geweest, welke geleid 
hebben tot de beperking wat betreft de sterkte der politie* 
macht genoemd in de derde alinea. Mochten de politie-
strijdkrachten in buitengewone omstandigheden onvoldoende 
blijken voor handhaving van de binnenlandse orde, dan kan 
hulp van militairen worden verkregen op grond van het vol-
gende artikel. 

Artikel 12. Terwijl in geval van rampen op de Europese 
strijdkrachten van iedere nationaliteit de verplichting rust tot 
onmiddellijke hulpverlening, wordt deze hulpverlening bij bin* 
nenlandse onlusten uitsluitend verricht door contingenten van 
de nationaliteit van de betreffende Staat, aangezien handhaving 
van de orde een nationale taak blijft. 

Artikel 17. Dit artikel beoogt tot uitdrukking te brengen, 
dat de bescherming van de burgerbevolking tegen de gevolgen 
van oorlogsgeweld, ten onzent aangeduid met de term: bescher-
ming van de bevolking, een nationale aangelegenheid blijft. 

Dat in beginsel elk der deelnemende Staten de verantwoor-
delijkheid voor de bescherming der eigen bevolking draagt, 
sluit niet uit, dat over en weer nauw wordt samengewerkt en 
waar nodig onderlinge hulpverlening kan plaats vinden. Zoals 
bekend bestaan reeds thans internationale contacten op dit 
stuk. 
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Artikel IS. Krachtens artikel 78/J/J, lid 3, zullen de reeds 
bestaande of te recruteren contingenten, welke in de Europese 
strijdkrachten worden ingebracht, terstond na inwerkingtreding 
v:m het Verdrag formeel onder het Commissariaat worden 
geplaatst, voor zover deze instelling ten aanzien van de Defen-
siestrijdkrachten bevoegdheden heeft. Op dat moment begint 
de N.A.V.O."Opperbevelhebber eveneens zijn bevoegdheden uit 
ie oefenen, welke hem in de eerste alinea van artikel 18, eerste 
lid, worden verleend. Heeft de organisatie, uitrusting, opleiding 
en verdere voorbereiding eenmaal op bevredigende wijze plaats 
gevonden en zijn de troepen geschikt voor de taak, waarvoor 
zij bestemd zijn, dan worden zij gesteld onder de bevelen van 
de N.A.V.O."Opperbevelhebber, voor zover de laatstgenoemde 
deze in vredestijd krachtens de N.A.V.O.-regelingen kan uit-
oefenen. In oorlogstijd heeft de opperbevelhebber uiteraard 
veel verdergaande bevoegdheden, evenals voorheen de opper-
bevelhebbers in de afzonderlijke Staten. 

Dat in het derde lid twee mogelijkheden worden opengelaten 
voor de regeling van de bevelvoering over de territoriale troe-
pen vloeit voort uit de omstandigheid, dat de Bondsrepubliek 
Duitsland geen partij is bij het Noord-Atlantisch Verdrag. De 
bevelvoering over de Duitse territoriale troepen zal geregeld 
worden tussen de Defensie Gemeenschap en de N.A.V.O., 
terwijl voor de overige Staten zal worden voortgebouwd op de 
reeds bestaande N.A.V.O.-afspraken. 

In het vierde lid wordt een probleem gesteld, dat samen-
nut de duur van het Verdrag, waarop in de toelichting 

bij artikel 128 zal worden ingegaan. 

TWEEDE TITEL 

VAN DE INSTELLINGEN DER GEMEENSCHAP 

Algemeen 
In deze Titel worden in vier Hoofdstukken de instellingen 

van de Gemeenschap behandeld, te weten het Commissariaat, 
de Gemeenschappelijke Vergadering, de Raad van Ministers 
en het Hof. 

De institutionele structuur van de Gemeenschap vertoont 
dus veel gelijkenis met die van de Gemeenschap voor Kolen 
en Staal en twee der vier instellingen, namelijk het Hof en de 
Gemeenschappelijke Vergadering, zijn zelfs voor beide Ge-
meenschappen dezelfde, zij het dan dat de Gemeenschappelijke 
Vergadering voor de behandeling van problemen, welke op 
de Defensie Gemeenschap betrekking hebben, vergadert met 
een vergrote Franse. Duitse en Italiaanse vertegenwoordiging 
(artikel 33). 

De voorgenomen overdracht van één der voornaamste tak-
keit van overheidszorg: de verdediging van het grondgebied, 
aan een hogere gemeenschap heeft nog meer dan bij de onder-
handelingen inzake de Gemeenschap voor Kolen en Staal, de 
aandacht gericht op het probleem van de politieke verhouding 
tussen de Gemeenschap in wording en de deelnemende Staten. 

Zowel politieke omstandigheden als de noodzaak om de ge-
zamenlijke defensie van de deelnemende Staten zo doeltreffend 
mogelijk te organiseren, hebben de behoefte doen ontstaan aan 
een supranationaal apparaat, hetwelk de geïntegreerde Defen-
siestrijdkrachten zou organiseren, uitrusten en administreren, 
terwijl bovendien de controle op de bewapening als gemeen-
schappelijke taak werd voorzien. 

De defensie-inspanning is evenwel zo nauw met de andere 
takken van overheidszorg verweven, dat iedere actie op eerst-
genoemd gebied repercussies heeft op de nationaal beheerde 
sectoren. In de „prefederale periode", waarin Europa thans 
leeft, brengt dit met zich mede, dat de nationale Regeringen 
een zekere mate van medezeggenschap t.a.v. de defensie-inspan-
ning dienen te behouden. 

Desondanks zal de in te stellen Gemeenschap als zodanig 
wel degelijk een supranationaal karakter dragen. De haar op-
gedragen taak zal n.1. niet door vertegenwoordigers van de 
deelnemende Staten worden verricht, zoals bij een bondgenoot-
schap het geval is, doch door een Commissariaat met onaf-

hankelijke leden en eigen bestuursbevoegdheden. De bovenge-
noemde nationale medezeggenschap en controle worden binnen 
zekere grenzen uitgeoefend door een Raad van Ministers der 
deelnemende Staten, die, al naar gelang van het belang der te 
nemen beslising, besluit met eenstemmigheid, gequalificeerde 
meerderheid of gewone meerderheid. Hoewel dit laatste krach-
tens artikel 89 de algemene regel is, blijkt uit de teksten, dat 
daarop herhaaldelijk uitzondering wordt gemaakt. 

De Ministers zullen voor het door hen in de Raad inge-
nomen standpunt verantwoording verschuldigd zijn aan hun 
nationale parlementen, hetgeen tevens de mogelijkheid biedt 
om over het door de instellingen der Gemeenschap gevoerde 
beleid van gedachten te wisselen. Parlementaire controle op 
dit beleid kan echter niet op nationale basis plaatsvinden en 
zal t.a.v. de grote lijnen worden uitgeoefend door een Gemeen-
schappelijke Vergadering van Volksvertegenwoordigers. Hoe-
wel de controle zelf van algemene aard is en aan de Vergade-
ring een aantal rechten zijn onthouden, welke de nationale 
parlementen tegenover de Regeringen plegen uit te oefenen, be-
schikt zij over enkele belangrijke bevoegdheden, n.1. om de 
leden van het Commissariaat tot collectief aftreden te dwingen 
en om wijzigingen in — of verwerping van de gemeenschappe-
lijke begroting voor te stellen. 

Tenslotte wordt het toezicht op de rechtmatigheid van het 
optreden van de instellingen der Gemeenschap uitgeoefend 
door het Hof. 

De drieledige controle van de Raad van Ministers, de Ge-
meenschappelijke Vergadering en het Hof — ieder binnen be-
paalde in het Verdrag vastgelegde grenzen — op het beleid 
van het Commissariaat biedt voldoende waarborg voor een 
zo goed mogelijke uitvoering van de aan de Gemeenschap 
opgedragen taak. De voorgenomen instelling van een tweede 
Europese doelgemeenschap, met een opdracht, welke nog om-
vangrijker is dan die van de Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, heeft echter het vraagstuk van een nieuwe Europese 
politieke vormgeving nog aan actualiteit doen winnen. In het 
bijzonder doet zich de vraag voor in hoeverre het gewenst is 
voor de parlementaire controle op de reeds bestaande of nog 
in te stellen doelgemeenschappen een parlement bijeen te roepen, 
dat gekozen is door rechtstreekse verkiezingen in de deelne-
mende Staten. Op grond van deze overwegingen is in artikel 38 
de bijzondere opdracht aan de Gemeenschappelijke Vergade-
ring gegeven om dit probleem op korte termijn te bestuderen 
en daarover binnen zes maanden verslag uit te brengen. Zoals 
bekend, is deze opdracht reeds vóór de ratificatie van het Ver-
drag in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. 

Indien men de structuur van de Europese Defensie-Gemeen-
schap vergelijkt met die van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal, dan valt een grote mate van overeenstemming 
aan te wijzen. Ook de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal is voorzien van een uitvoerend orgaan: de Hoge Autoriteit 
en van een orgaan, dat tot taak heeft het beleid van de Gemeen-
schap en van de nationale regeringen in overeenstemming niet 
elkaar te brengen, in de vorm van de Bijzondere Raad van 
Ministers. Zoals hierboven werd aangegeven, zijn bovendien de 
Gemeenschappelijke Vergaderingen en het Hof voor beide Ge-
meenschappen dezelfde. 

De onderlinge verhouding tussen de verschillende organen 
is in de E.D.G. echter eenigszins anders dan in de K.S.G., 
hetgeen verband houdt met het verschil in aard tussen de door 
deze Gemeenschappen te behandelen onderwerpen. 

Het zijn vooral de algemeen politieke en financiële impli-
caties van het door de Gemeenschap te voeren beleid t.a.v. de 
defensie-inspanning, die er toe geleid hebben de positie van de 
Raad van Ministers t.a.v. het Commissariaat belangrijk sterker 
te maken dan de overeenkomstige verhouding in de K.S.G. 

Zo is het Commissariaat meer dan de Hoge Autoriteit voor 
het nemen van maatregelen gebonden aan de voorafgaande 
instemming van de Raad, terwijl de Raad voorts initiatieven 
kan nemen en voor het Commissariaat bindende aanwijzingen 
kan vaststellen. 

Dezelfde overweging ligt ook ten grondslag aan het behoud 
van de eenstemmigheidsregel in de Raad van Ministers voor 
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vele gevallen; bij de K.S.G. is het vereiste van eenstemmigheid 
in de Raad van Ministers hoge uitzondering. 

Ook de Vergadering heeft t.o.v. het Commissariaat meer 
bevoegdheden dan in de K.S.G. zijn voorzien; met name 
heeft zij bemoeiingen met het vaststellen van de begroting. 

HOOFDSTUK I 

Het Commissariaat 

1. Algemeen 
Het Commissariaat is in de eerste plaats belast met het ver-

wezenlijken van de doelstellingen van de Gemeenschap. Het heeft 
daartoe uitvoerende en controlebevoegdheden en beschikt over 
militair- en burgerpersoneel voor de uitvoering van zijn taak 
(artikelen 19 en 30). De taakomschrijving van het Commissa-
riaat vindt men verspreid in het Verdrag en de overige docu-
menten en kan als volgt worden samengevat: 

1. de organisatie, opleiding en uitrusting en administratie 
van de Europese strijdkrachten onder de voorwaarden in het 
Verdrag en het Militair Protocol (I) genoemd; 

2. het ontwerpen, in overleg met de Regeringen der deel-
nemende Staten, van plannen voor de mobilisatie van de 
Europese strijdkrachten en de uitvoering daarvan in samen-
werking met de Regeringen der deelnemende Staten (artikel 75); 

3. het ontwerpen van een gemeenschappelijke begroting, 
waarin alle inkomsten en uitgaven van de Gemeenschap wor-
den opgenomen en waaraan tevens de bewapenings-, uitrus-
tings-, voorzienings- en infrastructuurprogramma's zijn toege-
voegd; de uitvoering van de begroting en van de programma's, 
nadat deze op de in de vierde Titel omschreven wijze zijn 
goedgekeurd; 

4. de behandeling van de problemen welke verband houden 
met een eventueel aan de Gemeenschap door derde Staten te 
verlenen hulp (artikel 99); 

5. de voorbereiding en uitvoering van een gemeenschappelijk 
programma voor wetenschappelijk en technisch onderzoek op 
militair gebied (artikel 106); 

6. het toezicht op de productie, import en export van 
oorlogsmaterieel (de artikelen 107 e.v.): 

7. het ontwerpen, in overleg met de Regeringen der deel-
nemende Staten, van plannen voor de economische mobilisatie 
dezer Staten (artikel 111); 

8. het onderhouden van contact met derde Staten en orga-
nisaties (artikel 32). 

Het is duidelijk, dat voor de uitvoering van deze taken een 
omvangrijk apparaat noodzakelijk zal zijn, terwijl tevens een 
zekere mate van decentralisatie gewenst voorkomt. In enkele 
gevallen wordt deze centralisatie reeds voorzien, zoals blijkt 
uit artikel 104, voor wat betreft de uitvoering van de bewape-
ningsprogramma's, en uit de tweede Titel van het Militair 
Protocol betreffende de militaire territoriale organisatie. 

De leden van het Commissariaat worden benoemd door de 
Regeringen der deelnemende Staten gezamenlijk, op grond van 
hun algemene bekwaamheid. Zij moeten de nationaliteit van de 
deelnemende Staten bezitten, doch treden zelfstandig op en 
ontvangen op generlei wijze instructies van de Regeringen van 
hun Staten van herkomst. Zij dienen zich uitsluitend te laten 
leiden door de overweging, hoe de doelstellingen van de Ge-
meenschap op de beste wijze kunnen worden verwezenlijkt. 
Dit sluit echter, zoals uit artikel 3 bleek, niet uit, dat ook de 
belangen der deelnemende Staten in de beschouwing van de 
problemen zullen worden betrokken en dat daarmede rekening 
wordt gehouden, voorzover dit in overeenstemming is te bren-
gen met de essentiële belangen van de gemeenschap. 

Indien hei aantal commissarissen te groot mocht blijken, kan 
dit door een eenstemmige beslissing van de Raad van Ministers 
worden verminderd. Het beginsel van collegiaal bestuur, het-
welk in artikel 26 wordt gesteld, behoeft overigens, ook bij een 
Commissariaat van negen leden, geen afbreuk te doen aan een 
snelle besluitvorming. Het Commissariaat zal nl. bij reglement 
een zekere werkverdeling vaststellen, waarbij tevens de be-

voegdheid tot het nemen van wn aantal besluiten zal worden 
gedelegeerd (artikel 26). Bovendien is voor de categorie van 
besluiten welke collectief moeten worden genomen, krachtens 
artikel 24 een gewone meerderheid van stemmen der aanwezige 
leden voldoende, mits er minstens vier stemmen voor worden 
uitgebracht. Ook deze regel onderstreept het supranationale 
karakter van het Commissariaat. 

2. De artikelen 
Artikel 20. Het Commissariaat bestaat uit negen leden die 

voor zes jaar worden benoemd en na afloop van deze periode 
terstond herbenoembaar zijn. Zoals hierboven reeds werd ver-
meld, kan het aantal leden door een eenstemmige beslissing 
van de Raad van Ministers worden verminderd. Op zich zelf 
biedt echter een betrekkelijk groot aantal leden het voordeel, 
dat daardoor een brede samenstelling, wat betreft kennis en 
maatschappelijke ervaring mogelijk is. Het voorschrift dat 
slechts twee leden van dezelfde nationaliteit in het Commissa-
riaat zitting kunnen nemen zal tevens bevorderen, dat deze 
instelling over de problemen van zoveel mogelijk deelnemende 
Staten goed wordt voorgelicht. 

In het tweede lid van dit artikel worden een aantal voor-
schriften gegeven, welke de onafhankelijkheid van de commis-
sarissen moeten waarborgen en welke hierboven reeds ter 
sprake kwamen. 

Artikel 21. Ten einde te voorkomen dat door een gelijk-
tijdig aftreden van alle leden de noodzakelijke continuïteit 
verloren zou gaan, wordt in het vierde lid een procedure van 
partiële vernieuwing voorgeschreven. Om de twee jaar zullen 
drie leden aftreden, hetgeen de eerste maal tot gevolg kan heb-
ben, dat de zittingsduur van twee groepen van drie, door het 
lot aan te wijzen commissarissen slechts twee. respectievelijk 
vier in plaats van zes jaar bedraagt. Dit behoeft echter niet 
noodzakelijk het geval te zijn, aangezien alle leden herbenoenv 
baar zijn. Deze procedure zal eerst ingaan na verloop van drie 
jaar. Gedurende deze periode, waarin de Gemeenschap in op-
bouw is, wordt een college van gelijkblijvende samenstelling 
gewenst geacht. 

Indien het Commissariaat gedurende de eerste drie jaar door 
de Gemeenschappelijke Vergadering tot collectief aftreden ge-
dwongen wordt, zal voor de resterende tijd een nieuw Commis-
sariaat worden benoemd. Vindt het collectief aftreden na deze 
periode plaats, dan begint van dat moment af de vernieuwings-
procedure van lid 4 opnieuw. 

Artikel 22. Behalve door een motie van afkeuring van de 
Gemeenschappelijke Vergadering en door de beëindiging van de 
ambtsperiode op de wijze als hierboven werd besproken, zal de 
functie van een lid van het Commissariaat bovendien worden 
beëindigd door overlijden en door vrijwillig of gedwongen 
ontslag. In deze gevallen wordt door de Regeringen een opvolger 
benoemd voor de resterende ambtsperiode van degene wiens 
vacature moet worden vervuld. Geen benoeming zal plaats-
vinden indien deze periode minder dan drie maanden bedraagt. 

Artikel 23. Gedwongen individueel ontslag geschiedt door 
het Hof op verzoek van de Raad van Ministers of van het Com-
missariaat. Dit zal geschieden, wanneer het Hof van mening is, 
dat het betreffende lid niet meer aan de voor de vervulling 
van zijn functie noodzakelijke voorwaarden voldoet of dat hij 
een ernstige fout heeft begaan. De Raad van Ministers kan, in 
afwachting van een beslissing van het Hof, tot schorsing over-
gaan. 

Artikel 24. Zoals hierboven werd vermeld, worden de be-
slissingen van het Commissariaat met eenvoudige meerderheid 
van stemmen genomen. Hoewel mag worden aangenomen, dat 
alle leden als regel aanwezig zullen zijn, is het vaststellen van 
een quorum en van een minimum aantal stemmen, hetwelk voor 
een besluit dient te worden uitgebracht, noodzakelijk in verband 
met de mogelijkheid dat in buitengewone omstandigheden op 
zeer korte termijn een vergadering van het Commissariaat zal 
worden belegd. De beslissingen welke dan genomen moeten 
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worden zullen bijzonder urgent doch eveneens bijzonder be-
langrijk kunnen zijn, zodat deze niet van de goedkeuring van 
enkele leden afhankelijk kunnen worden gesteld. 

Artikel 25. De Voorzitter wordt door de Regeringen aan-
gewezen uit de leden van het Commissariaat en in overleg met 
deze laatsten. Dit overleg vindt echter niet plaats wanneer een 
Commissariaat van geheel nieuwe samenstelling wordt benoemd. 

De ambtsperiode van de Voorzitter beloopt vier jaar, d.w.z. 
korter dan de normale ambtsperiode van een commissaris, doch 
langer dan de minimum periode van twee jaar. welke door de 
vernicuwingsprocedurc van artikel 21 mogelijk is. Dit laatste 
wordt bereikt door de voorzitter uit te Kluiten van de loting 
welke na een algehele vernieuwing van het Commissariaat 
plaatsvindt voor de aanwijzing van de eerstaftredende leden en 
door de bepaling, dat zijn mandaat als lid van het Commissa-
riaat wordt verlengd, indien hij gekozen wordt uit de leden die 
reeds langer in het Commissariaat zitting hebben en waarvan 
het mandaat binnen vier jaar afloopt. 

Artikel 25bis. De ambtsduur van de voorzitter is voor de 
eerste periode na de inwerkingtreding van het Verdrag dezelfde 
als die van de overige leden van het Commissariaat. 

Artikel 26. Voor het beleid van het Commissariaat zijn de 
leden collectief verantwoordelijk. Een motie van afkeuring van 
de Gemeenschappelijke Vergadering heeft dan ook het collec-
tief aftreden van het Commissariaat ten gevolge. Gezien echter 
de omvangrijke taak welke aan deze instelling is opgedragen, 
is een zekere mate van delegatie van bevoegdheden onontbeer-
lijk. Het Commissariaat zal zelf bij reglement vaststellen welke 
beslissingen collectief genomen dienen te worden en welke aan 
de afzonderlijke leden kunnen worden overgelaten. Dit laat 
echter bovengenoemd principe van collectieve verantwoordelijk-
heid onaangetast, waaruit volgt, zoals ook tijdens de onder-
handelingen de opzet bleek te zijn, dat alle belangrijke beslis-
singen collectief genomen zullen worden. 

Tevens zal in hetzelfde reglement een interne werkverdeling 
worden vastgesteld, waarbij de nodige soepelheid dient te wor-
den betracht. 

Wat de voorzitter betreft, zij opgemerkt, dat deze in ieder 
geval dient belast te zijn met de coördinatie van de werkzaam-
heden, de uitvoering van de genomen beslissingen en het bc-
heer van de diensten van het Commissariaat. 

Artikel 27. Evenals de Hoge Autoriteit van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal kan het Commissariaat zijn 
besluiten welke naar buiten werken in drie rechtsvormen kleden: 
in de vorm van beschikkingen, aanbevelingen en adviezen. 

Is het Commissariaat bevoegd een beschikking te geven, d.w.z. 
een besluit hetwelk de instantie waarvoor het bestemd is in al 
haar elementen bindt, dan biedt dit artikel de mogelijkheid om 
voor een bepaald geval te volstaan met een aanbeveling, hetgeen 
de betrokkene de vrije keuze laat voor wat betreft de middelen 
waarmede de opdracht kap. worden vervuld. De adviezen binder, 
rechtens in het geheel niet. Naast deze naar buiten werkende 
besluiten kent het Verdrag nog andere besluiten van het Com-
missariaat, zoals het vaststellen van het reglement, dat de werk-
verdeling binnen het Commissariaat regelt (artikel 26). 

Artikel 29. De invloed welke de Raad van Ministers op de 
gang van zaken moet uitoefenen, maakt een nauw contact tussen 
de Raad en het Commissariaat noodzakelijk. Dit artikel schrijft 
derhalve voor, dat wederzijdse inlichtingen zullen worden uit-
gewisseld en overleg zal plaatsvinden, terwijl bovendien aan het 
Commissariaat wordt opgedragen geregeld rapport aan de Raad 
uit te brengen en op verzoek van de Raad inlichtingen te ver-
schaffen en bepaalde problemen te bestuderen. 

Artikel 31. In dit artikel wordt, voor wat de officieren be-
treft, onderscheid gemaakt tussen benoeming en bevordering 
in rang enerzijds en benoeming tot een bepaalde functie ander-
zijds. Dit onderscheid en het dienovereenkomstige verschil in 
behandeling komen voort uit het feit, dat eerstgenoemde cate-

gorie van besluiten in verschillende der deelnemende Staten 
waaronder Nederland, tot de prerogatieven van het Staatshoofd 
behoort. Bij wijze van overgangsregeling is derhalve in het 
tweede lid de mogelijkheid geopend om de benoeming en de 
bevordering tot alle rangen binnen de nationaal-homogene 
basis-eenheid en tot alle overige rangen te doen geschieden door 
de nationale autoriteiten, op voorstel van het Commissariaat. 
Voor de officieren van de Staten waar evengenoemde constitu-
tionele bezwaren niet bestaan, zal de benoeming en bevordering 
kunnen geschieden door het Commissariaat op voorstel van de 
betreffende superieuren en na overleg met de nationale auto-
riteiten. In de leden 1, 3 en 4 zijn regelingen van definitieve 
aard opgenomen. 

De bevordering tot rangen welke hoger zijn dan die van een 
commandant van een nationaal-homogene basiseenheid ge-
schiedt door het Commissariaat, na verkregen instemming van 
de Raad van Ministers, bij eenstemmigheid bepaald. 

De benoeming van militair en civiel personeel tot een be-
paalde functie geschiedt door het Commissariaat, waarbij voor 
bepaalde hoge functies instemming van de Raad van Ministers, 
bij eenstemmigheid bepaald, als voorwaarde is gesteld. 

HOOFDSTUK II 

De Gemeenschappelijke Vergadering 

1. Algemeen 
Zoals in de inleiding reeds werd aangeduid, zal de Gemeen-

schappelijke Vergadering dezelfde zijn als die van de Gemeen-
schap voor Kolen en Staal, met dien verstande, dat Frankrijk, 
de Bondsrepubliek Duitsland en Italië ieder drie leden meer 
zullen afvaardigen. Het provisoire karakter van deze instelling 
komt in dit hoofdstuk op tweeërlei wijze tot uiting, te weten 
door de studieopdracht van artikel 38 en door de bepaling van 
het tweede lid van artikel 33. 

De Gemeenschappelijke Vergadering komt voor de eerste 
maal bijeen één maand nadat het Commissariaat in functie is 
getreden, hetgeen spoedig na de inwerkingtreding van het Ver-
drag verwacht kan worden. Tijdens deze eerste zitting zal 
het vraagstuk van een definitieve politieke organisatie van de 
Defensie Gemeenschap worden bestudeerd, waarvoor e;n 
m;:ximum-periode van zes maanden is voorgeschreven. Voor-
zien van het advies van de Raad van Ministers gaan de voor-
stellen van de Vergadering naar de Regeringen, welke binnen 
drie maanden daarna een conferentie bijeen zullen roepen om 
de voorstellen te bestuderen. Indien men ervan uitgaat, dat 
beide termijnen geheel benodigd zullen zijn, betekent dit dat de 
conferentie 10 tot 12 maanden na inwerkingtreding van het 
Verdrag bijeen zal komen. Mocht deze niet binnen een jaar 
overeenstemming bereiken over de ruimer gestelde opdracht 
van artikel 38, dan zal er krachtens artikel 33, lid 2, door 
de Regeringen in ieder geval wijziging dienen te worden aan-
gebracht in de samenstelling van de Gemeenschappelijke Ver-
gadering. 

Met nadruk zij er op gewezen, dat eventuele wijzigings-
voorstellen slechts betrekking zullen hebben op de Europese 
Defensie Gemeenschap. De definitieve organisatie zal één van 
de elementen van een toekomstige federale of confederale struc-
tuur kunnen vormen. 

Het vraagstuk van een eventuele Europese federatie of 
confederatie in het algemeen bestrijkt uiteraard een wijder 
gebied, zowel territoriaal als politiek. De ervaring opgedaan 
bij de vorming van twee belangrijke doelgemeenschappen zal 
bij de oplossing daarvan echter van zeer veel waarde zijn. 
Omgekeerd echter zal de Vergadering bij de uitvoering van 
bovengenoemde opdracht gebruik kunnen maken van de resul-
taten van de aangevulde Vergadering ad hoc die, zoals bekend, 
op grond van een besluit van de zes Ministers van Buiten-
landse Zaken van 10 September jl. werd uitgenodigd voor-
stellen te willen doen inzake de oprichting van een Europese 
Politieke Gemeenschap. Op deze aangelegenheid wordt bij da 
behandeling van artikel 38 nog teruggekomen. 
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2. De artikelen 

Artikel 33. Op grond van dit artikel zullen de deelnemende 
Staten in de Gemeenschappelijke Vergadering van de Defensie 
Gemeenschap als volgt zijn vertegenwoordigd: 

België 10 
Bondsrepubliek Duitsland 21 
Frankrijk 21 
Italië 21 
Luxemburg 4 
Nederland 10 

Aangezien de leden, op negen na. dezelfde zullen zijn als 
die van de Gemeenschappelijke Vergadering van de Gcmeen-
schap voor Kolen en Staal, behoefden geen afzonderlijke rege-
lingen voor de wijze van verkiezing en de zittingsduur getrof-
fen te worden. Wel bepaalt dit artikel, dat voor de negen 
leden die voor de Defensie Gemeenschap aan de Vergadering 
worden toegevoegd, dezelfde regeling geldt als voor de overige 
leden. 

Artikel 34. De jaarlijkse zitting zal maximum één maand 
duren. In die tijd zal het jaarlijkse rapport van het Commis-
sariaat worden besproken (artikel 36). terwijl bovendien de 
begroting zal worden behandeld (artikel 87). Buitengewone 
zittingen zijn echter mogelijk en zullen onder meer door de 
Raad van Ministers of door één der deelnemende Staten bij-
eengeroepen worden wanneer het Commissariaat geen gevolg 
geeft aan een uitnodiging van de Raad om een bepaalde. nood-
zakelijk geachte maatregel te nemen (artikel 46). Dit kan de 
aanvaarding van een motie van afkeuring met een daaruit 
voortkomend collectief aftreden van het Commissariaat ten ge-
volge hebben. 

Artikel 34bis. De bijzondere studieopdracht, waarvoor een 
termijn van zes maanden is gesteld, heeft voor deze gelegenheid 
afwijking van de bovengenoemde regel omtrent de zittingsduur 
van de Vergadering noodzakelijk gemaakt. 

Artikel 36. Dit artikel regelt de voornaamste bevoegdheid 
van de Gemeenschappelijke Vergadering, nl. de bevoegdheid 
om door de aanvaarding met een gekwalificeerde meerderheid 
van een motie van afkeuring, het Commissariaat tot aftreden 
te dwingen. Zoals uit dit artikel en artikel 46 blijkt, behoeft 
deze motie niet noodzakelijkerwijs in verb'ind te staan met de 
inhoud van het jaarlijkse verslag, dat door het Commissariaat 
wordt ingediend. Dit betekent een verruiming van de bevoegd-
heden van deze Vergadering t.o.v. die van de Gemeenschappe-
lijke Vergadering van de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal, waarvoor dit verband wel als voorwaarde is gesteld 
(artikel 24 van het Verdrag tot oprichting van deze Gemcen-
schap). 

Artikel 38. De studie welke de Gemeenschappelijke Ver-
gadering zal verrichten, heeft in de eerste plaats betrekking op 
de mogelijkheid tot de instelling van een volksvertegenwoordi-
ging voor de Defensie Gemeenschap waarvan de leden op 
democratische wijze worden verkozen. Vervolgens zal moeten 
worden nagegaan welke bevoegdheden aan een dergelijke Ver-
gadering zullen dienen te worden toegekend on welke wijzigin-
gen eventueel in verband daarmede in de overige institutionele 
structuur van de Gemeenschap moeten worden aangebracht. 
Bij het laatstgenoemde zal in het bijzonder aandacht moeten 
worden besteed aan het probleem van de vertegenwoordiging 
der deelnemende Staten als zodanig en aan het vraagstuk van 
de invloed van een dergelijke vertegenwoordiging. 

Men zal bij dit onderzoek gebonden zijn aan de eis dat 
de te ontwerpen organisatievorm dient opgenomen te kunnen 
worden in het grotere geheel van een federale of confederale 
structuur welke later mocht worden geformeerd, waaraan het 
beginsel van de scheiding der machten ten grondslag dient 
te liggen en waarvan een twee-kamerstelsel deel zal moeten 
uit,naken. Dit zal met zich meebrengen dat het vraagstuk 
van een eventuele Europese federatie in zijn geheel in de be-
senouwing betrokken zal moeten worden. 

De opdracht om tevens aandacht te besteden aan het pro-
bleeni van de samenwerking der verschillende bestaande of 
te creëeren Europese organisaties past geheel in de algemene 
op/et. Hierbij zal zich met name de vraag kunnen voordoen op 
welke wijze door ver>cliillende organisaties gebruik kan worden 
gemaakt van dezelfde instellingen, opdat de in Europa be-
schikbare krachten zo goed mogelijk worden benut en die een-
heid van werkwijze en doelstellingen wordt bereikt, welke een 
noodzakelijke voorwaarde is voor een hechte Europese een-
heid. 

Hoewel formeel geen wijziging in dit artikel is gebracht is 
in wezen de betekenis ervan aanmerkelijk beïnvloed door de 
ter conferentie van tic Ministers van Buitenlandse Zaken der 
deelnemende Staten te Luxemburg aangenomen resolutie, waar-
in aan een ad hoe-Assemblee verzocht is voorstellen te doen 
inzake de oprichting van een Europese Politieke Gemeenschap. 
De taak, die op deïe ad hoe-Assemblee rust. is een ruimere 
dan die weike in artikel 38 is voorzien. Immers een Europese 
Politieke Gemeenschap zou in beginsel meer kunnen omvatten 
dan een nieuwe institutionele bovenbouw van de Europese 
Defensie Gemeenschap als waarvan in dit artikel sprake is. 
Duidelijk komt dit tot uitdrukking in de preambule van boven-
bedoelde resolutie waarin uitdrukkelijk het verband wordt ge-
legd met het sociaal-economische aspect van de integratie en 
meer in het algemeen met de samensmelting van de essentiële 
belangen der deelnemende Staten, welke de basis is van een 
gemeenschappelijk Europese politiek. De in de resolutie ver-
vatte omschrijving van de onderwerpen, waarop een door de 
Regeringen der deelnemende Staten voor de ad hoc-Assemblée 
op te stellen vragenlijst betrekking / i l hebben, geeft een ver-
dere aanwijzing in deze richting. 

Intussen zal de vraag, in hoeverre in het bijzonder met het 
oog op de Europese Defensie Gemeenschap nieuwe bevoegd-
heden en nieuwe procedures zullen dienen te worden ont-
worpen wel één van de belangrijkste punten van het onderzoek 
door de ad hoc-Assemblée uitmaken. In zoverre kan men 
stellen, dat de Luxemburgse resolutie vooruit loopt op de toe-
passing van artikel 38. In dit verband is van belang, dat inge-
volge deze resolutie het resultaat van de werkzaamheden der 
ad hoc-Assemblée aan de Gemeenschappelijke Vergadering der 
Europese Defensie Gemeenschap zal worden voorgelegd. 

HOOFDSTUK III 

De Raad van Ministers 

1. A Igemeen 
Als algemene taak van de Raad van Ministers noemt artikel 

39 het met elkaar in harmonie brengen van het beleid van 
het Commissariaat en de politiek van de Regeringen der deel-
nemende Staten. In de algemene inleiding werd er reeds op 
gewezen, dat deze taak een zekere mate van medezeggenschap 
en controle t.a.v. het Commissariaat met zich mede brengt. 
Deze worden on de navolgende manieren uitgeoefend: 
1. De Raad kan te allen tijde aanwijzingen aan het Commis-

sariaat geven, waaraan laatstgenoemde instelling bij de uit-
voering van haar taak gebonden is (artikel 39). 

2. Voor bepaalde, in het Verdrag, de Conventie en de Proto-
collen genoemde handelingen en" beslissingen van het Com-
missariaat is de voorafgaande instemming van de Raad van 
Ministers voorgeschreven. 

3. In bepaalde gevallen moet de Raad worden geraadpleegd 
of een niet bindend advies uitbrengen. 

4. De Raad kan besluiten het Commissariaat uit te nodigen 
om iedere maatregel binnen de grenzen van zijn bevoegd-
heid te nemen (artikel 46). 

5. De Raad kan in de gevallen, waarin een beschikking of 
aanbeveling van het Commissariaat gewenst wordt geacht, 
doch deze buiten zijn in het Verdrag voorgeschreven be-
voegdheden vallen, aan het Commissariaat voorschrijven, 
een dergelijke beschikking te nemen of aanbeveling te doen, 
indien deze instelling zelf terzake geen initiatief neemt. 
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6. Indien het Commissariaat daaraan geen gevolg geeft, treedt 

de Raad /elf op (artikel 124). 
7. De Raad neemt in een aantal met name genoemde gevallen 

al of niet door het Commissariaat voorbereide beslissingen 
of maatregelen. 

8. In bepaalde gevallen kan een deelnemende Staat of het 
Commissariaat zich tot de Raad wenden, die beslist of zelf 
de nodige stappen onderneemt (voorbeelden: artikelen 77 
en 96). 

Hierbij zij aangetekend, dat van geval tot geval is bepaald 
met welke meerderheid van stemmen de Raad tot bovenge-
noemd optreden besluit. Wordt niet anders vermeld, dan ge-
schiedt dit met eenvoudige meerderheid van stemmen (arti-
kel 39, lid 4). 

De bevoegdheid om in alle gewenste gevallen aanwijzingen 
aan het Commissariaat te geven, is op zich zelf van verstrek-
kende aard, doch vindt zijn beperking in de bepaling, dat de 
Raad hiertoe met algemene stemmen dient te besluiten. Slechts 
in een enkel geval wordt van deze regel afgeweken, zoals in de 
artikelen 99 en 102, waarin een gequalificeerde meerderheid is 
voorgeschreven. Over het algemeen echter zullen slechts dan 
aanwijzingen van de Raad uitgaan, wanneer de vertegenwoor-
digers van alle Staten van mening zijn, dat een beperking van 
de bewegingsvrijheid van het Commissariaat geboden is, zowel 
in het belang van één of meer der deelnemende Staten als in 
het belang van de Gemeenschap. 

Deze afweging van belangen zal eveneens bij de uitoefening 
van de andere bevoegdheden een leidende rol spelen. Door de 
gemeenschappelijke verdediging der deelnemende Staten op te 
dragen aan de Gemeenschap, is een goede uitvoering van deze 
opdracht een belang van alle deelnemende Staten geworden, 
doch anderzijds is het welzijn dezer Staten hiertoe één der 
belangrijkste voorwaarden. 

2. De artikelen 
Artikel 40. De Raad dient zo georganiseerd te worden, dat 

hij op elk gewenst moment kan optreden. Dit zal waarschijnlijk 
met zich mede brengen, dat de leden van de Regeringen, die in 
de Raad zitting zullen nemen, allen tot aanwijzing van een 
vaste plaatsvervanger zullen overgaan. Of vergaderingen van 
plaatsvervangers regel of uitzondering zullen worden, hangt 
uiteraard af van de frequentie, waarmede men bijeen zal komen 
en kan thans nog niet worden voorzien. In ieder geval zal 
krachtens artikel 41 minstens eens in de drie maanden ver-
gaderd dienen te worden. 

Artikel 43. Evenals bij de Gemeenschap voor Kolen en 
Staal heeft men voor de Raad van Ministers van de Defensie 
Gemeenschap naar een systeem van weging van stemmen ge-
zocht, in verband met het grote verschil in omvang van de 
bijdragen, welke door de deelnemende landen aan de Gemeen-
schap worden geleverd. Bij de Gemeenschap voor Kolen en 
Staal is daarbij uitgegaan van de bijdragen in de totale pro-
ductie van kolen en staal, terwijl voor de Defensie Gemeen-
?chap de financiële bijdrage en de bijdrage aan manschappen 
tezamen het criterium vormen. 

In beginsel beschikt echter iedere minister over één stem. 
Wordt een gewone meerderheid van stemmen voorgeschreven 
voor het nemen van een beslissing of het verlenen van toe-
stemming aan een besluit 'van het Commissariaat, dan zal dit 
de absolute meerderheid zijn, d.w.z. dat er vier stemmen vóór 
dienen te worden uitgebracht. 

Onder eenstemmigheid verstaat men eenstemmigheid van de 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Beslissingen, waarvoor 
eenstemmigheid is voorgeschreven, zijn aanvaard, indien alle 
uitgebrachte stemmen er vóór zijn. Onthoudingen kunnen een 
beslissing niet verhinderen. 

De stemmen worden eerst gewogen in geval van staking van 
stemmen en wanneer een gequalificeerde meerderheid is voor-
geschreven. In het eerste geval geven de stemmen van de ver-
tegen woord igers van die Staten de doorslag, welke tezamen 
tenminste twee derden van de totale bijdragen leveren, en, 
wordt een gequalificeerde meerderheid voorgeschreven, dan zal 

deze meerderheid eveneens de stemmen moeten bevatten van 
die Staten, die tezamen tenminste dit twee derden gedeelte van 
het totaal opbrengen. Aangezien met de mogelijkheid rekening 
moet worden gehouden, dat één Staat alleen meer dan één 
derde aan het totaal bijdraagt en daardoor een recht van veto 
tegen een gequalificeerde meerderheid zou kunnen krijgen, 
wordt bepaald, dat deze meerderheid ook geacht wordt te zijn 
behaald, indien de vertegenwoordigers van vijf Staten vóór 
stemmen. 

Voor de stemmenweging wordt ieders bijdrage berekend door 
het gemiddelde vast te stellen tussen het percentage van het 
totaal aan financiële bijdragen, welke in het voorgaande be-
grotingsjaar werkelijk zijn geleverd, en het percentage van het 
totaal aan manschappen, waaruit de Europese strijdkrachten op 
de eerste dag van het lopende halfjaar bestaan. 

Artikel 43bis. Zolang het eerste Europese legeropbouwplan 
niet is verwezenlijkt, kan bovenstaande berekening van de bij-
dragen tot onbillijkheden leiden. Met name zou de stem van 
de Bondsrepubliek, doordat haar bijdrage aan manschappen 
later zal worden geleverd dan bij de overige Staten het geval 
zal zijn, minder zwaar wegen dan in overeenstemming zou zijn 
met haar positie. Teneinde dit te voorkomen, is voor deze 
eerste periode bij wijze van overgangsregeling een bepaalde 
stemverhouding vastgesteld, waardoor Duitsland, Frankrijk en 
Italië een even zwaar wegende stem zullen uitbrengen, aange-
duid met het getal 3. terwijl dit getal voor België en Nederland 
ieder 2 zal bedragen en voor Luxemburg 1. 

Krachtens het tweede lid zal bij staking van stemmen de 
groep van landen de doorslag geven, die tezamen tenminste 
9/14 van de totale contributie, volgens deze overeengekomen 
verhoudingscijfers, vertegenwoordigt. Deze regeling is noodza-
keüjk in verband met het feit, dat in geval van staking van 
stemmen nooit meer den negen (n.l. de stemmen van de drie 
grootste Staten) zal worden gehaald, terwijl, krehtens lid 1 
van artikel 43, 9 | nodig is. 

Artikel 46. Zoals hierboven reeds werd besproken, wordt 
in dit artikel een belangrijke bevoegdheid aan de Gemeen-
schappelijke Vergadering gegeven. In een conflict tussen de 
Raad van Ministers en het Commissariaat over de wenselijk-
heid om in een bepaald geval op te treden, kan de Gemeen-
schappelijke Vergadering beslissen door gebruikmaking van 
haar recht om door aanvaarding van een motie van afkeuring 
het Commissariaat tot aftreden te dwingen. 

Door het verlenen van deze bevoegdheid aan de Gemeen-
schappelijke Vergadering is tevens de positie van de Raad van 
Ministers versterkt: het Commissariaat zal uitsluitend in ge-
vallen van zeer principiële aard het risico van een motie van 
afkeuring willen nemen. 

Artikelen 47 en 48. Hiervoor moge worden verwezen naar 
de toelichting op artikel 2. 

HOOFDSTUK IV 
Het Hof 

1. Algemeen 
Het Hof zal hetzelfde zijn als het Hof van de Gemeenschap 

voor Kolen en Staal. De taak welke deze instelling in beide 
Gemeenschappen zal vervullen is in het algemeen van dezelfde 
aard en bij de redactie van dit hoofdstuk is aansluiting gezocht 
bij Hoofdstuk IV van de tweede Titel van het Verdrag tot op-
richting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 
In de hierna volgende artikelsgewijze toelichting zal dan ook 
niet meer uitvoerig worden ingegaan op die bevoegdheden, 
welke het Hof in beide qualiteiten uitoefent. Daarvoor moge 
worden verwezen naar de Memorie van Toelichting') bij 
laatstgenoemd Verdrag. 

De punten van verschil, waarop men bij een vergelijking van 
beide Verdragen stuit, komen grotendeels voort uit het verschil 

') Witte stukken Tweede Kamer, Zitting 1950—'51, 2228, no. 3. 
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hetwelk tussen beide Gemeenschappen zelf bestaat en hebben 
geen betrekking op de positie van het Hof als zodanig. 

Ook in de Defensie Gemeenschap zal het de voornaamste 
taak van het Hof zijn om toe te zien op de rechtmatigheid van 
het optreden van de instellingen der Gemeenschap en om de 
juiste naleving van het Verdrag, de Overeenkomst betreffende 
de rechtspositie der Europese Defensiestrijdkrachten en het 
handelspolitieke en fiscale regiem van de Europese Defensie 
Gemeenschap (artikel 2 van het Ontwerp van Wet) (zie artikel 
47 van de Overeenkomst), en de Protocollen te waarborgen. 
De bevoegdheden welke aan het Hof van de Defensie Gemeen-
schap worden verleend, zijn de navolgende: 

1. vernietiging van besluiten van het Commissariaat, de 
Raad van Ministers en de Gemeenschappelijke Vergadering 
(artikelen 54, 55, 57 en 58); 

2. beoordeling van maatregelen te treffen in geval van ern-
stige en blijvende moeilijkheden in een deelnemende Staat 
en het treffen van voorlopige voorzieningen om deze te 
voorkomen (artikel 56); 

3. berechting van geschillen betreffende de civiele aansprake-
lijkheid van de Gemeenschap en inzake de rechtspositie van 
haar functionarissen (artikel 60 en Protocol betreffende de 
rechtspraak (II); 

4. bepaalde bevoegdheden in strafzaken (artikel 61); 
5. beslissing omtrent prealabele vragen, welke bij een voor 

een nationale rechter gevoerd geding rijzen (artikel 62); 
6. beslissing in geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, 

welke door of voor rekening van de Gemeenschap zijn ge-
sloten en waarin een arbitrageclausule is opgenomen (ar-
tikel 63); 

7. beslissing in geschillen waarvan de beslissing door de na-
tionale wetgeving van een deelnemende Staat aan het Hof 
is opgedragen (artikel 64); 

8. beslissing omtrent geschillen welke tussen de deelnemende 
Staten over de toepassing van het Verdrag mochten rijzen 
en waarvan de beslissing aan het Hof wordt opgedragen 
(artikel 65); 

9. oplegging van boeten of dwangsommen bij overtreding 
van de bepalingen inzake de controle op productie, in- en 
uitvoer van oorlogsmaterieel (artikelen 107, lid 6 en 108 
lid 2); 

10. beslissing over de vraag of een deelnemende Staat zijn ver-
plichtingen nakomt (artikel 117); 

11. ontslag van een lid van het Commissariaat (artikel 23). 

De opdracht van deze bevoegdheden betekent een ernstige 
verzwaring van de taak waarmede het Hof reeds is belast en 
zal een aanvulling van het Statuut van het Hof, hetwelk als bij-
lage bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal is gevoegd, noodzakelijk maken 
(artikel 67). Tevens wordt in artikel 53 in de mogelijkheid voor-
zien van een rechterlijke organisatie, waarin rechtbanken met 
een Europees karakter zullen worden opgenomen en waardoor 
het Hof zal worden bijgestaan. Een en ander zal, evenals de 
overige bepalingen van dit Hoofdstuk en van het Protocol be-
treffende de Rechtspraak (II), nader worden uitgewerkt in een 
Statuut. 

2. De artikelen 
Artikel 54. De enige uitbreiding welke dit artikel ten op-

zichte van de overeenkomstige bepaling van het Verdrag in-
zake de oprichting van de Gemeenschap voor Kolen en Staal 
heeft ondergaan, is gelegen in het voorschrift dat ook de Ge-
meenschappelijke Vergadering een beroep op het Hof zal kun-
nen doen. Vervallen >s daarentegen de mogelijkheid voor be-
drijven om een dergelijk beroep in te stellen, hetgeen dus, in de 
gevallen waarin het Commissariaat rechtstreekse invloed op 
de gang van zaken in bedrijven kan uitoefenen (artikel 107), 
door de deelnemende Staten zal moeten geschieden. Dit vloeit 
voort uit het feit dat de invloed op de bedrijven die in dit ge-
val door het Commissariaat kan worden uitgeoefend niet op 
economische doch op politieke overwegingen is gebaseerd. Het 

zijn de Regeringen der deelnemende Staten zelf, die in de eer-
ste plaats belang hebben bij een uitoefening van de bevoegd-
heden van het Commissariaat overeenkomstig het te dien aan-
zien in het Verdrag gestelde. 

In tegenstelling tot hetgeen in het Verdrag tot oprichting van 
de Gemeenschap voor Kolen en Staal wordt bepaald, kan het 
Hof wel treden in de beoordeling van de situatie, welke voort-
vloeit uit de omstandigheden, met het oog waarop de beschik-
kingen van het Commissariaat zijn gegeven. Ook dit dient ge-
zien te worden in verband met de andere taak welke aan het 
Commissariaat is opgedragen, vergeleken met die van de Hoge 
Autoriteit van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

Artikelen 55 en 56. Hiervoor moge worden verwezen naar 
de artikelen 35 en 37 van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. 

Artikel 57. Ook hier wordt thans voorzien in de mogelijk-
heid van een beroep in te stellen door de Gemeenschappelijke 
Vergadering. Bovendien zijn, vergeleken met artikel 38 van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal, de gronden voor vernietiging uitgebreid, het-
geen verband houdt met de relatief grotere macht die aan de 
Raad van Ministers van de Defensie Gemeenschap is toege-
kend. 

Artikelen 58 en 59. Deze artikelen stemmen overeen met de 
betreffende bepalingen van het Verdrag inzake de Kolen- en 
Staal Gemeenschap. 

Artikelen 60, 61 en 6lhis. Deze artikelen zullen bij de toe-
lichting op het Protocol betreffende de rechtspraak ter sprake 
komen. 

Artikelen 62, 63, 64 en 65. Verwezen moge worden naar de 
dienovereenkomstige artikelen 41, 42, 43 en 89 van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal. 

Artikel 66. Dit artikel stemt overeen met het bepaalde in ar-
tikel 44 juncto 92 van het Verdrag inzake de Kolen- en Staal 
Gemeenschap. Er is echter thans gepreciseerd dat de executie 
van vonnissen tegen de Staat gewezen, evenals de executie der 
overige vonnissen, afhankelijk is van- en geschiedt overeen-
komstig de rechtsregels welke daarvoor in de betreffende Staat 
gelden. 

Artikel 67. Zoals reeds was gesteld, is het noodzakelijk door 
middel van een Statuut, waarbij o.a. het Statuut van het Hof 
van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal aan haar 
uitgebreider taak zal worden aangepast, die haar tengevolge 
van de bepalingen van dit Hoofdstuk zal worden opgedra-
gen, het in de praktijk brengen van het onderhavige Hoofd-
stuk van het Verdrag mogelijk te maken. 

DERDE TITEL 

MILITAIRE BEPALINGEN 

HOOFDSTUK I 

De Organisatie en het beheer van de Europese 
Defensiestrijdkrachten 

I. Algemeen 
In dit Hoofdstuk worden de algemene beginselen van de 

organisatie en de samenstelling van de Europese Defensie-
strijdkrachten benevens een aantal bevoegdheden van het Com-
missariaat t.a.v. het beheer dezer Strijdkrachten besproken. 
Een en ander wordt nader uitgewerkt in het Militair Pro-
tocol (I). 

Bij het streven naar de vorming van een Europese strijd-
macht is het de opzet geweest niet slechts nationale legers in 
Europees verband bijeen te voegen, doch zo ver mogelijk een 
integratie van de verschillende nationaliteiten te bewerkstel-
ligen. 

I 2911 3—4 4 
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Dit principe kan uiteraard niet tot in de kleinste onderdelen 

worden doorgevoerd, daar zulks te grote technische bezwaren 
zou opleveren. Teneinde de eenheden van nationaal-homogene 
samenstelling zo klein mogelijk te houden, is aanvankelijk 
voorgesteld Europese divisies te vormen uit drie homogene 
basiseenheden van verschillende nationaliteit, ieder bestaande 
uit ongeveer 5000 man. Dit voorstel was echter op militair-
technische gronden niet aanvaardbaar. 

Tenslotte werd overeenstemming bereikt over nationaal-ho-
mogene basiseenheden voor de landmacht met een maximale 
vredessterkte van ongeveer 13 000 man en een oorlogssterkte 
van ongeveer 15 000 man. Van deze basiseenheden, waarvan 
drie soorten zijn vastgesteld, is de samenstelling bepaald in de 
eerste Titel van het Militair Protocol (I). 

Op deze wijze is een zeker evenwicht bereikt tussen de poli-
tieke factoren, welke hierbij een rol spelen enerzijds, en de 
militair-technische mogelijkheden anderzijds. 

Politieke factoren hebben voorts mede geleid tot de aan-
vaarding van het beginsel, dat aan de basiseenheden zo min 
mogelijk logistieke diensten zullen worden toegevoegd en dat 
deze voor hun verzorging en onderhoud afhankelijk zullen zijn 
van hogere, wél geïntegreerde eenheden. 

De integratie zal op het niveau van het legerkorps plaats-
vinden. Hierin worden een aantal basiseenheden van verschil-
lende nationaliteit samengebracht, waaraan geïntegreerde tac-
tische en logistieke ondersteuningseenheden worden toege-
voegd. Voor deze laatste is eveneens een basis van nationale 
samenstelling, ter sterkte van een regiment of bataljon — af-
hankelijk van het wapen of dienstvak — vastgesteld en de 
nationaliteit van deze eenheden zal in het legerkorps in ver-
houding staan tot de nationaliteiten van de basiseenheden. 
Tenslotte zullen de bevelvoering en de staf van het legerkorps 
eveneens geïntegreerd worden. 

Uit het bovenstaande blijkt, dat de integratie vrij ver wordt 
doorgevoerd. De voornaamste vraag, welke in dit verband rijst, 
is uiteraard of op deze wijze de gevechtswaarde van de Defen-
siestrijdkrachten niet is opgeofferd aan de noodzaak om een 
oplossing te vinden voor het probleem van de samenwerking 
tussen legers, die enkele jaren geleden nog in een wereldoorlog 
tegenover elkaar stonden. Naar de mening van de onderge-
tekenden behoeft dit niet het geval te zijn; integendeel, de 
integratie zal dwingen tot een gelijkvormigheid van organisatie, 
leerstellingen en methoden, welke in een coalitieleger niet moge-
lijk zou zijn en zal zodoende de verdediging van het Westen 
alleen maar ten goede kunnen komen. Uit het Verdrag en het 
Militair Protocol blijkt, dat aan deze eis van gelijkvormigheid 
alle aandacht wordt besteed. 

De integratie van de luchtstrijdkrachten zal op overeenkom-
stige wijze worden doorgevoerd. Naast het aantal manschap-
pen spelen hierbij uiteraard ook het aantal en de soorten 
vliegtuigen een rol. Van beide worden in de eerste Titel van het 
Militair Protocol de aantallen voor een basiseenheid vastgesteld. 

Voor de zeestrijdkrachten bleek het niet mogelijk de om-
vang van een basiseenheid en het niveau van integratie vast te 
stellen. De samenstelling van marineformaties is te zeer afhan-
kelijk van de bijzondere omstandigheden, welke zich in een be-
paalde operationele sector kunnen voordoen en van de op-
drachten, waarmede men deze formaties wil belasten, dan dat 
men van te voren zich aan bepaalde sterktecijfers en scheeps-
typen zou kunnen binden. Artikel 70 van het Verdrag en arti-
kel 3 van het Militair Protocol houden met deze factoren 
rekening. 

De artikelen 68, 69 en 70 openen de mogelijkheid om een-
heden van de Europese Defensiestrijdkrachten in te delen bij 
N.A.V.O."Strijdkrachten en omgekeerd. In dat geval zullen de 
staven van de bevelhebbers, onder wier bevelen de aldus inge-
deelde eenheden worden geplaatst, worden aangevuld met leden 
van de staven dezer eenheden. Deze regeling geeft aan de 
opperbevelhebber de gelegenheid om de onder hem gestelde 
Strijdkrachten op de beste wijze te doen groeperen en is geheel 
in overeenstemming met het beginsel van nauwe samenwerking 
met de N.A.V.O., dat bij de toelichting op artikel 2 ter sprake 
kwam. 

In de artikelen 71 tot en met 79 worden de voornaamste 
bevoegdheden van het Commissariaat t.a.v. het beheer der 
Strijdkrachten omschreven, terwijl tevens een aantal beginselen 
wordt vastgesteld, welke voor dit beheer zullen gelden. Aan 
deze artikelen en aan de betreffende bepalingen van het Mili-
tair Protocol ligt het beginsel ten grondslag, dat voor één leger 
gelijkvormige regelen dienen te gelden, terwijl anderzijds is 
overwogen, dat deze gelijkvormigheid niet op elk gebied ter-
stond bij de inwerkingtreding van het Verdrag kan worden 
bereikt, dat sommige nationale regelingen voorlopig dienen te 
worden gecontinueerd en dat ook de uitvoering van sommige 
regelingen bij de nationale autoriteiten dient te blijven, zij het 
onder toezicht van het Commissariaat. 

In dit verband verdienen de duur van de militaire diensttijd, 
de recrutering en de mobilisatie bijzondere aandacht. 

Zoals bekend varieerde de duur van de militaire diensttijd 
in de deelnemende Staten tot voor kort van 18 tot 24 maanden, 
samenhangende met de door de verschillende landen in 
N.A.V.O.-verband aangegane militaire verplichtingen. ') In 
principe zullen de dienstplichtigen die in de Europese Defensie-
strijdkrachten worden opgenomen, dezelfde tijd moeten dienen, 
zoals ook in artikel 72, lid 1, wordt gesteld. Het is echter 
duidelijk, gezien de hieraan verbonden moeilijkheden van tech-
nische en psychologische aard, dat de deelnemende Staten zich 
op het moment van de ondertekening van het Verdrag nog 
niet konden verbinden tot de invoering, op het moment van 
de inwerkingtreding, van een bepaalde, voor alle E.D.G.-Staten 
geldende diensttijd. Men heeft derhalve volslaan met de vast-
stelling van een minimum, te weten 18 maanden, hetwelk over-
eenkomt. behalve voor Luxemburg, met de kortste momenteel 
bestaande diensttijd in de deelnemende Staten (artikel 12 Mili-
tair Protocol). 

Artikel 72 van het Verdrag schrijft bovendien voor, dat zo 
spoedig mogelijk voor de contingenten van elk der deelnemende 
Staten een diensttijd van gelijke duur dient te worden bepaald, 
terwijl de Regeringen zich in een afzonderlijk Protocol (bij-
lage B) hebben verbonden het desbetreffende besluit van de 
Raad van Ministers voor té bereiden door te trachten voordien 
tussen de Regeringen overeenstemming te bereiken. Zoals be-
kend, heeft reeds, op Belgisch initiatief, een bijeenkomst van 
vertegenwoordigers der zes Regeringen plaatsgevonden, welke 
echter tot de conclusie is gekomen, dat dezelfde redenen, welke 
indertijd de vastlegging in het Verdrag van een bepaalde duur 
van de diensttijd in de weg hebben gestaan, ook nu nog onver-
minderd gelden. 

Terwijl het Verdrag dus het beginsel erkent, dat voor de 
leden van de Defensiestrijdkrachten een zelfde tijdsduur dient 
te gelden voor het dragen van de lasten van de militaire dienst, 
gaat het evenzeer van het beginsel uit, dat deze lasten zelf 
gelijkelijk over de bevolking van alle deelnemende Staten die-
nen te worden verdeeld. 

In artikel 12, lid 1, van het Militair Protocol wordt dan ook 
bepaald, dat, behoudens nader te bespreken uitzonderingen, 
iedere mannelijke burger der deelnemende Staten dienstplichtig 
is. Dit wil echter niet zeggen dat men zonder meer dienst-
plichtig t.o.v. de Defensiegemeenschap is; de deelnemende 
Staten stellen immers contingenten ter beschikking van deze 
Gemeenschap (artikel 9) en het zijn ook de deelnemende Staten 
die krachtens artikel 73 de voor deze contingenten benodigde 
manschappen recruteren. Het Commissariaat is slechts belast 
met het toezicht op de nakoming der in het Militair Protocol 
gestelde algemer.e regels, welke een zekere gelijkvormigheid be-
ogen te waarborgen. In een later stadium, wanneer de Defensie-
gemeenschap eenmaal een gevestigde instelling is en daarmede 
de nodige ervaring is opgedaan, zal overwogen kunnen worden 
de recrutering op te dragen aan het Commissariaat. De Rege-
ringen der deelnemende Staten zullen blijkens het derde lid van 
artikel 73 een desbetreffende overeenkomst kunnen sluiten. 

De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de mo-
bilisatie wordt in artikel 75 vastgesteld; deze berust bij het 

') Luxemburg vormt een uitzondering en heeft een diensttijd van 
12 maanden. 
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Commissariaat, in overleg met de Regeringen der deelnemende 
Staten. Hierdoor wordt een zoveel mogelijk gelijkvormige re-
geling van de mobilisatie gewaarborgd. 

Ofschoon voorshands, dat wil zeggen tot de uiteindelijke 
organisatie, bedoeld in artikel 38, in werking zal zijn getreden, 
het bevel tot mobilisatie uitgaat van de deelnemende Staten 
zelve, zal toch de uitvoering der mobilisatiemaatregelen ge-
schieden door de Gemeenschap en de deelnemende Staten ge-
zamenlijk. Voor een en ander zullen overeenkomsten tussen 
het Commissariaat en de betreffende Regeringen worden ge-
troffen. 

In de artikelen 71, 74, 76 en 78 wordt een aantal bevoegd-
heden omschreven, welke het Commissariaat zelfstandig uit-
oefent. T.a.v. de dislocatie der Defensiestrijdkrachten (artikel 
77) is het Commissariaat daarentegen min of meer gebonden 
aan de aanbevelingen van de N.A.V.O-opperbevelhebber, ter-
wijl voor de uitvoering tevens de Regeringen der betreffende 
Staten geraadpleegd zullen worden. 

2. De artikelen 
Artikelen 68 en 69. Naast hetgeen ten aanzien van deze 

artikelen in de inleiding werd opgemerkt, zij nog gewezen op 
de mogelijkheid om af te wijken van de regel, dat een leger-
korps of een daarmede gelijkstaande geïntegreerde eenheid, 
dient te bestaan uit basiseenheden van verschillende nationali-
teit. Dit zal echter slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk 
zijn en desbetreffende voorstellen zullen moeten uitgaan van 
de bevoegde N.A.V.O."Opperbevelhebber, terwijl de goedkeu-
ring van de Raad van Ministers vereist wordt, die met een-
stemmigheid zal worden bepaald. 

Artikel 70. De Europese zeestrijdkrachten zullen bestaan 
uit speciale formaties, welke zijn bestemd voor de nabije mari-
tieme bescherming van de Europese kustgebieden der deel-
nemende Staten. De nationale bijdragen zullen worden vast-
gelegd in overeenkomsten tussen de Regeringen van deze Staten 
en, zoals uit de toelichting van artikel 10 blijkt, zal deze, voor 
wat Nederland betreft, slechts van bescheiden omvang kunnen 
zijn. 

Artikel 71. Het opstellen van de plannen voor de organi-
satie van de Strijdkrachten behoort, evenals de uitvoering daar-
van, tot de taak van het Commissariaat. Deze plannen, die 
immers op het gebied van de defensie van de grootste betekenis 
moeten worden geacht, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van de Raad van Ministers, die bij eenstemmigheid dient te 
worden bepaald. 

Artikel 74. De integratie van de Europese Defensiestrijd-
krachten tot één krijgsmacht vereist een centraal-geleide op-
leiding en voorbereiding voor de vervulling van haar taak. 

Dit zal dan ook geschieden door het Commissariaat volgens 
gelijkvormige leerstellingen en methoden. De leiding van de 
opleidingsinstituten berust eveneens bij het Commissariaat. Wel-
ke instituten dit zullen zijn blijkt uit artikel 27 van het Militair 
Protocol. 

De tweede paragraaf is op Belgisch verzoek in het Verdrag 
opgenomen en spreekt verder voor zichzelf. 

Artikel 77. De dislocatie van de Strijdkrachten is een opera-
tieve aangelegenheid. Derhalve zal de N.A.V.O.-opperbevelheb-
ber zijn wensen dienaangaande in de vorm van aanbevelingen 
tot het Commissariaat richten en zal dit laatste bij verschil van 
inzicht van deze aanbevelingen slechts afwijken met instemming 
van de Raad van Ministers, bij eenstemmigheid bepaald. 

Zijn eenmaal de grote lijnen aldus vastgesteld, dan zal het 
Commissariaat inzake de uitvoering daarvan nog overleg moe-
ten plegen met de Staten waar de troepen zullen worden gele-
gerd. 

Indien hierbij op essentiële punten verschillen van inzicht 
ontstaan, is de betrokken Staat eerst verplicht zich bij het in-
zicht van het Commissariaat neer te leggen, indien dit door de 
Raad van Ministers met een meerderheid van twee derden 
wordt goedgekeurd. 

Deze regeling tast het recht van een deelnemende Staat niet 
aan om, indien de beslissing van het Commissariaat ernstige en 
blijvende moeilijkheden dreigt op te leveren, de in artikel 56 
voorziene procedure van beroep toe te passen. 

Artikel 78. Hier wordt het belangrijke beginsel gesteld, dat 
het Commissariaat het personeel en het materieel van de strijd-
krachten beheert. De beginselen van personeelsbeheer worden 
nader uitgewerkt in het Militair Protocol en in het Protocol 
betreffende de Bezoldigingsvoorwaarden. Voor wat het mate-
rieel betreft, kan het volgende worden opgemerkt. 

Met betrekking tot onroerende goederen geldt als regel, dat 
deze, voor zover zij reeds bestaan, door de staat van verblijf 
ter beschikking van de Gemeenschap worden gesteld; ver-
wezen worde naar de tweede Titel van de Overeenkomst be-
treffende de Rechtspositie der Strijdkrachten, en met name 
naar de artikelen 14, 22 en 23 en 24 daarvan. Nieuw te ver-
werven goederen, zowel roerend als onroerend, worden ten 
laste van de gemeenschappelijke begroting aangeschaft, over-
eenkomstig de bepalingen van de vijfde Titel van het Verdrag; 
deze behoren dus in eigendom aan de Gemeenschap. 

Voor wat tenslotte de inbreng van roerend materieel betreft, 
deze heeft in het Verdrag geen regeling gevonden. Het is in 
het bijzonder Nederland geweest, dat reeds vóór de onder-
tekening van het Verdrag op het belang van een behoorlijke 
inventarisatie heeft gewezen. In samenwerking met de deel-
nemende Staten heeft de Interim-Commissie hiermede een aan-
vang gemaakt. Zolang de standaardisatie van bewapening en 
uitrusting der Europese Defensiestrijdkrachten niet is verwe-
zenlijkt, zoals deze in artikel 102 wordt voorgeschreven, zal 
het Commissariaat er op moeten toezien dat althans de bewa-
pening en de uitrusting van de eenheden, waaruit de Europese 
Defensiestrijdkrachten zijn samengesteld, van homogene sa-
menstelling zijn. 

Artikel 78bis. Dit artikel schrijft voor welke regelingen on-
middellijk na de instelling van het Commissariaat dienen te 
worden getroffen, opdat de opbouw van de Europese De-
fensiestrijdkrachten zo spoedig mogelijk kan plaats vinden. 

Hiertoe behoort allereerst het ontwerpen van de opzet en 
uitrustingsplannen, welke de grondslag vormen voor de samen-
stelling van de eerste troepenmacht. Deze plannen zullen voort-
vloeien uit hetgeen te dezer zake tussen de Regeringen is over-
eengekomen en dienen te passen in de N.A.V.O.-plannen. 

Voorts zal onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Ver-
drag geregeld moeten worden op welke wijze en in welke mate 
de Staten, welke partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, 
kunnen bijdragen tot de opleiding van de contingenten. Deze 
bepaling heeft in het bijzonder betrekking op de scholing van 
de Duitse eenheden. 

Tevens zullen voorlopige en summiere reglementen worden 
vastgesteld voor de belangrijkste werkzaamheden, die door het 
Commissariaat ten deze moeten worden verricht. 

In het derde lid wordt vastgesteld, dat op het moment van 
inwerkingtreding van het Verdrag alle reeds bestaande een-
heden en de nog te recruteren contingenten onder het Com-
missariaat zullen ressorteren en dat dit te hunnen aanzien de 
bevoegdheden zal uitoefenen, die het op grond van het Verdrag 
en het Militair Protocol toekomen. 

Lid 4 bepaalt, dat de door het Commissariaat ontworpen 
regelingen door de Raad van Ministers dienen te worden vast-
gesteld. Voor het opbouwplan is om dezelfde redenen als ver-
meld bij artikel 71 eenstemmigheid vereist, terwijl voor de 
overige regelingen een meerderheid van twee derden voldoende 
is. 

Artikel 79. In artikel 6\bis van het Verdrag en in het Pro-
tocol betreffende het militaire strafrecht wordt het beginsel 
van een eenvormig en gemeenschappelijk militair strafrecht 
voor de Europese Defensiestrijdkrachten aanvaard. Dit begin-
sel zal, blijkens artikel 79 eveneens voor de krijgstucht geiden. 
Meer nog dan bij het militair strafrecht springt bij het tucht-
recht de noodzakelijkheid van één enkele regeling in het oog. 
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Het leven van alle dag van de militair en de spheer van de 
Strijdkrachten worden voor een belangrijk deel door de rege-
lingen betreffende de krijgstucht bepaald. 

Aangezien onder het reglement op de krijgstucht, in dit 
artikel bedoeld, ook de regeling van de krijgstuchtelijke be-
straffing is begrepen, is bepaald, dat de gemeenschappelijke re-
geling goedkeuring door de verschillende parlementen behoeft. 

HOOFDSTUK II 

De rechtspositie van de Europese Defensiestrijdkrachten 

In dit Hoofdstuk worden twee onderwerpen behandeld, te 
weten het vraagstuk van de volkenrechtelijke rechtspositie van 
de Gemeenschap ten opzichte van haar Strijdkrachten en de 
rechtspositie, welke deze Strijdkrachten zullen krijgen in de 
deelnemende Staten zelf. Ten aanzien van laatstgenoemd pro-
bleem wordt in artikel 82 volstaan met een verwijzing naar de 
Overeenkomst en een bespreking daarvan zal geschieden bij 
de toelichting daarop (Vide de toelichting van artikel 2 van 
het Ontwerp van Wet). 

Het vraagstuk van de volkenrechtelijke rechtspositie van de 
Gemeenschap heeft velerlei aspecten, waarvan er reeds één bij 
de toelichting van artikel 7 ter sprake kwam. Daarbij werd 
opgemerkt, dat de Gemeenschap, behoudens uitdrukkelijke op-
dracht van de deelnemende Staten, geen tractaten zal kunnen 
sluiten. 

Hiermede staat ten nauwste het vraagstuk in verband van 
de rechten en verplichtingen, welke de Gemeenschap volken-
rechtelijk ten opzichte van haar Strijdkrachten zal hebben. 
Ten aanzien van het conventionele oorlogsrecht doet zich hier-
bij de moeilijkheid voor, dat niet alle deelnemende Staten tot 
dezelfde conventies zijn toegetreden of deze hebben geratifi-
ceerd. terwijl, zelfs indien dit wel het geval zou zijn, de Ge-
meenschap niet geacht kan worden te treden in de daaruit 
voortvloeiende rechten en verplichtingen der deelnemende Sta-
ten. De Gemeenschap is immers geen Staat, die als rechtsop-
volgster onder algemene titel kan worden beschouwd van de 
deelnemende Staten: deze Staten behouden hun zelfstandig-
heid en daarmede tevens hun eigen verantwoordelijkheid, voor 
zover zij daarmede corresponderende bevoegdheden blijven 
uitoefenen. 

Anderzijds mag aangenomen worden, dat het gewoonterecht, 
dat geldt voor de deelnemende Staten ten aanzien van hun 
strijdkrachten, van overeenkomstige toepassing is op de Ge-
meenschap met betrekking tot de Europese Defensiestrijdkrach-
ten. Deze toepasselijkheid zal uiteraard gelden, voor zover de 
Gemeenschap ten aanzien van die Strijdkrachten en degenen, 
die daarvan deel uitmaken, bevoegdheden uitoefent en blijft 
daarnaast bestaan voor de deelnemende Staten afzonderlijk. 

Op basis van bovenstaande redenering zijn de artikelen 80 
en 81 tot stand gekomen. De eerste zinsnede van artikel 80 
wijst reeds terstond op de verdeling van de verantwoordelijk-
heid tussen de Gemeenschap en de deelnemende Staten, welke 
zowel ten aanzien van het gewoonterecht als van het conven-
tionele oorlogsrecht in ieder geval zal blijven bestaan. 

In de derde alinea van het eerste lid wordt de verplichting 
van de Gemeenschap erkend, om zich aan de regels van het 
conventionele oorlogsrecht te houden, voor zover één of meer 
der deelnemende Staten hieraan gebonden zijn. 

De bepaling van het tweede lid kan uiteraard derde Staten 
niet binden en t.a.v. het conventionele oorlogsrecht zal gezocht 
moeten worden naar een oplossing, welke meer zekerheid kan 
bieden. De Regeringen der deelnemende Staten hebben zich 
derhalve in een door hun Minister van Buitenlandse Zaken 
ondertekend protocol verbonden om alle maatregelen te ne-
men, welke de toetreding van de Gemeenschap als zodanig tot 
de internationale conventies betreffende het oorlogsrecht kun-
nen bevorderen (vide Bijlage A). 

Mochten zich hierbij moeilijkheden voordoen, dan zal het 
wellicht aanbeveling verdienen het probleem van de toepasse-
lijkheid dezer conventies op de Gemeenschap voor te leggen 
aan het Internationale Hof van Justitie. In ieder geval zullen 
gezien de hierboven besproken dubbele verantwoordelijkhe-

den, alle deelnemende Staten uit eigen hoofde moeten zijn toe-
getreden tot alle conventies, waarvan toetreding door de Ge-
meenschap wordt gevraagd. 

De bepalingen van artikel 81 staan met het bovenstaande 
in rechtstreeks verband. 

Het eerste lid bevestigt, dat de taak van de deelnemende 
Staten om er voor zorg te dragen, dat de regels van het vol-
kenrecht door hun strijdkrachten worden toegepast, thans zal 
worden vervuld door de Gemeenschap. Daartegenover zullen 
èn de Gemeenschap èn de deelnemende Staten alle maatrege-
len nemen om eventuele overtredingen, door derden gepleegd 
ten opzichte van de Europese Defensiestrijdkrachten, te onder-
drukken (lid 2). 

VIERDE TITEL 
FINANCIËLE BEPALINGEN 

1. Algemeen 
Deze Titel behandelt de vraagstukken van financiële aard. 

In het Financieel Protocol (IV) dat als bijlage aan het Verdrag 
is toegevoegd, vindt men de nadere technische uitwerking van 
de hierin neergelegde beginselen; een financieel reglement, voor 
te bereiden door het Commissariaat en bij eenstemmig besluit 
vast te stellen door de Raad van Ministers, zal het geheel van 
financiële bepalingen tenslotte tot in bijzonderheden uitwerken 
(artikel 40, Financieel Protocol). 

Op financieel terrein komt het supra-nationale karakter van 
de Europese Defensie Gemeenschap tot uitdrukking in de ge-
meenschappelijke begroting (artikel 1,Verdrag). De middelen 
tot dekking van de uitgaven van deze begroting worden o.m. 
verkregen uit passende bijdragen van de deelnemende Staten 
(Artikel 3, lid 2, Verdrag). De nationale zeggenschap met be-
trekking tot de goedkeuring van de begroting en de vaststelling 
van de bijdragen van de deelnemende Staten is niettemin in 
twee opzichten gehandhaafd. Enerzijds is eenstemmingheid ver-
eist in de Raad van Ministers voor het bepalen van het niveau 
van de uitgaven van de Gemeenschap, anderzijds blijft het recht 
tot voteren van de bijdrage van iedere Staat aan de gemeen-
schappelijke begroting voorbehouden aan de betreffende natio-
nale parlementen (artikel 87, lid 2e sub a). 

Het Verdrag voorziet in een billijke verdeling van de lasten 
— een van de uitgangspunten bij het na-oorlogse systeem van 
collectieve verdediging — volgens de procedure, welke door de 
Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie wordt gevolgd. D.w.z. 
dat in gemeenschappelijk overleg tussen de deelnemende Staten 
de militaire behoeften worden afgewogen tegen de financieel-
economische mogelijkheden en het aandeel van een ieder wordt 
bepaald. Het Verdrag draagt de Raad van Ministers echter op 
te trachten een eigen procedure te vinden voor een billijke las-
tenverdeling. Deze eigen procedure moet door de Raad van 
Ministers eenstemmig worden goedgekeurd en geldt dan voor 
het eerstvolgende begrotingsjaar. Wordt geen overeenstemming 
over een eigen procedure bereikt, dan blijft de door de Noord-
Atlantische Verdrags-Organisatie gevolgde methode ook voor 
de Gemeenschap gehandhaafd (artikel 94). 

Door de handhaving van de nationale zeggenschap in de vo-
tering van de bijdragen bestaat de waarborg, dat in het ge-
meenschappelijk overleg aan geen van de deelnemende Staten 
een bijdrage kan worden opgelegd, welke het te hoog acht in 
verhouding tot zijn nationale draagkracht. Wél zijn de deel-
nemende Staten volgens artikel 3, lid 2. verplicht een passende 
bijdrage te leveren, doch de nationale parlementen behouden 
het recht zich er over uit te spreken of hun bijdrage inderdaad 
passend is. 

Te dezer plaatse moge met een enkel woord gewag worden 
gemaakt van de rol, welke de Gemeenschappelijke Vergadering 
bij het vaststellen van de gemeenschappelijke begroting speelt. 
Volgens artikel 87 moet de begroting, wanneer zij door de 
Raad van Ministers is goedgekeurd, worden voorgelegd aan de 
Gemeenschappelijke Vergadering, welke voorstellen kan doen 
strekkende tot schrapping, vermindering of verhoging van ont-
vangsten en/of uitgaven, dan wel tot het opnemen van nieuwe 
ontvangsten en'of uitgaven, mits deze voorstellen er niet toe 
leiden, dat het door de Raad van Ministers vastgestelde plafond 
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van de begroting wordt verhoogd. Eveneens kan de Gcmeen-
schappelijke Vergadering bij meerderheid van twee derden van 
de uitgebrachte stemmen, omvattende de meerderheid van de in 
de Vergadering zitting hebbende leden, voorstellen de gehele 
begroting te verwerpen. 

In beide gevallen kan het Commissariaat of een van de deel-
nemende Staten tegen de voorstellen van de Gemeenschappe-
lijke Vergadering binnen 14 dagen in beroep gaan bij de Raad 
van Ministers. De voorstellen zijn in geval van beroep aan-
vaard, indien de Raad van Ministers deze met een meerderheid 
van twee derden goedkeurt. Indien geen beroep is ingesteld 
worden de voorstellen na verloop van 14 dagen geacht te zijn 
aanvaard. 

Deze hiervoor gereleveerde bevoegdheden van de Gemeen-
schappelijke Vergadering zullen, uit de aard der zaak, er 
nimmer toe kunnen leiden, dat de Gemeenschappelijke Ver-
gadering het totaalbedrag van de bijdrage van één of meer 
leden verhoogt en dat van één of meer andere leden verlaagt, 
binnen het totaalbedrag der gemeenschappelijke begroting. 

Immers, de betekenis van artikel 82, paragraaf 2 ad a, bij 
welke bepaling artikel 94 geheel aansluit, maakt het niet moge-
lijk, dat krachtens artikel 87, paragraaf 3 en 4 de Gemeen-
schappelijke Vergadering de bevoegdheid zou hebben wijzi-
gingen voor te stellen inzake de verdeling van de bijdragen der 
deelnemende landen. 

Naast de nationale bijdragen zal de Gemeenschap ook in-
komsten kunnen ontvangen in de vorm van buitenlandse hulp. 
De regeling van artikel 87 betreffende de goedkeuring van de 
begroting door de Raad van Ministers zal echter krachtens de 
derde alinea van lid 2 van dat artikel op de buitenlandse hulp 
niet van toepassing zijn. Voor de aanvaarding van deze hulp, 
hetzij in geld, hetzij in materieel, is derhalve geen eenstemmig-
heid vereist: de Raad van Ministers zal met eenvoudige meer-
derheid toestemming kunnen geven (artikel 99). De besteding 
van hulp in geld heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg, dat de 
betalingsbalansen van die Staten, waar de besteding plaats 
vindt, gunstig worden beïnvloed. Met het oog hierop bepaalt 
het Financieel Protocol (artikel 37), dat voor de besteding van 
Amerikaanse dollars of andere vrij converteerbare valuta in 
een van de deelnemende Staten eenstemmige goedkeuring van 
de Raad van Ministers is vereist. 

Alle vraagstukken met betrekking tot de buitenlandse hulp 
worden door het Commissariaat behandeld. De Raad van 
Ministers kan in deze echter met een meerderheid van twee 
derden aanwijzingen aan het Commissariaat geven, welke be-
ogen te voorkomen dat de economische, financiële en sociale 
stabiliteit van een of meer van de deelnemende Staten in gevaar 
wordt gebracht (artikel 99). 

De nauwe band tussen de Europese Defensie Gemeenschap 
en de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie komt op finan-
cieel terrein tot uiting in het feit, dat de Europese Defensie 
Gemeenschap bij de opstelling en uitvoering van de gemeen-
schappelijke begroting de verplichtingen moet respecteren, wel-
ke de deelnemende Staten tegenover de Noord-Atlantische Ver-
drags-Organisatie hebben aangegaan (artikel 91). Ook de reeds 
besproken methode voor vaststelling van een billijke verdeling 
van de lasten wijst op de nauwe verbinding, welke tussen beide 
organisaties zal moeten bestaan. 

De oplossing van het probleem van de Duitse financiële bij-
drage aan de Defensiegemeenschap werd reeds besproken in 
de Nota, welke de Ambtsvoorganger van de tweede ondergete-
kende bij schrijven d.d. 23 Juni 1952 aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal deed toekomen. Daaruit 
bleek dat deze kwestie in de eerste plaats geregeld wordt in de 
financiële overeenkomst tussen Frankrijk, het Verenigd Ko-
ninkrijk en de Verenigde Staten enerzijds en de Bondsrepubliek 
anderzijds, welke een onderdeel vormt van het geheel van ver-
dragen tot opheffing van het bezettingsstatuut, en dat daarin 
voor de periode tot 30 Juni 1953 bepaalde bedragen voor de 
verdeling van de defensiebijdrage over de posten stationnerings-
kosten en contributie aan de Defensiegemeenschap zijn vast-
gesteld. Na deze periode zal over de verdeling worden onder-
handeld tussen de Bondsrepubliek, de Defensie Gemeenschap 

en de mogendheden, welke geen lid zijn van de Defensie Ge-
meenschap en welke troepen in Duitsland hebben gestation-
neerd. 

Krachtens artikel 9bls van het Financieel Protocol zullen 
deze onderhandelingen voor wat de Defensie Gemeenschap be-
treft door de Raad van Ministers worden gevoerd. 

De kosten van de stationnering der troepen van de Staten 
welke geen lid zijn van de Defensie Gemeenschap en de mid-
delen tot dekking van deze kosten, zullen in comptabel op-
zicht in de gemeenschappelijke begroting kunnen worden op-
genomen, doch de Gemeenschap draagt voor het financieel be-
heer van deze stationnering geen enkele verantwoordelijkheid 
(artikel 9 van het Financieel Protocol). De betreffende bedra-
gen zijn blijkens artikel 87, lid 2, van het Verdrag evenmin 
onderworpen aan het oordeel van de Raad van Ministers bij de 
goedkeuring van de begroting. 

Bij de bespreking van de afzonderlijke artikelen zal blijken, 
dat bij het ontwerpen van de financiële bepalingen van het Ver-
drag en het Financieel Protocol het verkrijgen van waarborgen 
voor een deugdelijk financieel beheer en een doelmatige finan-
ciële controle, uitgangspunt is geweest. 

2. De artikelen 
Artikelen 84 en 85. De controle op de naleving van de finan-

ciële bepalingen is in handen gelegd van twee verschillende 
instanties, een Financieel Controleur en een Commissie voor 
de Rekeningen. Beide worden door de Raad van Ministers 
benoemd. De taak van de Financieel Controleur, die onaf-
hankelijk is van het Commissariaat en alleen verantwoording 
aflegt aan de Raad van Ministers, is te vergelijken met die van 
de Directie der Rijksbegroting in het Nederlands financieel-
administratief stelsel. Hij oefent een preventieve controle uit. 

De Commissie voor de Rekeningen, waarin de nationaliteiten 
van alle deelnemende Staten zullen zijn vertegenwoordigd en 
die ook t.o.v. de Raad een onafhankelijke positie inneemt, 
verricht in de Europese Defensie Gemeenschap een soortgelijke 
taak als de Algemene Rekenkamer in Nederland, en oefent ejn 
repressieve controle uit. 

Artikel 86. Alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeen-
schap moeten in de begroting worden opgenomen. Aldus wordt 
bereikt dat de begroting een volledig beeld geeft van de finan-
ciële toestand, waarin de Gemeenschap zich bevindt, en dat het 
doen van uitgaven buiten de begroting om wordt uitgesloten. 

Artikel 87. Het Commissariaat is verantwoordelijk voor 
het opstellen van de ontwerp-begroting, doch is verplicht daar-
bij overleg te plegen met de deelnemende Staten. Gepoogd is 
hierdoor te voorkomen, dat de Raad van Ministers een ont-
werp-begroting wordt voorgelegd, die onvoldoende rekening 
houdt met het evenwicht, dat tussen het militair noodzakelijke 
en het financieel-economisch mogelijke moet worden gevonden. 
De bewapcningS", uitrustings- en infrastructuurprogramma's 
worden aan de ontwerp-begroting toegevoegd en zullen nader 
in de vijfde Titel ter sprake komen. 

De Raad van Ministers bepaalt bij eenstemmig besluit de 
totale omvang van de uitgaven, alsmede de bijdragen van de 
deelnemende Staten. De verdeling van de uitgaven over de ver-
schillende posten van de begroting geschiedt met een meerder-
heid van twee derden, doch hierdoor kan geen wijziging worden 
gebracht in het militaire opbouwplan, dat de grondslag vormt 
voor de begroting en dat volgens artikel 71 eveneens met alge-
mene stemmen door de Raad van Ministers wordt vastges'eld. 

Ten aanzien van de rol van de Gemeenschappelijke Vergade-
ring moge worden verwezen naar hetgeen in het algemene 
gedeelte hierover is gesteld. 

Artikel 87bis. De overgang van de nationale defensiebe-
grotingen naar de gemeenschappelijke begroting van de Ge-
meenschap kan uiteraard slechts geleidelijk plaatsvinden. Ge-
durende de overgangsperiode, welke in tweeën uiteenvalt, zijn 
dan ook enige afwijkingen voorzien van de hierboven be-
sproken procedure. Zo zal de eerste gemeenschappelijke be-
groting voor de periode van de inwerkingtreding van het 
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Verdrag tot het einde van het begrotingsjaar alleen door de 
Raad van Ministers worden behandeld met uitsluiting van de 
Gemeenschappelijke Vergadering. Deze eerste begroting zal in 
zo groot mogelijke mate rekening moeten houden met de reeds 
in de deelnemende Staten bestaande financiële en militaire 
programma's. De uitvoering van de begroting zal voor een 
groot gedeelte nog in handen liggen van de nationale instanties, 
welke daarmede ook thans zijn belast. 

Voor het tweede begrotingsjaar van de Gemeenschap wordt 
geheel de procedure gevolgd, zoals deze in het Verdrag is voor-
zien. Niettemin moet bij het opstellen van de tweede gemeen-
schappelijke begroting rekening worden gehouden niet alleen 
met de verplichtingen van de deelnemende Staten ten opzichte 
van de Noord-Atlantische Verdrags-Organisatie, maar ook met 
de uitleg, welke daaraan in nationaal verband reeds is gegeven. 

Tevens zal, indien reeds overeenkomstig artikel 94 een eigen 
methode is vastgesteld voor de billijke verdeling van de lasten, 
deze voor dit jaar nog niet kunnen worden toegepast. 

Artikel SS. Indien de termijnen voor de behandeling van de 
begroting door de Raad van Ministers of de Gemeenschappe-
lijke Vergadering worden overschreden, wordt ter voorkoming 
van het stagneren van de dagelijkse werkzaamheden van de 
verschillende diensten de mogelijkheid geopend om vooruit te 
lopen op de vast te stellen begroting door gedurende ten hoog-
ste drie maanden op basis van de begroting voor het afgelopen 
jaar te voorzien in de noodzakelijke uitgaven. De deelnemende 
Staten zijn verplicht in dit geval op dezelfde basis voorschotten 
te verlenen. 

Voorts voorziet dit artikel in de mogelijkheid van een supple-
mentaire begroting, die op dezelfde wijze als de algemene 
begroting dient te worden vastgesteld, doch met inachtneming 
van de helft der hiervoor voorgeschreven termijnen. 

Artikel 89. Voor de gemeenschappelijke begroting geldt het 
z.g. bruto-systeem. d.w.z. netto-ramingen mogen niet in de be-
groting voorkomen; bij het vaststellen van een uitgaaf mag de 
eventueel daartegenoverstaande ontvangst niet in aftrek ge-
bracht worden. Aangezien de nationale valuta van de deel-
nemende Staten verschillen, zal de Raad van Ministers met een 
meerderheid van twee derden de reken-eenheid kiezen, waarin 
de begroting zal worden opgesteld. 

Artikel 90. Overschrijving tussen de verschillende posten 
van de begroting is in beginsel mogelijk. Hiertoe is echter een 
algemene of bijzondere machtiging nodig. 

Artikel 91. De uitvoering van de begroting is opgedragen 
aan het Commissariaat en die andere organen van de Gemeen-
schap, welke in de gemeenschappelijke begroting voor hun in-
komsten en uitgaven een eigen hoofdstuk hebben. Bij de uit-
voering dienen, evenals bij de opstelling van de begroting, de 
verplichtingen, die de deelnemende Staten hebben aangegaan 
tegenover de N.A.V.O., te worden gerespecteerd. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de contracten, welke ter nakoming van 
deze verplichtingen vóór de inwerkingtreding van het Verdrag 
met derden werden afgesloten. 

Artikel 92. Elke beslissing van het Commissariaat, welke 
leidt tot een begrotingsuitgave, wordt vooraf ter goedkeuring 
de Financieel Controleur voorgelegd. Eventuele verschillen 
van mening zullen in een speciale procedure worden geregeld. 
De Financieel Controleur brengt aangaande de be«rotingsuit-
voerinc elke drie maanden verslag uit aan de Raad van Minis-
ters. Zijn advies wordt ingewonnen bij de opstelling van de 
ontwerp-begroting. Door de Financieel Controleur op deze 
wijze in te schakelen bij de opstelling en uitvoering van de 
begroting wordt voorkomen, dat eventuele onjuistheden in het 
financieel beheer eerst bij de na-contróle door de Commissie 
voor de Rekeningen aan het daglicht treden. 

Artikel 93. Dit artikel geeft een opsomming van de midde-
Icn van de Europese Defensie Gemeenschap. 

Uiteraard staan hierbij de bijdragen van de deelnemende 
Staten on de voorgrond. 

Artikel 7 opent de mogelijkheid, dat de Gemeenschap haar 
goederen vervreemdt; zo dit geschiedt, komt dit in de gemeen-

schappelijks begroting tot uitdrukking in een middelenpost, 
weshalve onder c naar artikel 7 wordt verwezen. 

Voorts zullen de middelen, die voortvloeien uit buitenlandse 
hulp in de begroting tot uitdrukking worden gebracht. In ver-
band hiermede verwijst artikel 93 naar artikel 99, waar deze 
hulp is geregeld. 

Artikel 95. De bijdragen worden betaald in de nationale 
valuta, in twaalf termijnen en op de eerste van elke maand. 

De Raad van Ministers kan met eenstemmigheid toestaan, 
dat de contributie in een andere dan de nationale valuta wordt 
voldaan. 

De deelnemende Staten zijn bij koerswijziging verplicht de 
nog verschuldigde contributie op basis van de nieuwe wissel-
koers af te rekenen. Aangezien de prijzen zich niet steeds vol-
ledig aan een devaluatie zullen aanpassen, of althans eerst in 
een later stadium, is het mogelijk, dat de Gemeenschap na de 
aanpassing van de contributie over meer fondsen beschikt dan 
voor de uitvoering van de begroting in die valuta nodig zijn. 
Zou de Gemeenschap hierdoor een voordeel genieten, dan is 
het mogelijk een andere regeling te treffen, mits de Raad van 
Ministers hiermede eenstemmig accoord gaat. 

Mochten bij een koerswijziging nationale voorschriften in 
werking treden, die financiële nadelen met zich mede zouden 
brengen voor de Gemeenschap als opdrachtgeefster bij in de 
betreffende Staat gesloten contracten, dan zijn deze nadelen 
voor rekening van de Regering van die Saat. 

Indien zonder dat een koerswijziging heeft plaatsgevonden, 
een daling van koopkracht in een deelnemende Staat intreedt, 
welke ten gevolge heeft, dat de Gemeenschap over onvoldoende 
fondsen beschikt voor haar aankopen in die Staat en waardoor 
de Gemeenschap nadeel lijdt, dan zal de Raad van Ministers 
overwegen hoe dit nadeel gecompenseerd zou kunnen worden. 

Artikel 96. De tenuitvoerlegging van de begroting mag op 
geen enkele wijze de economische en monetaire stabiliteit van 
een deelnemende Staat in gevaar brengen. Mocht een Staat 
van mening zijn. dat deze stabiliteit niettemin in gevaar wordt 
gebracht, dan zal het Commissariaat in overleg met deze Staat 
de noodzakelijke maatregelen treffen. Wordt geen overeen-
stemming over de te nemen maatregelen bereikt, dan beslist de 
Raad van Ministers over de te nemen maatregelen. 

Artikel 97. De Commissie voor de Rekeningen oefent een 
repressieve controle uit op het financieel beheer van de Ge-
meenschap en verifieert de rechtmatigheid, alsmede de doel-
maticheid van de uitgaven. Voorstellen tot décharge van de 
met het financieel beheer belaste organen van de Gemeenschap 
moeten zijn gebaseerd op het rapport van de Commissie voor 
de Rekeningen aan de Raad van Ministers. De décharge wordt 
verleend door de Gemeenschappelijke Vergadering. 

Artikel 98. De Regeringen der deelnemende Staten kunnen 
door bestudering der documenten, die door de Financieel Con-
troleur en door de Commissie voor de Rekeningen ter beschik-
king worden gesteld, een inzicht krijgen in de wijze, waarop 
de nationale bijdragen worden besteed. 

VIJFDE TITEL 
ECONOMISCHE BEPALINGEN 

I. Algemeen 
Deze Titel regelt twee belangrijke bevoegdheden van het 

Commissariaat, te weten de bevoegdheid om de gemeenschap-
pelijke bewapenings-, uitrustings-, voorzienings- en infrastruc-
tuurprogramma's van de Europese Defensiestrijdkrachten op 
te stellen en uit te voeren en om de productie, import en export 
van oorlogsmateriaal te controleren. Daarnaast krijgt het Com-
missariaat nog tot taak een gemeenschappelijk programma voor 
te bereiden en uit te voeren voor het wetenschappelijk onder-
zoek op militair gebied (artikel 106) en om plannen op te 
stellen voor de economische mobilisatie der deelnemende Sta-
ten (artikel 111). In de hierna volgende artikelsgewijze toe-
lichting zullen deze taken aan een nadere beschouwing worden 
onderworpen. Hier moge derhalve worden volstaan met op 
een enkel punt van belang te wijzen. 
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De opstelling en uitvoering van een gemeenschappelijk be-

wapeningsprogramma is een logische consequentie van het be-
sluit om de verdediging van het grondgebied der deelnemende 
Staten toe te vertrouwen aan één gemeenschappelijk leger. 
Anders is het evenwel gesteld met de controle op de bewape-
ningsindustrie. Aan de desbetreffende bepalingen ligt n.I. niet 
in de eerste plaats het denkbeeld ten grondslag, dat alleen 
door deze controle het Commissariaat kan waken voor een 
goede uitvoering van het bewapeningsprogramma; hiertoe zou 
met eenvoudiger middelen kunnen worden volstaan. De con-
tróle echter is voor alles op grond van politieke overwegingen 
ingesteld en heeft ten doel de bewapeningsindustrie, de ont-
wikkeling van nieuwe wapenen, de voorraadvorming enz. on-
der toezicht te plaatsen van het Commissariaat, dat als supra-
naiionale en onafhankelijke instantie er voor zal waken, dat 
deze handelingen in iedere Staat binnen de voor de handhaving 
van de vrede noodzakelijk geachte grenzen blijven. 

Uit de toelichting op artikel 107 zal blijken, dat een aantal 
beperkingen in het bijzonder of uitsluitend op het grondgebied 
van de Bondsrepubliek Duitsland toepasselijk zullen zijn. Zij 
komen dan ook overeen met hetgeen te dezer zake is geregeld 
in de overeenkomsten, welke een einde aan het Bezettings-
statuut zullen maken. 

2. De artikelen 
Artikel 101. Dit artikel vermeldt in algemene bewoordingen, 

dat het Commissariaat belast is met de voorbereiding en uit-
voering van de gemeenschappelijke programma's voor de bewa-
pening, de uitrusting, de voorziening en de infrastructuur van 
de Europese Defensiestrijdkrachten. Deze programma's houden 
dus, zoals de naam reeds aangeeft, alles in wat voor de bewa-
pening en de voorziening van de Europese Denfensiestrijdkrach-
ten noodzakelijk zal zijn, en omvatten dus behalve de eigenlijke 
bewapening ook b.v. de kleding, voeding, e.d. Uitdrukkelijk is 
gesteld, dat de voorbereiding van de programma's, dat wil dus 
zeggen de opstelling ervan, moet geschieden in overleg met de 
Regeringen der deelnemende Staten. Hetzelfde geldt voor de 
uitvoering van deze programma's: dit laatste staat echter niet 
in dit artikel, doch in het eerste lid van artikel 104. Het uit-
drukkelijk vermelden van deze samenwerking is van groot 
belang. De omvang van de programma's zal n.1. zodanig zijn, 
dat de uitvoering er van belangrijke gevolgen kan hebben voor 
de economische situatie in elk der deelnemende Staten. Welis-
waar maakt het programma, zoals reeds bleek uit artikel 87, 
een onderdeel uit van de gemeenschappelijke begroting, bij de 
vaststelling waarvan de Raad van Ministers een belangrijke rol 
speelt, doch de verdere uitwerking en de practische uitvoering 
kan toch nog van zo groot belang zijn, dat een goede samen-
werking met de verschillende nationale Regeringen zeker ge-
boden is. 

Artikel 102. Dit artikel geeft een aantal richtlijnen, die het 
Commissariaat, naast de algemene richtlijn voor zijn beleid 
opgenomen in artikel 3, moet volgen bij de opstelling en de 
uitvoering van de programma's. 

In de eerste plaats moet het Commissariaat er voor zorgen, 
dat de technische en economische capaciteiten van elk der deel-
nemende Staten zo goed mogelijk worden gebruikt, terwijl het 
er anderzijds tegen moet waken, dat ernstige moeilijkheden in 
de economieën van deze Staten optreden. Juist voor dit laatste 
punt is de hierboven genoemde samenwerking met de Rege-
ringen der onderscheiden Saten uiteraard zeer belangrijk. 

In de tweede plaats moet het Commissariaat rekening nou-
den met de bijdragen, die door de verschillende Staten worden 
betaald en met name met de regels, die in het Verdrag ten 
aanzien van de transferabiliteit van deze bijdragen zijn neer-
gelegd. 

Op laatstgenoemde bepalingen zal bij de toelichting op het 
Financieel Protocol (IV) nog nader worden ingegaan. Hier zij 
slechts opgemerkt, dat tenminste 85 % van de bijdrage van een 
Staat daar ook moet worden besteed; anderzijds zal zonder 
toestemming van de betrokken Staat niet meer dan 115 % van 
de bijdrage in dat land mogen worden uitgegeven. De aandacht 
zij er hier op gevestigd, dat uiteraard een dergelijke besteding 

van gelden niet alleen bestaat uit het plaatsen van orders, doch 
ook b.v. uit het uitbetalen van bezoldigingen enz. 

Tenslotte moet het Commissariaat in samenwerking met de 
N.A.V.O. zo snel mogelijk komen tot vereenvoudiging en stan-
daardisering van al datgene, dat voor de bewapening en voor-
ziening van het leger noodzakelijk is. 

Binnen het kader van deze beginselen kan de Raad van 
Ministers nog algemene aanwijzingen geven aan het Commis-
sariaat over de wijze, waarop het programma moet worden 
opgesteld en uitgevoerd. De Raad zal zich hierover met een 
meerderheid van twee derden moeten uitspreken. 

Artikel 103. In dit artikel wordt behandeld de verhouding 
tussen de gemeenschappelijke programma's en de gemeenschap-
pelijke begroting. De geldbedragen, die nodig zijn om de 
programma's uit te voeren, moeten uiteraard aan de uitgaven-
zijde van de begroting worden gevoteerd. Volgens artikel 87, 
eerste lid, wordt het programma als een bijlage bij de begro-
ting gevoegd, zodat deze tezamen één geheel vormen. Dit heeft 
tot gevolg, dat goedkeuring van de begroting tegelijkertijd de 
goedkeuring van het programma met zich meebrengt, zoals 
uitdrukkelijk wordt vermeld in het eerste lid van artikel 103. 

Artikel 103 geeft bovendien nog een aanwijzing over de vorm 
die het aan de begroting gehechte programma moet hebben. 
Hier is n.1. bepaald, dat aangegeven moet worden hoe de uit-
voering van het programma geografisch zal worden verdeeld. 
Dit betekent dat het Commissariaat reeds bij de opstelling van 
het programma er zich rekenschap van zal moeten geven, in 
welke Staten het t.z.t. de orders zal plaatsen. Het Commissariaat 
is aan e^n dergelijke verdeling echter niet strikt gebonden; uit-
drukkelijk is bepaald, dat deze slechts een indicatief karakter 
heeft. Dit is uiteraard noodzakelijk, omdat men moeilijk meer 
dan een jaar vooruit bij een dergelijk uitgebreid programma 
kan zeggen, waar men de orders zal kunnen plaatsen, te meer 
omdat in artikel 104, lid 3, uitdrukkelijk is bepaald, dat zoveel 
mogelijk bij het plaatsen van de orders een beroep op de con-
currentie moet worden gedaan. Toch is een dergelijke, zij het 
dan ook indicatieve verdeling van groot belang, enerzijds voor 
de toetsing van het programma aan de regels ten aanzien van 
de transferabiliteit der bijdragen, anderzijds om de nationale 
Regeringen in staat te stellen te beoordelen in hoeverre de ge-
plaatste orders consequenties zullen hebben voor de economi-
sche situatie in hun Staten. Aan de hand hiervan kunnen hun 
vertegenwoordigers in de Raad van Ministers öf een wijziging 
voorstellen, waarvan zij de goedkeuring van de begroting af-
hankelijk kunnen maken, öf de Raad van Ministers verzoeken 
algemene aanwijzingen te geven op grond van het tweede lid 
van artikel 102, om te voorkomen dat ernstige moeilijkheden 
als bedoeld onder a van het eerste lid van dit artikel zullen 
ontstaan. 

Gezien de aard van de moderne bewapening is het uiteraard 
niet te voorkomen, dat voor bepaalde doeleinden programma's 
worden opgesteld, waarvan de uitvoering meer dan een jaar in 
beslag zal nemen; men denke b.v. aan scheepsbouw- of vlieg-
tuigorders. Hierin voorziet het tweede lid van artikel 103. Der-
gelijke programma's moeten afzonderlijk aan de Raad van Mi-
nisters worden voorgelegd en van de Raad een principiële goed-
keuring ontvangen, voor zover zij financiële verplichtingen met 
zich medebrengen, die zich uitstrekken over meerdere jaren. 
Voor een dergelijke principiële goedkeuring is een meerder-
heid van twee derden nodig. Uiteraard worden de met de vol-
ledige tenuitvoerlegging van deze programma's gemoeide uit-
gaven niet in het budget van één jaar opgenomen, doch moeten 
later alsnog definitief worden goedgekeurd in de budgetten van 
die jaren, waarin de uitgaven werkelijk zullen geschieden. 

Artikel 104. In dit artikel worden nadere regels gesteld voor 
de wijze waarop het programma moet worden uitgevoerd, dat 
wil dus in de eerste plaats zeggen de wijze waarop de orders 
worden geplaatst. Ook deze uitvoering van het programma 
moet volgens lid 1, zoals hierboven reeds werd opgemerkt, in 
overleg met de Regeringen geschieden, terwijl hier tevens nog 
uitdrukkelijk een overleg met de Raad van Ministers is voor-
geschreven. 
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Artikel 104 geeft over het algemeen slechts algemene aan-
wijzingen, welke later nog in reglementen, die de goedkeuring 
van de Raad van Ministers behoeven, zullen worden uitgewerkt. 
Zo zegt de tweede alinea van het tweede lid, dat de plaatsing 
van de orders door gedecentraliseerde organen zal geschieden, 
teneinde zo goed mogelijk gebruik te maken van de mogelijk-
heden, die elke Staat biedt, op voor de Gemeenschap zo voor-
delig mogelijke wijze. 

De wijze waarop het Commissariaat dit denkt te doen zal in 
de reglementen worden vastgesteld. Duidelijk is echter, dat hoe 
deze decentralisatie ook wordt geregeld, de uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid geheel en alleen bij het Commissariaat blijft 
berusten. 

In het derde lid worden weer in algemene bewoordingen 
enkele richtlijnen gegeven voor de verdeling der orders. De be-
langrijkste bepaling is wel, dat zoveel mogelijk gebruik moet 
worden gemaakt van de concurrentie tussen de leveranciers. Dit 
betekent derhalve, dat de orders in het algemeen daar moeten 
worden geplaatst waar zij, rekening houdend met prijs, kwali-
teit en leveringstermijn het voordeligst kunnen worden ge-
plaatst, hetgeen ten overvloede in de tweede alinea van het der-
de lid nog eens uitdrukkelijk is bepaald. Uiteraard kan dit be-
ginsel nooit in absolute zin worden gehandhaafd. Behalve de 
uitzonderingen die lid 3 zelf al noemt en die betrekking heb-
ben op militaire geheimhouding en technische eisen, moet toch 
ook altijd nog rekening worden gehouden met de noodzaak 
om tenminste 85 % van de nationale bijdragen te besteden in 
de Staten, die deze bijdragen betalen. Uiteraard zal dus voor 
deze soms strijdende beginselen een redelijk compromis moeten 
worden gevonden. Het feit dat het programma, inhoudende een 
indicatieve verdeling over de Staten, door de Raad van Minis-
ters moet worden goedgekeurd en het voorschrift, dat in deze 
in nauw overleg met de Raad van Ministers en de nationale 
Regeringen moet worden gehandeld, geeft voldoende waar-
borg, dat het Commissariaat hier niet willekeurig zal optreden. 
Een extra waarborg is bovendien nog geschapen door het in-
stcllen van de z.g. Aankoopcommissie. Deze Commissie, 
waarin alle nationaliteiten vertegenwoordigd zijn, heeft tot taak 
advies te geven over de plaatsing van de orders, welker uitvoe-
ring een bedrag eist dat een bepaald niveau te boven gaat. 

Op grond van de aldus gegeven algemene richtlijnen zullen, 
zoals reeds werd opgemerkt, een aantal reglementen moeten 
worden opgesteld, welke meer gedetailleerd de wijze van plaat-
sing en uitvoering der orders zullen omschrijven. Deze regle-
menten behoeven de goedkeuring van de Raad van Ministers, 
gegeven met een meerderheid van twee derden. 

In het zesde lid wordt voorgeschreven welke rechterlijke in-
stanties bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen, welke 
op grond van contracten tussen de Gemeenschap en haar leve-
ranciers binnen het territoir van de Gemeenschap mochten rij-
zen. alsmede welke wetten in die gevallen van toepassing zijn. 
Hieruit blijkt, dat over het algemeen de rechterlijke colleges 
van de deelnemende Staten te dezer zake bevoegd zijn. 
In afwijking hiervan is het echter mogelijk dat het Commis-
sariaat en de leverancier overeenkomen de zaak naar een in-
stantie ressorterende onder de Gemeenschap te verwijzen. 
Wordt echter de zaak behandeld voor de nationaal bevoegde 
rechter, dan wordt volgens de bepalingen van lid 6 vastgesteld 
in welke Staat het proces gevoerd wordt. Volgens de regels van 
de aldus aangewezen Staat wordt bepaald, of het proces een 
administratiefrechtelijk karakter heeft of dat het voor de ge-
wone rechter moet dienen. Tevens wordt volgens het recht van 
de processtaat de absolute en relatieve competentie vastgesteld. 
Het is mogelijk in beperkte mate hiervan af te wijken. 

Het spreekt vanzelf dat men bij het plaatsen van de orders 
op het grote terrein, dat het programma zal beslaan, nog wel 
eens zal stuiten op bepaalde nationale maatregelen of op kartel-
en monopolievorming, die het Commissariaat in een moeilijke 
en nadelige positie kunnen plaatsen. Het is zeker niet in het be-
lang van de Gemeenschap en daarmee dus van de gezamenlijke 
deelnemende Staten, indien het Commissariaat door bepaalde 
maatregelen of afspraken gedwongen zou worden hogere prij-
zen te betalen dan noodzakelijk is. Anderzijds is overwogen 

dat een verdrag over de Europese defensie niet de juiste plaats 
is om b.v. uitvoerige anti-kartel maatregelen te nemen, zoals 
die b.v. in het Verdrag tot Oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal zijn opgenomen. Daarom is te 
dezer zake in lid 7 van artikel 104 een tussenoplossing gekozen. 
Indien het Commissariaat op dergelijke omstandigheden stuit, 
kan het de Raad van Ministers vragen maatregelen te nemen. 
De Raad van Ministers zal dergelijke maatregelen dan echter 
slechts bij eenstemmigheid kunnen vaststellen. In tegenstelling 
tot artikel 105 houdt dit artikel geen regeling in voor het geval 
geen eenstemmigheid wordt bereikt. Niet uitgesloten is echter 
dat de omstandigheden zo zijn, dat het Commissariaat in dat 
geval met een beroep op het nog te bespreken artikel 105 zelf 
een aanbeveling kan doen. 

Artikel I04bis. Zoals hierboven uiteengezet zullen de gede-
tailleerde regelingen voor het plaatsen van de orders in regle-
menten moeten worden vastgelegd. Daar het opstellen van deze 
reglementen enige tijd zal vergen, is in dit artikel als over-
gangsmaatregel bepaald dat, zolang deze reglementen niet in 
werking kunnen treden, het plaatsen van de orders geschiedt 
overeenkomstig de wettelijke of administratieve bepalingen die 
op het moment van de inwerkingtreding van het Verdrag in de 
deelnemende Staten van kracht zijn. 

Artikel 105. Dit artikel regelt de gevallen waarin het Com-
missariaat bij het plaatsen van zijn orders moeilijkheden ont-
moet in verband met het heersen van een periode van schaarste, 
dit laatste in de meest uitgebreide zin des woords. Er behoeft 
dus niet altijd sprake te zijn van een absolute schaarste doch 
ook bij een relatieve schaarste, wanneer door bijzondere om-
standigheden een bepaald product niet of moeilijk verkrijgbaar 
is, kan dit artikel worden toegepast. De tekst van het artikel 
zelf noemt bij wijze van voorbeeld een aantal gevallen: onvol-
doende aanvoer van grondstoffen, gebrek aan productieuitrus-
ting of productiecapaciteit, abnormaal hoge prijzen. 

Gezien het belang, dat voor de Europese defensie is gelegen 
in een regelmatige voortgang der leveranties, was het nood-
zakelijk voor deze gevallen een afzonderlijke regeling te tref-
fen. Deze regeling komt in grote lijnen overeen met die van 
artikel 59 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal, hoewel echter moet worden 
opgemerkt dat het in dat Verdrag omschreven begrip van 
schaarste in het Verdrag tot oprichting van de Europese De-
fensie Gemeenschap niet voorkomt. In verband met de ingrij-
pende gevolgen die eventuele maatregelen te dezer zake voor 
de nationale economieën der deelnemende Staten kunnen heb-
ben, is het ook hier de Raad van Ministers, die zich over deze 
moeilijkheden moet beraden, doch die slechts met eenstemmig-
heid een beslissing over de te treffen maatregelen kan nemen. 
Ook hier treedt, indien een dergelijke eenstemmigheid niet kan 
worden bereikt, het Commissariaat op door middel van aan-
bevelingen aan de betrokken Regeringen, in de zin van artikel 
27. Deze laatsten zullen dus moeten zorgen, dat de orders, die 
hun Staat zijn toebedeeld, worden uitgevoerd. Op welke wijze 
zij dit willen doen is aan hun eigen beleid overgelaten. Zij zul-
len dit b.v. kunnen doen door maatregelen te treffen om de 
productiecapaciteit op te voeren of door langs enigerlei weg 
een prioriteit voor de orders van de Gemeenschap te verzekeren. 

Het Commissariaat is ten aanzien van de inhoud van de 
aanbeveling slechts gebonden aan het voorschrift, dat de be-
zwaren, die de aanbevelingen voor de verschillende Staten met 
zich medebrengen, zo billijk mogelijk moeten worden verdeeld. 

Daar echter desalniettemin voor de afzonderlijke Staten zeer 
belangrijke gevolgen uit een dergelijke aanbeveling kunnen 
voortvloeien zijn een aantal bepalingen opgenomen, die alle 
ten doel hebben de nationale Regeringen de gelegenheid te 
geven hun belangen naar voren te brengen. In de eerste plaats 
is ook hier weer uitdrukkelijk gesteld, dat het Commissariaat 
zijn aanbevelingen moet opstellen na overleg met de belang-
hebbende Regeringen. Voorts kan de Raad van Ministers met 
een meerderheid van twee derden besluiten algemene aanwij-
zingen te verstrekken met betrekking tot het opstellen van der-
gelijke aanbevelingen, terwijl tenslotte elke Regering, die zo'n 
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aanbeveling ontvangt binnen 10 dagen een beroep kan doen op 
de Raad van Ministers, die dan met gewone meerderheid van 
stemmen een besluit neemt. 

Artikel 106. Voor het op peil houden van een modern leger 
is een intensieve research van groot belang. Deze wetenschup-
pelijke onderzoekwerkzaamheden geschieden thans zowel in 
particuliere als in van overheidswege opgerichte laboratoria. 
Het is de bedoeling, dat deze werkzaamheden op dezelfde wijze 
worden voortgezet. Het is echter begrijpelijk, dat men het ge-
wenst acht, dat ook de instantie, die het beheer krijgt over de 
toekomstige Europese Defensiestrijdkrachten, te dezer zake de 
nodige initiatieven zal kunnen ontwikkelen. Daarom voorziet 
artikel 106 in de mogelijkheid, dat het Commissariaat een 
gemeenschappelijk militair researchprogramma opstelt en doet 
uitvoeren. Dit programma wordt op precies dezelfde wijze be-
handeld als het gewone programma voor de bewapening en 
voorziening, waarover hierboven werd gesproken. De vrijheid 
voor een ieder om zich met research bezig te houden wordt 
door dit artikel niet beperkt. Het hieronder te bespreken artikel 
107 legt echter wel bepaalde beperkingen op. 

Artikel 107. Dit artikel is één van de belangrijkste van de 
economische bepalingen. Behandelen de anderen artikelen van 
de vijfde Titel eigenlijk alleen bevoegdheden, rechten en ver-
plichtingen van het Commissariaat als opdrachtgever, hier krijgt 
het Commissariaat een geheel andere en verdergaande taak, te 
weten een controle op alles wat verband houdt met de produc-
tie-, in- en uitvoer van oorlogsmaterieel. Deze controle omvat 
daarom ook de uitbreiding van productie-installaties, de tech-
nische research en de fabricage van prototypen. 

Het oorlogsmaterieel dat aldus aan controle is onderworpen 
is limitatief in het Verdrag opgesomd en wel in de aan artikel 
107 toegevoegde bijlage I. Gezien de steeds voortgaande ont-
wikkeling van de techniek was het niet wel mogelijk deze 
opsomming eens en voor al vast te stellen. Daarom is bepaald, 
dat zij kan worden gewijzigd met toestemming van de Raad 
van Ministers, die hierover met een meerderheid van twee der-
den beslist. 

Deze lijst behoeft naar de mening van ondergetekenden 
weinig toelichting. Op de bepalingen die er in zijn opgenomen 
over het gebruik voor civiele doeleinden wordt hieronder nader 
teruggekomen. Slechts moge de aandacht er op worden geves-
tigd, dat de controle beperkt is tot de eindproducten, dat wil 
dus zeggen op het oorlogsmaterieel, zoals het voor gebruik 
gereed ter beschikking komt. Derhalve zijn hieronder niet be-
grepen de grondstoffen en halffabrikaten ter vervaardiging 
van deze producten. Een uitzondering hierop vormt het ver-
melde in de punten 10 en 11. Daardoor worden onder controle 
gebracht die onderdelen, die uitsluitend kunnen worden ge-
bruikt voor het vervaardigen van het in de lijst bedoelde oor-
logsmaterieel en de machines die alleen voor de productie 
daarvan kunnen worden gebruikt. 

Deze uitbreiding is uiteraard noodzakelijk om een sluitend 
geheel te verkrijgen. Wanneer men de essentiële onderdelen 
niet aan de controle onderwerpt, dan zou ontduiking van dit 
artikel vrij eenvoudig zijn, door b.v. alle onderdelen op het 
territoir van de Gemeenschap te doen vervaardigen, doch de 
assemblage elders te doen geschieden. Om echter de controle 
weer niet te uitgebreid te maken is bepaald, dat alle onder-
delen die ook voor civiele doeleinden kunnen worden gebruikt, 
niet onder de controle vallen. 

Overeenkomstige overwegingen hebben geleid tot het op-
nemen van de speciaal voor de vervaardiging van oorlogsmate-
rieel bestemde machines. 

Hoewel zoals gezegd, zowel de productie, als de in- en uit-
voer van de betrokken artikelen aan een controle zijn onder-
worpen is materieel gesproken deze controle niet voor al deze 
handelingen van gelijke kracht. Het Verdrag heeft aan de 
vrijheid van beoordeling van het Commissariaat bepaalde gren-
zen gesteld. Deze grenzen zijn verschillend al naarmate het 
over verschillende handelingen gaat. Het minst gebonden is 
volgens het Verdrag het Commissariaat bij de controle op de 
productie in engere zin. De minste bevoegdheden heeft het 

ten aanzien van de technische research en de vervaardiging 
van prototypen. Hoewel ook voor de laatstgenoemde handelin-
gen een formele vergunning nodig is, is bepaald, dat het Com-
missariaat deze altijd zal moeten geven, tenzij het van mening 
is, dat door dit onderzoek of deze vervaardiging de inwendige 
veiligheid van de Gemeenschap in gevaar wordt gebracht (lid 
4<l). Voorts zijn deze handelingen in het geheel niet aan een 
controle onderworpen voorzover zij betrekking hebben op 
onderdelen en machines als bedoeld in de punten 10 en 11 van 
de bijlage I. 

Ook ten aanzien van de export bestaat een zekere beperking 
ten aanzien van de bevoegdheid van het Commissariaat, door-
dat in het Verdrag zijn vastgelegd de criteria, welke het bij 
de beoordeling van de aangevraagde vergunningen moet aan-
leggen. Deze criteria zijn: de voorziening in eigen behoeften, 
de inwendige veiligheid en de eventuele internationale ver-
plichtingen van de Gemeenschap. Is de aangevraagde vergun-
ning met geen van deze vereisten in strijd dan zal zij dus zonder 
meer moeten worden gegeven, zonder dat het Commissariaat 
nog andere criteria kan laten gelden. 

Anders staat het t.o.v. de eigenlijke productie. Hier zijn 
geen bijzondere criteria vermeld en kan dus volgens artikel 107 
het Commissariaat elke regeling toepassen, die het nuttig acht, 
zij het dan ook, dat het uiteraard ook hierbij gebonden is aan 
de algemene regels voor zijn beleid zoals deze o.a. zijn neer-
gelegd in het eerste lid van artikel 3. Voorts kan uiteraard de 
Raad van Ministers ten allen tijde algemene aanwijzingen geven 
op grond van lid 2 van artikel 39. 

De algemene regel is dat voor elk individueel geval een 
afzonderlijke vergunning moet worden gevraagd, dat wil dus 
zeggen voor elke import, voor elke export en voor elke pro-
ductieserie. Het Verdrag noemt echter twes gevallen, waarin 
het Commissariaat een algemene vergunning kan geven. Het 
gaat hier om de productie voor de strijdkrachten der deel-
nemende Staten, die niet in de Europese Defensie Gemeenschap 
zullen worden opgenomen, en voor de strijdkrachten van Staten 
welker verdediging onder verantwoordelijkheid van een der 
deelnemende Staten berust, benevens om de producten, die wel-
iswaar op lijst I voorkomen, doch die bestemd zijn voor civiele 
doeleinden. Opgemerkt moet worden, dat in het eerste geval de 
algemene vergunning slechts betrekking kan hebben op de 
productie, de invoer en de uitvoer, terwijl in het geval van de 
productie voor civiele doeleinden ook de uitbreiding, de techni-
sche research en de vervaardiging van prototypen onder de 
vigueur van een dergelijke algemene vergunning kunnen vallen. 

De opdracht om algemene vergunningen te geven voor de 
productie voor civiele doeleinden toont duidelijk aan, dat het 
niet de bedoeling kan zijn om het Commissariaat van de E.D.G. 
enigerlei bevoegdheden te geven, welke liggen op het terrein 
van de civiele productie. Zulks blijkt ook uit punt 3 van 
bijlage I, terwijl dezelfde overweging ten grondslag ligt aan 
de noot bij de bijlage I, waarin gesproken wordt over die 
artikelen in deze lijst, die alhoewel zij voor oorlogsdoeleinden 
kunnen worden gebruikt, toch in hoofdzaak bestemd zijn voor 
de voorziening van civiele behoeften. Dit geldt alleen voor de 
biologische en chemische producten. Op dit gebied moet het 
Commissariaat zoveel mogelijk vrijstelling van het aanvragen 
van vergunningen geven. Mocht om enigerlei reden dit niet 
mogelijk of wenselijk zijn, dan zal het toch de controle op de 
naleving van deze bepaling niet in de fabriek zelf mogen ver-
richten, doch uitsluitend het gebruik van de voortgebrachte 
artikelen mogen nagaan. 

Terwijl in het bovenstaande de algemene gang van zaken 
is weergegeven zij opgemerkt dat het Verdrag bovendien in 
dit artikel nog een tweetal gevalien noemt, waarin nog stringen-
tere voorschriften zijn gegeven. 

Dit betreft in de eerste plaats alle goederen, welke opge-
nomen zijn in de bijlage II bij artikel 107. T.a.v. deze produc-
ten. die overigens ook in bijlage I voorkomen, wordt uitdruk-
kelijk bepaald, dat vergunning voor de productie van deze 
wapens nooit zal mogen worden verleend in strategisch kwets-
bare gebieden, behoudens een afwijkende, bij eenstemmigheid 
genomen beslissing van de Raad van Ministers. Wat onder 
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strategisch kwetsbare gebieden moet worden verstaan, is niet 
nader aangegeven, slechts is er een notawisseling gevoerd tus-
sen de Duitse Bondsregering enerzijds en de Regeringen der 
deelnemende Staten anderzijds, waarin de Duitse Bondsrege-
ring verklaart, dat zij het niet als discriminatie beschouwt, 
indien Duitsland als een dergelijk gebied wordt aangewezen 
(de Nederlands-Duitse notawisseling is als bijlage aan het Ver-
drag toegevoegd, zie bijlage D). 

Het tweede bijzondere geval heeft betrekking op de vestiging 
van nieuwe kruitfabrieken voor militaire doeleinden en de 
productie van geleide projectielen met beperkte draagwijdte 
voor de luchtverdediging. Nieuwe kruitfabrieken — uitdrukke-
lijk zijn hier dus de bestaande kruitfabrieken buiten beschou-
wing gelaten — mogen slechts worden opgericht in een gebied, 
dat bij accoord door de deelnemende Staten is vastgesteld, 
(onder no. I, 4, te vinden in de Index). In feite beslaat het vast-
gestelde gebied het gehele grondgebied van de Gemeenschap, 
behalve Duitsland ten Oosten van een lijn, lopende langs de 
Rijn en verder Zuidelijk de Neckar en de grens van Würtenv 
berg en Baden. Bovendien zal het Commissariaat, indien het 
vergunningen tot het vestigen van een nieuwe fabriek afgeeft 
een speciale controleur daarvoor benoemen. Hetzelfde geldt 
voor de geleide projectielen voor luchtafweer 

In het zesde lid worden de sancties genoemd, die in geval 
van overtreding van bovenstaande bepalingen door het Hof 
kunnen worden opgelegd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen overtredingen van de bepalingen inzake de productie, 
import en export van oorlogsmaterieel enerzijds en de bepa-
lingen betreffende technische research, de vervaardiging van 
prototypen en betreffende machines en onderdelen voor oor-
logsmaterieel anderzijds. Voor deze twee categorieën gelden 
verschillende maximumstraffen. 

Artikel 107his. De uitvoering van de voorschriften, zoals 
deze in artikel 107 zijn gegeven, zal nader worden geregeld 
door middel van reglementen, welke door de Raad van Minis-
ters met een meerderheid van twee derden dienen te worden 
goedgekeurd (artikel 107, lid 5). Artikel \07bis bepaalt nu als 
overgangsregeling, dat, zolang deze reglementen niet zijn vast-
gesteld, het Commissariaat de passende vergunningen kan af-
geven. Formeel is het dus zo, dat in die tijd het Commissariaat, 
zij het dan ook binnen het kader van artikel 107, geheel vrij is. 
Het is echter de bedoeling, dat in deze periode het Commis-
sariaat met de nodige soepelheid zal optreden. 

Artikel 108. Evenals zulks het geval is bij het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
zal ook het Commissariaat van de Europese Defensie Gemeen-
schap voor de goede vervulling van zijn taak over de nodige 
gegevens mosten kunnen beschikken. Dit brengt de noodzaak 
met zich mede om het Commissariaat de bevoegdheid te geven 
om deze gegevens te vragen. Zoals uit artikel 114 zal blijken, 
zal dit als regel via de nationale Regeringen dienen te geschie-
den, hetgeen een afwijking betekent van het in het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
bepaalde, een afwijking, die voortkomt uit de wezenlijke ver-
schillen, welke tussen beide Gemeenschappen bestaan. Begrij-
pelijk is echter in dit verband de uitzondering, welke in arti-
kel 108 wordt gemaakt voor het oorlogsmaterieel als opgesomd 
in de bijlagen bij artikel 107. Zoals hiervoren reeds opgemerkt, 
treedt ten aanzien van dit materieel het Commissariaat niet 
uitsluitend als besteller op. doch heeft het ook een taak ten 
aanzien van de rechtstreekse controle op de productie e.d. Te 
dezer zake moet het Commissariaat dus wel rechtstreeks con-
tact met de betrokken ondernemingen kunnen opnemen en 
gegevens vragen. Uiteraard kan het Commissariaat in dit laatste 
geval ook zelf de gegevens doen controleren, hetgeen eveneens 
een uitzondering op de algemene regel van artikel 114 bete-
kent. De bevoegdheden van de controlerende ambtenaren van 
de Gemeenschap worden omschreven in artikel 115. 

Het tweede lid voorziet in de mogelijkheid van sancties voor 
het geval, dat de ondernemingen geen of onjuiste inlichtingen 
verschaffen. 

Artikelen 109 en 110. Evenals zulks bij de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal het geval is, zal de Defensie 
Gemeenschap ook een Raadgevend Comité kennen. De taak 
van dit Comité is echter uitdrukkelijk beperkt tot het bijstaan 
van het Commissariaat bij de toepassing van de artikelen 101 
en 102, dat wil dus zeggen, bij het opstellen en uitvoeren van 
de programma's. Met name is van belang, dat het Comité dus 
geen stem heeft ten aanzien van de toepassing van artikel 107, 
hetgeen begrijpelijk is. daar hierbij behalve economische ook 
vele andere criteria zullen gelden. 

De regeling betreffende samenstelling en werkwijze van het 
Comité is practisch gelijkluidend aan die van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, met dien verstande, dat 
slechts producenten en werknemers uitdrukkelijk als leden wor-
den genoemd, en niet, zoals in het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de verbrui-
kers en de handel. 

Artikel 111. Een vierde taak op economisch gebied, die aan 
het Commissariaat is toevertrouwd, bestaat uit het opstellen 
van plannen met betrekking tot de mobilisatie der econo-
mische hulpbronnen van de deelnemende Staten. Verder dan 
het opstellen van deze plannen zal op grond van het Verdrag 
het Commissariaat niet kunnen gaan, zulks geheel in overeen-
stemming met de algemene lijn van het Verdrag, waarin de 
vorming en het beheer van een Europese strijdmacht als voor-
naamste taak voorop zijn gesteld. 

ZESDE TITEL 
ALGEMENE BEPALINGEN 

I. Algemeen 
Deze Titel bevat een aantal bepalingen van zeer uiteen-

lopende aard en belang, in verband waarmede met een artikels-
gewijze toelichting moge worden volstaan. 

2. De artikelen 
Artikelen 112 en 117. Door de ratificatie van het Verdrag 

nemen de Verdragsluitende Partijen reeds implicite de verplich-
tingen op zich, welke in artikel 112 worden omschreven. Moch-
ten er echter geschillen ontstaan over de draagwijdte van deze 
verplichtingen, dan biedt de tekst van dit artikel een uitgangs-
punt voor de oplossing daarvan. 

Voor het geval van niet-nakoming der bij dit Verdrag aan-
gegane verplichtingen wordt in artikel 117 voorzien in een pro-
cedure waardoor de betrokken Staat in gebreke kan worden ge-
steld. Het Commissariaat zal eerst trachten langs minnelijke 
weg het conflict over de nakoming der verplichtingen te rege-
len. Slaagt het daarin niet binnen een termijn van twee maan-
den, dan kan het Commissariaat of de betrokken Staat een be-
roep doen op het Hof, dat zich op korte termijn zal uitspreken. 
Deze uitspraak wordt voorgelegd aan de Raad van Ministers, 
zodat uiteindelijk laatstgenoemde instelling een oplossing voor 
het conflict zal kunnen zoeken, indien onverhoopt partijen zich 
niet bij de uitspraak van het Hof mochten neerleggen. Deze 
uitspraak zal daarbij een belangrijke steun kunnen betekenen. 

Artikel 113. Een nauwe samenwerking tussen de admini-
stratieve diensten van de Gemeenschap en van de deelnemende 
Staten zal uiteraard noodzakelijk zijn en zal op velerlei gebied 
tot uiting komen. Als voorbeelden mogen genoemd worden de 
voorbereiding van de gemeenschappelijke begroting, de recru-
tering en de productiecontróle. Ook inzake de rechtspraak zal 
een nauw contact tussen de betreffende organisates van de 
Gemeenschap en van de deelnemende Staten moeten ontstaan. 

Voorzover de thans bestaande teksten één en ander niet 
regelen, zullen inzake de wederzijds te verlenen hulp op het ge-
bied van rechtspraak en administratie later nog overeenkom-
sten gesloten worden. 

Artikel 114. Als regel zal het Commissariaat slechts inlich-
tingen kunnen inwinnen via de Regeringen. Hierop wordt ech-
ter, zoals hierboven uit artikel 108 bleek, een uitzondering ge-
maakt voor de productie van ooriogsmaterieel, waarover recht-
streeks contact met de bedrijven kan worden opgenomen. Ook 
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de verificatie van de verstrekte gegevens zal, op verzoek van 
het Commissariaat, door de Regeringen zelf geschieden. Indien 
het Commissariaat de noodzaak daartoe kan aantonen, kan 
het eigen functionnarissen aan deze verificatie doen deelnemen. 

De Regeringen zijn niet verplicht alle gevraagde gegevens te 
verschaffen, doch slechts die, welke nodig zijn voor de uit-
voering van de taak van het Commissariaat. Acht een Regering 
dit niet het geval, dan kan zij binnen tien dagen daarover een 
uitspraak van het Hof vragen, welke door het Hof op korte 
termijn dient te worden gegeven. In afwijking van de algemene 
regel van artikel 59 heeft dit beroep op het Hof opschortende 
werking. 

Door deze procedure kan worden voorkomen, dat de natio-
nale instanties voortdurend in beslag genomen worden door 
de beantwoording van uitvoerige questionnaires e.d., zonder dat 
daarbij de zo noodzakelijke beperking wordt betracht. Indien 
de Raad van Ministers zulks nodig acht, kan hij bovendien 
terzake algemene aanwijzingen aan het Commissariaat geven, 
waartoe hij met een meerderheid van twee derden dient te be-
sluiten. 

In het tweede lid wordt een geheimhoudingsplicht opgelegd 
aan de instellingen van de Gemeenschap en haar functonaris-
sen, welke noodzakelijk is in verband met de mogelijkheid van 
militaire en beroepsgeheimen. 

Artikel 115. De rechtspositie van de controlerende function-
narissen van de Gemeenschap komt enigszins overeen met die 
van de controleurs van de Gemeenschap voor Kolen en Staal, 
doch zij zijn uiteraard gebonden aan de — meer beperkte — 
bevoegdheden die aan het Commissariaat t.a.v. de controle zijn 
verleend. 

Artikel 116. De redactie van deze Overeenkomst is opgedra-
gen aan de Interim-Commissie en zal na ondertekening de 
goedkeuring der nationale parlementen behoeven. Er zij op ge-
wezen, dat voor de leden van de Strijdkrachten reeds een aantal 
regelingen zijn opgenomen in de Overeenkomst betreffende de 
rechtspositie der Europese Defensiestrijdkrachten en het han-
delspolitieke en fiscale regiem der Europese Defensie Ge-
meenschap (zie toelichting op Artikel 2 van het Ontwerp 
van Wet); voorts komen in de derde Titel van deze Overeen-
komst bepalingen voor betreffende vrijdom van belastingen en 
douanerechten. 

Artikel 118. Slechts over de zetels van twee instellingen zal 
een afzonderlijke beslissing genomen moeten worden n.1. over 
de zetels van het Commissariaat en van de Raad van Ministers. 
Het Hof en de Gemeenschappelijke Vergadering zijn immers 
dezelfde als die van de Gemeenschap voor Kolen en Staal en 
het probleem van de zetels van die instellingen zal dus in ander 
verband worden opgelost. 

Bij de vestiging van het Commissariaat zal mede rekening 
dienen te worden gehouden met factoren van militaire aard 
benevens met de nauwe samenwerking welke tussen de Defen-
sie Gemeenschap en de N.A.V.O.-organen zal moeten worden 
gecreëerd. 

Artikel 119. Een van de eerste taken van de Raad van Mi-
nisters zal zijn het talenregiem van de instellingen en diensten 
van de Gemeenschap te bepalen. Dit probleem dient wel te 
worden onderscheiden van dat van de talen, welke door de 
Defensiestrijdkrachten zullen worden gebruikt en waarvoor een 
regeling is getroffen in de vijfde Titel van het Militair Proto-
col (I). 

Artikel 120. Op de algemene regel dat de verdragsbepalingen 
van toepassing zullen zijn op het Europes grondgebied der 
deelnemende Staten wordt een tweetal uitzonderingen gemaakt. 
Deze hebben respectievelijk betrekking op de stationnering van 
de Strijdkrachten, van scholen, opleidingsinrichtingen en oefen-
kampen. Bij lezing van dit artikel dient bedacht te worden dat 
het Saargebied geheel buiten de vigeur van het Verdrag valt. 
De eventueel hieruit voortvloeiende moeilijkheden van prac-

tische aard zullen later in afzonderlijke overeenkomsten dienen 
te worden opgelost. 

Over de dislocatie van troepen binnen het Europese grond-
gebied der deelnemende Staten wordt beslist overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 77. Teneinde de in N.A.V.O.-vcrband 
aangegane verplichtingen te kunnen nakomen, kan het echter 
noodzakelijk zijn Europese Defensiestrijdkrachten buiten dit ge-
bied te stationneren. Hierbij dient echter rekening gehouden te 
worden met de verschillende bijstandsgaranties, die in geval 
van een gewapende aanval op de Strijdkrachten van toepassing 
zullen worden en die bij de toelichting op artikel 2 ter sprake 
zijn gekomen. Daarbij kwam vast te staan dat de onderlinge 
bijstandsgarantie van artikel 2, voor wat een eventuele aanval 
op de Defensiestrijdkrachten betreft, niet aan een bepaald terri-
toir is gebonden, doch dat dit wel het geval is met de garanties 
van de N.A.V.O.-Staten en van het Verenigd Koninkrijk. 

In verband daarmede is de beslissing omtrent stationnering 
van Strijdkrachten e.d. buiten het Europese grondgebied der 
deelnemende Staten afhankelijk gesteld van de goedkeuring van 
een aantal instanties, waarvan het aantal en het belang toe-
neemt, naarmate de zekerheid omtrent door derden te verlenen 
bijstand vermindert. 

Het Commissariaat kan, met instemming van de Raad van 
Ministers, bij eenstemmigheid bepaald, besluiten om strijdkrach-
ten te stationneren op het territoir waarvoor de N.A.V.O.-
garantie geldt en eveneens om scholen, opleidingsinrichtingen 
en oefenkampen te vestigen in dat gebied en in Afrika ten Noor-
den van de Kreeftskeerkring. Voor eerstgenoemde stationnering, 
waardoor de mankracht voor de verdediging van het Europese 
grondgebied wellicht zal worden verzwakt, is bovendien toe-
stemming van de N.A.V.O."Opperbevelhebber nodig. 

Voor stationnering buiten het zojuist genoemde gebied is 
toestemming c.q. consultatie van meer instanties vereist. De 
Raad van Ministers en niet het Commissariaat neemt hier de 
beslissing en voordien zullen de nationale parlementen goed-
keuring moeten verlenen, indien de constituties der betrokken 
deelnemende Staten zulks voorschrijven. Bovendien zal de 
N.A.V.O."Opperbevelhebber zich accoord moeten verklaren 
en tenslotte schrijft het derde lid nog voor dat de Noord-
Atlantische Raad geraadpleegd dient te worden, zulks vanwege 
de consequenties welke het voorgenomen besluit voor alle 
N.A.V.O."deelnemers met zich mede kan brengen. 

Het vierde lid doet uitkomen, dat de deelnemende Staten vrij 
zijn voor de samenstelling van de contingenten waarmede zij 
bijdragen aan de Europese Defensiestrijdkrachten, behalve op 
hun Europese territoir tevens te recruteren in van die Staten af-
hankelijke gebieden of gebieden waarvoor zij internationaal ver-
antwoordelijk zijn. 

Artikel 122. In artikel 65 wordt aan het Hof de bevoegdheid 
gegeven om eventuele geschillen tussen de deelnemende Staten 
inzake de toepassing van het Verdrag te berechten. Uit artikel 
122 blijkt nu dat het Hof hiertoe bij uitsluiting van iedere an-
dere instantie bevoegd zal zijn, zodat de eenheid van interpre-
tatie van het Verdrag is gewaarborgd. 

Artikel 123. Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere 
maatregelen, zeker in een Defensie Gemeenschap. Evenals in 
een afzonderlijke staat zullen de dreiging van oorlogsgevaar en 
een eventuele gewapende aanval de opdracht van bijzondere 
bevoegdheden aan de instellingen, welke met de defensie zijn 
belast, noodzakelijk kunnen maken en artikel 123 schept hier-
toe de mogelijkheid. 

Ten overvloede wordt aan het slot van dit artikel gesteld, dat 
het geen betrekking heeft op de inzet van de Defensiestrijd-
krachten ter beantwoording van een gewapende aanval. Dit is 
immers een operationele beslissing, die in N.A.V.O.-verband 
zal moeten worden genomen. 

Gevallen van ernstige en dringende noodzaak in de zin van 
artikel 123 worden allereerst beschouwd voort te komen uit 
gewapende aanvallen op het grondgebied of op de Strijd-
krachten van de Gemeenschap en op die van de Staten ten aan-
zien waarvan de E.D.G.-landen zich verbinden om hulp te ver-
lenen. Deze gevallen spreken voor zichzelf en de Raad van 
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Ministers behoeft deze niet afzonderlijk te constateren. De 
Raad kan echter bij eenstemmigheid tot de conclusie komen, 
dat ook andere omstandigheden een ernstige en dringende nood-
zaak veroorzaken en in dat geval dienovereenkomstige maat-
regelen treffen. 

In geval van een gewapende aanval of indien een ernstige en 
dringende noodzaak door de Raad is geconstateerd, kan deze 
instelling met eenstemmigheid besluiten om zichzelf, andere in-
stellingen van de Gemeenschap of ieder ander orgaan dat daar-
voor in aanmerking komt met bijzondere bevoegheden te be-
kleden. De op grond van deze bevoegdheden te nemen maat-
regelen mogen uiteraard de algemene grenzen van de taak van 
de Gemeenschap niet te buiten gaan. 

Het tweede lid regelt de beëindiging van de noodtoestand en 
haar gevolgen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de 
tijdens deze periode getroffen maatregelen en de gevolgen van 
deze maatregelen. 

Artikelen 124, 125 en 126. Ondanks de zorgvuldigheid, waar-
mede tijdens de onderhandelingen te werk is gegaan bij de 
vaststelling van de taken en bevoegdheden van de verschillende 
instellingen der Gemeenschap, is het uiteraard niet mogelijk 
geweest om alle omstandigheden, welke zich in de loop der jaren 
zullen kunnen voordoen, te voorzien en in de beschouwing te 
betrekken. In het algemeen kan trouwens worden gesteld, dat 
al datgene wat in de verdragsteksten is neergelegd, aan de prac-
tijk zal moeten worden getoetst en zonodig moet kunnen wor-
den aangepast aan de gebleken behoeften. Voor wat de pro-
cedure betreft, dient hierbij uiteraard onderscheid te worden 
gemaakt tussen wijzigingen in het met veel zorg afgewogen en 
uitgewerkte systeem als zodanig en de wijzigingen en aanvul-
lingen welke onder handhaving van dit systeem en binnen de 
grenzen daarvan, noodzakelijk mochten blijken. De artikelen 
124, 125 en 126 voorzien voor beide gevallen in een regeling. 

De verdragsteksten wijzen van geval tot geval aan welke 
bevoegdheden het Commissariaat kan uitoefenen en in welke 
omstandigheden dit zal geschieden. Mocht evenwel blijken, dat 
er zich onvoorziene omstandigheden voordoen, waarin een 
beschikking of aanbeveling van het Commissariaat noodzakelijk 
wordt geacht, zonder dat het Verdrag of de overige teksten 
daartoe de bevoegdheid geven, dan kan deze instelling daartoe 
overgaan met instemming van de Raad van Ministers, bij een-
stemmigheid bepaald. De betreffende beschikking of aanbe-
veling moet dan echter blijkens artikel 124 noodzakelijk zijn 
voor de goede functionnering van de Gemeenschap en voor de 
verwezenlijking van haar doelstellingen en voorts binnen de 
grenzen van haar algemene taak blijven. 

Indien het Commissariaat te dezer zake gein initiatief neemt, 
zal de Raad van Ministers aan deze instelling desbetreffend* 
voorschriften kunnen geven, terwijl de Raad zelf de nodige 
maatregelen kan treffen, indien het Commissariaat geen gevolg 
geeft aan deze voorschriften. Aangezien de Raad van Ministers 
zelf niet over een apparaat beschikt om dit te doen, zal wel 
van geval tot geval moeten worden beslist op welke wijze de 
besluiten van de Raad tot uitvoering zullen worden gebracht. 

Artikel 125 gaat een stap verder en voorziet in de mogelijk-
heid van wijziging van verdragsbepalingen zonder dat daartoe 
een nieuw verdrag behoeft te worden afgesloten en geratificeerd. 
De in dit artikel voorgeschreven procedure blijft echter strikt 
beperkt tot wijzigingen van de bepalingen betreffende de uit-
voering door het Commissariaat van de taak welke aan deze 
instelling is opgedragen. De taakomschrijving zelf kan dus niet 
krachtens deze procedure worden gewijzigd. Ten overvloede 
wordt in de laatste zinsnede vastgesteld, dat de wijzigingen 
evenmin de taakomschrijving van de Gemeenschap als zodanig 
mogen aantasten noch ook de verhouding tussen het Com-
missariaat en de overige instellingen van de Gemeenschap. 

Deze procedure biedt de mogelijkheid om op soepele wijze 
tegemoet te komen aan de bezwaren, welke bij de vervulling van 
de taak van het Commissariaat tegen de voorgeschreven werk-
wijze mochten rijzen. Bovendien is voor een aantal protocollen, 
welke gedetailleerde regelingen bevatten, die aan de practijk 
moeten kunnen worden aangepast, eveneens een soepele wijzi-
gingsprocedure voorgeschreven. 

Mocht evenwel een deelnemende Staat of het Commissariaat 
het Verdrag op andere punten willen amenderen, dan zal daar-
toe de procedure moeten worden gevolgd, welke in artikel 126 
wordt voorzien en waarin o.m. ratificatie wordt voorgeschreven. 
De wens van één Staat of van het Commissariaat om een der-
gelijke amendering tot stand te brengen, is op zich zelf niet 
voldoende om een conferentie te doen bijeenroepen. Dit zal 
slechts geschieden wanneer de Raad van Ministers, een besluit 
nemend met een meerderheid van twee derden, een desbetreffend 
gunstig advies uitbrengt. Op deze wijze wordt voorkomen, dat 
een dergelijke conferentie zonder enige kans op succes bijeen-
komt. 

Artikel 128. In de nota, welke ter begeleiding van de ver-
dragstekst op 23 Juni j.1. door de Ambtsvoorganger van de 
tweede ondergetekende aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal werd toegezonden, werd reeds uiteengezet, 
welke standpunten tijdens de onderhandelingen door verschiN 
lende delegaties t.a.v. de duur van het Verdrag werden inge-
nomen en op welke basis men tenslotte tot overeenstemming 
is kunnen komen. 

Daarbij werd gewezen op het feit, dat door een eventueel 
buiten werking treden van het Noord-Atlantisch Verdrag, gezien 
de nauwe band welke tussen beide organisaties zal worden ge-
creërd. een geheel nieuwe situatie voor de Defensie Gemeen-
schap zal ontstaan, welke ingrijpende nieuwe voorzieningen zal 
eisen. In het vierde lid van artikel 18 wordt met name een derge-
lijke situatie voorzien voor wat betreft de bevelvoering, doch 
uit de toelichting op artikel 2 bleek, dat de Defensie Gemeen-
schap nog op talrijke andere wijzen aan de N.A.V.O. verbonden 
zal worden, ten aanzien waarvan bij het wegvallen van even-
genoemde organisatie eveneens voorzieningen zullen moeten 
worden getroffen. 

Deze moeilijkheden kunnen uiteraard worden voorkomen 
door de bepalingen betreffende de verdragsduur van het Noord-
Atlantisch Verdrag in overeenstemming te brengen met artikel 
128 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Defensie 
Gemeenschap. De Ministers, die laatstgenoemd Verdrag hebben 
ondertekend, hebben daartoe de wens te kennen gegeven in 
een gemeenschappelijke verklaring, waarin tevens wordt aan-
gekondigd dat de Regeringen van die Verdragsluitende Staten, 
die tevens partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag, daartoe 
de nodige initiatieven zullen ontwikkelen (vide Bijlage C). 

Mochten de Regeringen van deze vijf Staten de negen overige 
N.A.V.O.-staten niet bereid vinden het Noord-Atlantisch Ver-
drag in die zin te wijzigen, dan bestaat op grond van artikel 
13 van het Noord-Atlantisch Verdrag de mogelijkheid dat öf 
wel dat Verdrag buiten werking treedt binnen de 50 jaar waar-
voor het E.D.G.-Verdrag zal worden aangegaan, öf dat binnen 
die tijd de deelneming aan de N.A.V.O. zodanig van samen-
stelling verandert, dat die organisatie niet meer de waarde voor 
de Staten, deelnemende aan de Europese Defensie Gemeenschap 
heeft, waarop de samenwerking tussen beide organisaties berust. 
Deze gevallen worden beide in de tweede alinea van artikel 128 
besproken. 

Is op het moment dat één van deze gevallen zich voordoet, 
reeds een federale of confederale structuur in Europa tot stand 
gekomen, dan zal veel van wat door N.A.V.O.«organen of in 
N.A.V.O.-verband ten behoeve van de Defensie Gemeenschap 
werd verricht, door de federale of confederale organen kunnen 
worden overgenomen. Hiertoe zal eveneens wijziging van de 
betreffende verdragsbepalingen noodzakelijk zijn. doch gezien 
de vanzelfsprekendheid daarvan, was het niet nodig zulks uit-
drukkelijk te bepalen. De tweede alinea van artikel 128 betreft 
derhalve alleen het geval dat nog geen federatie of confederatie 
is tot stand gekomen en dan zal een gemeenschappelijk onder-
zoek van de door bovengenoemde factoren ontstane situatie 
verplicht zijn. 

Het is voor de deelnemende Staten niet wel mogelijk om zich 
reeds thans tot meer dan dit gemeenschappelijk onderzoek te 
verbinden, aangezien nu niet is te voorzien hoe de politieke 
verhoudingen er alsdan uit zullen zien. 
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Artikel 130. Vaststelling van authentieke teksten in de 

andere talen der Verdragsluitende Partijen door één centrale 
instantie, i.c. de Raad van Ministers, zal van belang kunnen zijn 
voor de voorkoming van misverstanden en interpretatiegeschil-
len. Mochten deze geschillen echter toch ontstaan, dan geelt 
de originele Franse tekst de doorslag. 

1.2. BIJLAGEN BIJ HET VERDRAG 
Deze Bijlagen behoeven geen bekrachtiging. 
De documenten zijn reeds besproken bij de verschillende 

Titels van het Verdrag, met welker inhoud zij samenhangen 
(vide Index, pag. 4). 

1.3. PROTOCOLLEN, WELKE DEEL UITMAKEN VAN 
HET VERDRAG 

Deze Protocollen behoeven wel bekrachtiging. 

HET MILITAIR PROTOCOL (I) 
In het Militair Protocol worden de artikelen van het Ver-

drag met betrekking tot de strijdkrachten nader uitgewerkt 
Uit het hiernavolgende zal echter blijken, dat ook deze uit-
werking niet voldoende is om de organisatie en het beheer van 
de Strijdkrachten geheel te regelen, doch de bepalingen geven 
aan het Commissariaat voldoende aanwijzingen om de daartoe 
nog noodzakelijke regelingen te treffen. 

De eerste Titel behandelt de basiseenheden van het legei. 
de basiseenheden van de luchtstrijdkrachten en de samen-
stelling van de zeestrijdkrachten. De Titel wordt afgesloten met 
een artikel, waarin de mogelijkheid wordt voorzica tot wijzr 
ging van de algemene richtlijnen inzake de details van de 
organisatie van de strijdkrachten. 

De tweede Titel behandelt de algemene en territoriale orga-
nisatie, alsmede de bevelsorganen van de Europese Defensie-
strijdkrachten. 

De derde Titel bevat bepalingen inzake de rechtspositie van 
het personeel, de recrutering, discipline en de encadrering van 
de Europese strijdkrachten. 

De vierde Titel regelt het gelijkvormig maken van leerstel-
lingen en opleidingsmethodes, waarbij tevens de opleidings-
instituten in beschouwing worden genomen. 

Tenslotte bevat de laatste Titel bepalingen inzake het gebruik 
van de talen bij de Strijdkrachten. 

Voorzover het hier algemene beginselen betreft, welke ten 
grondslag zullen liggen aan de reglementen en voorschriften, 
die het Commissariaat moet vaststellen, zal de wijzigings-
procedure dezelfde zijn als die van het Verdrag, zoals deze is 
geregeld in artikel 126. Doordat veel is overgelaten aan de 
reglementering van het Commissariaat — al of niet met goed-
keuring van de Raad van Ministers — kan echter bij de admi-
nistratie en het beheer van de strijdkrachten de nodige soepel-
heid worden betracht en zullen de voorschriften waar nodig 
aan de behoeften of gewijzigde omstandigheden kunnen wor-
den aangepast. In artikel 44 van het Verdrag is voorgeschreveu. 
dat de vaststelling of wijziging van een aantal met name ge-
noemde regelingen door de eenstemmig beslissende Raad van 
Ministers dient te geschieden. Dit voorschrift is eveneens van 
toepassing verklaard op de wijziging van de algemene organi-
satie van de basiseenheden (artikel 4, Militair Protocol), terwijl 
tevens de Raad van Ministers zich met een meerderheid van 
tweederden zal moeten uitspreken over de definitieve terri-
toriale organisatie (artikel 10). 

EERSTE TITEL 

DE BASISEENHEDEN 

Artikel 1. Landstrijdkrachten. Voor de landstrijdkrachten 
zijn drie soorten basiseenheden voorzien, t.w. de infanterie-, de 
gepantserde en de gemechaniseerde divisie. Dit derde type is 
ingevoerd op grond van de ervaringen uit de laatste wereld-
oorlog en onderscheidt zich van een infanterie-divisie o.m. 
doordat de infanterie wordt vervoerd door middel van — bij 

voorkeur — pantservoertuigen op rupsbanden, geschikt voor 
elk terrein, van waaruit in voorkomend geval het gevecht kan 
worden gevoerd. 

De hier beschreven organisatie-vormen doen — op verzoek 
van Italië aan bestaande bergformaties geen afbreuk, terwijl 
ook overigens de mogelijkheid is opengehouden, dat andere 
soorten basiseenheden kunnen worden gevormd, indien zulks 
op operationele gronden noodzakelijk is. Hierbij wordt als 
voorwaarde gesteld, dat voor het geval de totale sterkte van 
een nieuw soort basiseenheden, die van de reeds vastgestelde 
overschrijdt, de unanieme goedkeuring van de Raad van Minis-
ters is vereist. 

De bijgevoegde tabellen geven een algemeen overzicht van de 
samenstelling en organisatie der basiseenheden. Deze schema's 
zullen nog in detail door het Commissariaat dienen te worden 
uitgewerkt. 

Artikel 2. Luchtstrijdkrachten. De luchtstrijdkrachten ken-
nen slechts één soort basiseenheid, welke naar gelang van haar 
taak kan variëren voor wat betreft de sterkte van het personeel, 
de aantallen en soorten van vliegtuigen. Deze basiseenheid is 
samengesteld uit een operatieve groep en twee onderhouds-
groepen met een verschillende functie. De bijgevoegde tabel 
geeft een overzicht van de sterkte aan personeel en de aantallen 
vliegtuigen voor elke taak. 

Artikel 3. Zeestrijdkrachten. Bij de toelichting op de derde 
Titel van het Verdrag werd reeds uiteengezet waarom voor de 
marine geen bepaalde samenstelling voor een basiseenheid kan 
worden vastgesteld. De operationele sector en de opdrachten, 
waarvoor de eenheden bestemd zijn, zullen hierbij beslissend 
zijn. 

Artikel 4. Zoals hierboven werd uiteengezet zal de Raad 
van Ministers met een meerderheid van tweederden moeten in-
stemmen met een principiële wijziging van de in het Protocol 
opgenomen organisatieschema's voor de basiseenheden. Dit be-
tekent echter niet, dat het Commissariaat de nodige vrijheid 
wordt ontzegd om op punten van meer ondergeschikte aard 
wijzigingen aan te brengen, indien dit bij de nadere uitwerking 
noodzakelijk mocht blijken. 

TWEEDE TITEL 

ALGEMENE ORGANISATIE EN OPBOUW VAN DE 
EUROPESE DEFENSIESTRIJDKRACHTEN 

I. A Igemeen 

Deze titel bevat algemene bepalingen inzake de centrale 
militaire gezagsorganen, de Europese territoriale militaire orga-
nisatie, de verhouding van deze organisatie tot het Commis-
sariaat en de nationale autoriteiten, de bevelsorganen en in 
nauwe samenhang hiermede de algemene richtlijnen voor de 
opbouw van de strijdkrachten. Bij de onderhandelingen over 
het probleem van de territoriale organisatie bleek enerzijds een 
streven te bestaan om de invloed van de nationale militaire 
autoriteiten zoveel mogelijk uit te schakelen en de leiding te 
concentreren bij het Commissariaat. Anderzijds werd echter 
erkend, dat een te sterke centralisatie de opbouw van de eerste 
Europese Defensiestrijdkrachten niet ten goede zou komen en 
tenslotte heeft men overeenstemming bereikt over een voor-
lopige regeling, die slechts voor deze opbotiwperiode zal gelden. 
Gedurende deze tijd kan tevens de nodige ervaring worden 
opgedaan met de gekozen organisatievorm en daarvan zal 
mede dienen af te hangen of, en zo ja in welke mate aan de 
bestaande centralistische tendenzen dient te worden toegegeven. 

Het tijdstip van beëindiging van de opbouwperiode zal wor-
den bepaald door het Commissariaat. Behoudens toestemming 
van de Raad van Ministers zal deze periode achttien maanden 
niet mogen overschrijden. Behalve de grenzen van de territoriale 
gebieden zal de definitieve vaststelling van de territoriale mili-
taire bevelsorganen vóór het einde van genoemde periode 
moeten zijn voltooid. 
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Deze zal geschieden door het Commissariaat na verkregen 

instemming van de Raad van Ministers, die daarover met een 
meerderheid van tweederden beslist. 

2. De artikelen 

Artikel 6. Zoals voorzien in artikel TSbis, lid 3, komen op 
het moment van de inwerkingtreding van het Verdrag de con-
tingenten der deelnemende Staten, die zijn bestemd om in 
Europees verband te worden opgenomen, onder de bevelen te 
staan van de centrale staf van het Commissariaat. Artikel 6 
van het Protocol bepaalt nu, dat de centrale organen de leger-
opbouw leiden op zodanige wijze, dat aan de paraatheid van 
de Europese contingenten noch aan die van de nationaal blij-
vende eenheden afbreuk wordt gedaan. De nationale autori-
teitcn kunnen hierbij, zoals nader zal worden toegelicht, invloed 
op de gang van zaken doen gelden. 

Aangezien de opbouw moeilijk van een centraal punt uit ge-
heel valt te regelen, is als tijdelijke functionaris een Gedele-
geerde van de centrale staf voorzien, die op instructie en onder 
controle van het Commissariaat in iedere Slaat de leiding bij da 
vorming van het Europese contingent zal hebben. De Gedele-
geerde beschikt voor deze werkzaamheden over een gedeta-
cheerde sectie van de centrale staf. 

De Gedelegeerde heeft de nationaliteit van de Staat, waar 
hij de opbouw zal leiden. De geïntegreerde staf zal uiteraard 
voor een belangrijk deel uit personeel van de nationaliteit van 
het op te bouwen contingent bestaan, teneinde de werkzaam-
heden zo efficiënt mogelijk te doen verlopen. 

Artikel 7. Een Europese territoriale militaire organisatie 
wordt door de Gedelegeerden samengesteld uit de territoriale 
organisaties daar waar deze aanwezig zijn, dan wel worden 
opgericht daar waar deze ontbreken. Dit laatste is bijvoorbeeld 
in de Duitse Bondsrepubliek het geval. 

Het aantal in te stellen territoriale commando's is afhankelijk 
van de grootte van het territoir van de betrokken Staat. Hierbij 
is gedacht aan een commando per gebied van ongeveer 10 mil-
lioen inwoners, hetgeen ongeveer overeenkomt met de Franse 
territoriale indeling. De vaststelling van de grenzen van de 
territoriale commando's en de wijziging hiervan geschieden 
door het Commissariaat met instemming van de Raad van 
Ministers, bij eenstemmigheid bepaald. 

Behalve over de gedetacheerde sectie van de generale staf 
beschikt de Gedelegeerde over de territoriale commando's voor 
de vorming van het Europese contingent. 

De Europese territoriale organisatie zal zowel voor de Euro-
pese als de nationaal blijvende strijdkrachten dienst doen en in 
voorkomend geval ook voor N.A.V.O.-troepen. De consequen-
tie hiervan is, dat de organisatie te zelfder tijd ondergeschikt 
is aan het Commissariaat en aan de betrokken nationale auto-
riteiten. 

De dubbele ondergeschiktheid geldt ook voor de Gedele-
geerde. De nationale autoriteiten kunnen derhalve door middel 
van de Gedelegeerde invloed op de gang van zaken uitoefenen 
en erop toe zien, dat de vorming van de Europese strijdkrach-
ten geschiedt overeenkomstig het gestelde in het eerste lid van 
artikel 6. 

De afbakening van de bevoegdheden van het Commissariaat 
en van de nationale autoriteiten te dezer zake zal nog nader 
dienen te worden vastgesteld. 

Artikel 8. De bepaling van de eerste alinea heeft uiteraard 
alleen betrekking op de Bondsrepubliek. 

In de tweede alinea wordt, wellicht ten overvloede, nog eens 
de ondergeschiktheid van de Gedelegeerde en de territoriale 
organisatie aan de nationale autoriteiten tot uitdrukking ge-
bracht. 

Artikel 9. De Europese bevelsorganen zullen voor reeds 
bestaande grote verbanden onmiddellijk na inwerkingtreding 
van het Verdrag worden ingesteld. Dit zijn de bestaande natio-
nale bevelsorganen, die door omvorming en integratie een 
Europese status zullen krijgen. 

De bevelsorganen, welke zijn bestemd voor eenheden, welke 
nog niet gereed zijn om in het groter verband te worden opge-
nomen, worden zo spoedig mogelijk ingesteld en zullen een 
zekere bevoegdheid tot controle hebben op de vorming van 
deze eenheden. 

Deze eenheden zullen eerst onder de bevelen van een bevels-
orgaan worden gesteld, wanneer dit gereed is het bevel op zich 
te nemen en de eenheden wat hun organisatie en opleiding 
betreft gereed zijn om tot grotere verbanden te worden samen-
gevoegd. 

Het Commissariaat zal voor elk geval het tijdstip van over-
gang bepalen. 

Artikel 10. Zowel de Gedelegeerde als de gedetacheerde 
sectie zijn als tijdelijk gedacht en, zoals hierboven werd uiteen-
gezet, zal de gehele territoriale organisatie voor het einde van 
de opbouwperiode in haar definitieve vorm door het Commis-
sariaat moeten worden vastgesteld met instemming van de Raad, 
met een meerderheid van tweederden bepaald. De grenzen van 
de territoriale commando's zijn hiervan uitgezonderd; deze 
kunnen ingevolge artikel 7, eerste lid, tweede alinea, zo nodig 
op ieder moment met instemming van de Raad van Ministers 
bij eenstemmigheid bepaald, worden gewijzigd. 

DERDE TITEL 

PERSONEEL 
I. Algemeen 

Deze Titel bevat slechts bepalingen van algemene aard be-
treffende de recrutering, de krijgstucht en de encadrering van 
de Europese Strijdkrachten. Zolang deze bepalingen niet zijn 
uitgewerkt blijven de betreffende nationale regelingen van 
kracht, hetgeen, zoals hierboven uit de derde Titel van het 
Verdrag bleek, voor de recrutering van de dienstplichtigen 
langer het geval zal blijven. 

De positie van het militaire personeel in een leger eist een-
vormige regelingen en het is de bedoeling dat deze op korte 
termijn tot stand zullen komen. Deze zullen voor wat de recru-
tering van officieren en onderofficieren betreft en voor de 
encadrering door het Commissariaat worden vastgesteld, ter-
wijl de krijgstucht in een reglement zal worden geregeld, dat 
parlementaire goedkeuring behoeft, zoals reeds bij de toelich-
ting op artikel 79 van de derde Titel van het Verdrag was 
uiteengezet. 

EERSTE HOOFDSTUK 

Oproeping van het contingent 
Artikel 12. In het eerste lid worden een aantal uitzonde-

ringen voorzien op de algemene dienstplicht, welke overeen-
komen met hetgeen in Nederland terzake is geregeld. Boven-
dien wordt verwezen naar de in de deelnemende Staten be-
staande grondwettelijke en wettelijke uitzonderingen, hetgeen 
dus voor Nederland betekent, dat de bestaande regeling inzake 
dienstweigering van kracht blijft. 

Het gestelde in het tweede lid werd reeds behandeld in de 
algemene toelichting op de militaire bepalingen van het Ver-
drag. Zoals uit artikel 73 van het Verdrag bleek, geschiedt 
de recrutering tot nader order overeenkomstig de daarvoor in 
de deelnemende Staten geldende bepalingen, doch onder toe-
zicht van het Commissariaat. Het derde lid van artikel 12 
van het Protocol geeft aan het Commissariaat medezeggen-
schap voor wat betreft de oproeping, het aannemen op ver-
band en de administratie van de groot-verlofgangers, zodat 
het Commissariaat een inzicht heeft in de beschikbare man-
schappen. 

Aangezien de ervaring heeft geleerd, dat de sterkte van een 
lichting in Nederland een ruim overschot te zien geeft, zal deze 
hier te lande steeds kunnen worden verminderd door het ver-
lenen van vrijstellingen volgens de maatstaven, neergelegd in 
artikel 15 van de Dienstplichtwet, zonder dat hierdoor de 
militaire waarde der contingenten zal worden aangetast, het-
geen als voorwaarde voor de mindering is gesteld. 
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Artikel 13. Dit artikel bevat een aantal algemene regels, 

welke reeds van kracht zijn. 
Artikel 14. Het vaststellen van de nadere reglementering 

inzake de recrulering van officieren en onderofficieren is aan 
het Commissariaat overgelaten. Er zij op gewezen, dat de be-
noeming tot officier eerst zal kunnen plaats vinden nadat de 
betrokkene een tijd ten minste gelijk aan de eerste oefening 
onder de wapenen is geweest. 

TWEEDE HOOFDSTUK 

Discipline 
Dit artikel onderstreept de urgentie van de totstandkoming 

van het gemeenschappelijk reglement betreffende de krijgs-
tucht, vermeld in artikel 79 van het Verdrag. Bovendien be-
paalt dit artikel, dat tot aan het totstandkomen van dit regie-
ment de nationale regelingen van kracht zullen blijven. 

Artikel 16. De in dit artikel neergelegde beginselen zijn in 
overeenstemming met hetgeen te dezer zake in de nationale 
legers in acht wordt genomen en spreken verder voor zichzelf. 

Artikel 17. De bepalingen inzake de plechtigheid bij het 
indiensttreden en de eerbewijzen zijn zodanig gesteld, dat deze 
op de naar in iedere Staat gebruikelijke wijze kunnen plaats 
hebben. 

Artikel 18. De eerste alinea van dit artikel geeft in grote 
lijnen het karakter van de gehoorzaamheidsplicht van de Euro-
pese militair weer. Hierdoor wordt buiten twijfel gesteld, dat 
deze gehoorzaamheidsplicht geen onvoorwaardelijke is. Zij 
wordt beperkt door het geschreven en ongeschreven volken-
recht en door binnen de Gemeenschap geldende wetten en 
reglementen. De nadere uitwerking van de gehoorzaamheids-
plicht zal ten dele in het gemeenschappelijke militair strafrecht 
van de Gemeenschap dienen te geschieden en gedeeltelijk in 
het reglement betreffende de krijgstucht, dat in artikel 15 wordt 
vermeld. 

De tweede alinea behandelt een geheel andere materie. Zij 
brengt tot uitdrukking, dat de militair in ieder geval het recht 
zal moeten hebben, zowel tegen een onrechtvaardige maat-
regel als tegen een straf, beklag in te stellen. Dit komt overeen 
met de in het Nederlandse recht te dezen aanzien geldend» 
regelingen. 

Artikel 20. Wellicht ten overvloede brengt dit artikel tot 
uiting, dat onder meer de regeling van de krijgstuchtelijke be-
straffing onderdeel zal uitmaken van de eenvormige regeling 
vermeld in artikel 15. 

DERDE HOOFDSTUK 

Rang en functie 
Artikel 21. Dit artikel vermeldt de organieke regelingen, 

welke nog moeten worden getroffen, met betrekking tot de 
encadrering, de bevordering, de rechtspositie van het beroeps-
personeel en de beginselen van de administratie en van het 
beheer over het personeel. 

Artikel 22. Een militair van de Europese strijdkrachten kan 
slechts om bepaalde redenen zijn rang verliezen dan wel uit 
zijn functie worden ontheven. 

Deze redenen zullen worden omschreven in het reglement 
betreffende de krijgstucht en in het Wetboek van Militair 
Strafrecht. Aangezien de beide regelingen bekrachtiging van 
de nationale parlementen behoeven, is de invloed van de nati-
onale autoriteiten hierop verzekerd. 

Het tweede lid geeft te dezer zake een aantal algemene richt-
lijnen. 

Artikel 23. In dit artikel, dat correspondeert met artikel 31 
van het Verdrag, worden de bevordering en de benoeming in 
een functie geregeld. 

De bevorderingen tot en met de rang van generaal-majoor 
hebben plaats binnen het verband van het nationale contingent. 

Voor de benoeming in een bepaalde functie worden de 
bepalingen van artikel 31 van het Verdrag herhaald. 

Aangezien het echter in de praktijk voor het Commissariaat 
ondoenlijk zal zijn alle benoemingen tot een functie centraal 
te regelen, is de mogelijkheid geopend deze bevoegdheid tot 
een bepaalde rang aan de Korpscommandanten te delegeren. 

Artikel 25. Op verzoek van Nederland is in de mogelijkheid 
voorzien om personeel van de strijdkrachten individueel buiten 
de gemeenschap te detacheren. Dit is een nadere uitwerking 
van het bepaalde in artikel 10, lid 5, alinea 2, van het Verdrag. 
Het Commissariaat blijft administratief de loopbaan van be-
trokkene volgen. 

VIERDE TITEL 

BEGINSELEN BETREFFENDE HET GELIJKVORMIG 
MAKEN VAN LEERSTELLINGEN EN 

METHODEN — DE SCHOLEN 

1. A Igemeen 
De in deze Titel vervatte bepalingen vormen een globale 

uitwerking van het gestelde in artikel 74 van het Verdrag. 
Artikel 26 handelt over de gemeenschappelijke leerstellingen 
en de gelijkvormige wijze van opleiding. Artikel 27 bevat be-
paiingen inzake de opleidings-institutcn van de Gemeenschap. 
Hierin is o.m. vastgelegd, dat een aantal nationale scholen zo 
spoedig mogelijk in Europees verband zal worden opgenomen, 
voorzover hieraan voor de Gemeenschap behoefte bestaat. 
De overige scholen, welke nodig zijn voor de opleiding van 
nationale eenheden, blijven hun nationale status behouden. 
Naast de oorspronkelijke nationale scholen zullen nieuwe op-
leidings-instituten door de Gemeenschap worden opgericht. 
Als overgangsmaatregel is voorzien, dat de instructeursafde-
lingen en de leerlingen van sommige scholen gedurende een zo 
kort mogelijke termijn van nationaal-homogene samenstelling 
kunnen zijn. In de praktijk laat het zich aanzien, dat de moei-
lijkheden welke aan een „Europese" opleiding zijn verbonden 
van zodanige aard zullen zijn, dat deze overgangstoestand nog 
geruime lijd zal voortduren. 

Onafhankelijk hiervan is de mogelijkheid voorzien om natio-
nale secties aan Europese scholen toe te voegen, zulks ter ver-
gemakkelijking van het onderwijs. 

Bovenstaande bepalingen zijn uiteraard niet van toepassing 
op de scholen, bestemd voor het hoger militair onderwijs, 
waarin officieren voor hogere functies in grotere en geïnte-
greerde verbanden worden opgeleid. 

Voor de scholen van zeestrijdkrachten gelden dezelfde richt-
lijnen. Echter zal rekening worden gehouden met de bijzondere 
omstandigheden, waaronder deze Strijdkrachten worden samen-
gesteld en geïntegreerd. 

Het is te verwachten, dat in de praktijk de opleiding natio-
naal zal blijven met een aanvullende „Europese" cursus. 

2. De artikelen 
Artikel 26. Hierin wordt herhaald wat reeds in artikel 74 

van het Verdrag werd voorgeschreven. Een nieuw element is 
evenwel, dat de gemeenschappelijke leerstellingen en gelijk-
vormige methodes zullen worden opgesteld overeenkomstig 
de aanwijzingen van — en in samenwerking met — de betref-
fende organen der N.A.V.O. Voorts is bepaald, dat een en 
ander zal worden uitgewerkt in gemeenschappelijke reglemen-
ten. die van toepassing zullen zijn op alle contingenten, waar-
uit de Europese Defensiestrijdkrachten zullen worden samen-
gesteld. 

Artikel 27. Lid 1 geeft een opsomming van de leergangen 
welke onmiddellijk na de inwerkingtreding van het Verdrag 
worden ingesteld, teneinde op korte termijn over hoger militair 
personeel te beschikken, dat in staat zal zijn het bevel te voe-
ren over de Europese Strijdkrachten dan wel leiding te geven 
bij de Europese opleiding. Daarnaast zijn cursussen voorzien 
voor liaison-officieren, voor militaire tolken en voor specia-
listen op technisch gebied. 

De bepalingen neergelegd in het tweede lid, hebben bctrek-
king op nationale opleidingsinstituten, die zullen worden om-
gevormd tot Europese scholen. Beschikt een deelnemende 
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Staat niet over scholen, dan worden deze opgericht en hebben 
alsdan een Europese status, doch de voorschriften van deze 
paragraaf zijn eveneens op de/c school van toepassing. 

De algemene regels voor de scholen, welke eveneens in dit 
lid zijn opgenomen, hebben ten doel bij de leerlingen van de 
Europese scholen een geest van Europese samenwerking te 
ontwikkelen, de cursussen op gelijke wijze te organiseren en 
de studie van de in de Gemeenschap gebezigde talen te bevor-
deren. 

VIJFDE TITEL 

GEBRUIK VAN TALEN 
Het beginsel dat de grondslag vormt voor deze Titel is, dat 

een ieder gebruik maakt van de nationale taal, tenzij hierdoor 
moeilijkheden ontstaan. In dat geval zal van een hulptaal ge-
bruik worden gemaakt. Daarnaast is het begrip referentietaai 
ingevoerd, zijnde de taal die in geval van onduidelijkheden of 
geschillen de doorslag geeft. Dit is de taal van degene die orders 
uitvaardigt, zodat de betreffende commandant in staat is op 
duidelijke en gemakkelijke wijze zijn bevelen kenbaar te maken. 
De mededelingen, bevelen etc. aan lagere instanties worden 
echter gesteld in de taal van die instanties, in de regel vergezeld 
van een versie in de referentietaai. De referentietaai van het 
Commissariaat zal de Franse taal zijn. 

In de Titel is echter niet vastgelegd welke taal als hulptaal 
zal worden gebezigd. Het is echter duidelijk, dat dit in de 
meeste gevallen de Engelse taal zal zijn. De zee- en Iuchtstrijd-
krachten gebruiken immers in internationaal verband reeds 
deze taal. Eveneens is dit het geval voor de verbindingsdienst 
van de landstrijdkrachten. Daarnaast is de Engelse taal onont-
beerlijk bij het huidige logistieke systeem. 

Echter is wel te verwachten, dat in bijzondere gevallen een 
andere dan de Engelse taal als hulptaal zal worden gebruikt. 
Het kan n.l. voorkomen, dat speciale afdelingen van de ene 
nationaliteit, welke met soortgelijke afdelingen van een andere 
nationaliteit zullen samenwerken, in het onderling contact een 
andere hulptaal zullen gebruiken, welke voor deze beide natio-
naliteiten gemakkelijker is aan te leren. 

PROTOCOL BETREFFENDE DE RECHTSPRAAK (II) 

Algemeen 
Artikel 60 van het Verdrag bepaalt, dat het Hof — in de 

gevallen en op de wijze in het Protocol betreffende de recht-
spraak en in het Statuut betreffende de rechtspraak voorzien — 
recht doet in geschillen betreffende de civiel-rechtelijke aan-
sprakelijkheid van de Gemeenschap en betreffende de rechts-
positie van haar functionarissen. Deze bepaling wordt in de 
eerste Titel van het onderhavige Protocol uitgewerkt. Daarin 
is, behalve de bevoegdheid van het Hof te dezer zake, in het 
algemeen geregeld in welke gevallen de Gemeenschap voor 
vergoeding van toegebrachte schade aansprakelijk is en op 
welke wijze over vorderingen tot vergoeding van schade wordt 
beslist en door welke organen. 

De tweede Titel sluit aan op de artikelen 61 en 61 bis van 
het Verdrag, die een competentie van het Hof in strafzaken 
voorzien en die bepalen, dat tot het tijdstip, waarop een ge-
meenschappelijke strafrechtelijke wetgeving in werking zal zijn 
getreden, de overgangsregeling zal gelden, die in het Protocol 
betreffende de rechtspraak is getroffen. 

EERSTE TITEL 

SCHADEVERGOEDING 

Algemeen 
Deze Titel bevat in zijn beide hoofdstukken onderscheiden-

lijk de materieelrechtelijke en de processuele bepalingen be-
treffende de vergoeding van schade, die door het optreden van 
de Gemeenschap of door degenen, voor wie zij verantwoor-
delijk is, is toegebracht. 

HOOFDSTUK I 

Aansprakelijkheid 
1. Algemeen 

Dit Hoofdstuk, dat de materieelrechtelijke bepalingen betref-
fende de schadevergoedingsplicht van de Gemeenschap bevat 
is gebaseerd op de in artikel 1 neergelegde grondgedachte, dat 
de Gemeenschap aansprakelijk is voor haar „fautes de service", 
voor een onjuiste of gebrekkige uitvoering van haar overheids-
taak. Door deze uitdrukking sluit de regeling, evenals dit bij de 
bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal het geval is, aan bij het 
in Frankrijk geldende systeem van aansprakelijkheid van de 
overheid. De bepalingen omtrent de onrechtmatige daad uit de 
Code civil zijn daar niet, als te onzent, mede op de overheid 
van toepassing, noch is de gewone rechter bevoegd over vorde-
ringen uit onrechtmatige overheidsdaad te oordelen. Wie door 
een „faute de service" is getroffen kan zich tot de administra-
tievc rechter wenden (in Frankrijk in casu de „Conseil d'Etat") 
om schadevergoeding te verkrijgen. 

Dit Franse uitgangspunt is in het Protocol overgenomen. 
Intussen dient men te bedenken, dat de Franse wet nergens 
omschrijft, wat een „faute de service" is: de inhoud van het 
begrip „faute de service" wordt door de jurisprudentie van de 
Conseil d'Etat bepaald. In het Protocol echter worden in de 
artikelen 2 tot en met 6 nadere regelen omtrent de aansprake-
lijkheid van de Gemeenschap in bepaalde gevallen gegeven. In 
zoverre bestaat er dus verschil tussen het Franse stelsel van 
vergoeding wegens onrechtmatige overheidsdaad en het onder-
havige systeem. Naast dit verschil met betrekking tot de 
rechtsbron zal een verschil naar de inhoud van het recht kun-
nen ontstaan naarmate de jurisprudentie van het Hof van die 
van de Franse Conseil d'Etat zal afwijken. Dit zal in het bij-
zonder het geval zijn ten aanzien van verkeersongevallen, 
waarbij voertuigen van de Gemeenschap schade veroorzaakt 
hebben. Artikel 2, lid 3, schrijft immers voor, dat juist op dit 
terrein naar een in overeenstemming brengen van de nationale 
wettelijke bepalingen op dit stuk gestreefd moet worden. 

2. De artikelen 
Artikel 2. Dit artikel behandelt twee gevallen, waarin niet 

alleen de aansprakelijkheid van de Gemeenschap voor toege-
brachte schade wordt vastgelegd, maar waarin bovendien de 
bewijslast wordt omgekeerd op soortgelijke wijze als zulks in 
onze nationale wetgeving b.v. in artikel 31 van de Wegenver-
keerswet het geval is. 

Zelfs zonder dat er van een onjuiste of gebrekkige uitvoering 
van de overheidstaak sprake is, is de Gemeenschap aansprake-
Iijk voor schade veroorzaakt door gebouwen en installaties 
die zij onder haar hoede heeft. Deze aansprakelijkheid kan zij 
alleen van zich afwentelen indien de schade aan schuld van het 
slachtoffer, schuld van een derde of aan overmacht te wijten is. 
De gelaedeerde behoeft dus niet meer te stellen, dan dat hij 
door een gebouw of installatie van de Gemeenschap schade ge-
leden heeft. 

In dezelfde positie is, volgens het tweede lid, een gelaedeerde, 
wiens schade veroorzaakt is door een activiteit van de Gemeen-
schap die een bijzonder gevaar voor derden oplevert. Een der-
gelijke activiteit zal, naar men mede in verband met het be-
paalde in lid 3 mag aannemen, b.v. het op de weg brengen van 
motorvoertuigen zijn. Ten aanzien van schade, door aanrij-
dingen met auto's van de Gemeenschap veroorzaakt, geldt dus 
een dergelijke omgekeerde bewijslast als in het Nederlandse 
recht. 

Artikel 3. Bij dit artikel wordt slechts eigen schuld van het 
slachtoffer toegelaten als uitsluitende omstandigheid, die de 
aansprakelijkheid van de Gemeenschap kan opheffen, in geval 
de wijze van uitoefening van de dienst of de gebouwen of in-
stallaties, die zij onder haar toezicht heeft, een uitzonderlijk 
ernstig risico voor derden opleveren. Hier wordt de aansprake-
lijkhcid van de Gemeenschap dus nog meer dan bij het vorige 
artikel verzwaard. 
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Artikel 4. De Gemeenschap wordt door deze bepaling aan-

sprakelijk gesteld voor schade aan wegen en publieke inrich-
tingen (bruggen, veren, kaden, dijken) toegebracht door een ge-
bruik, dat in kennelijke mate verschilt van het normale ge-
bruik, hetzij in aard, hetzij in frequentie. Zo zal dus de Ge-
meenschap aansprakelijk zijn voor de schade toegebracht door 
het bij voortduring leiden van een intensief verkeer met zware 
voertuigen over wegen, waarover in het algemeen weinig met 
zware wagens gereden wordt. 

Artikel 5. Dat de Gemeenschap aan goederen, die zij krach-
tens overeenkomst met een der deelnemende Staten ter beschik-
king gekregen heeft, moet vergoeden spreekt wel van zelf. 

Artikelen 6 en 7. De gemeenschap is, zegt artikel 6, aanspra-
kelijk voor de daden, door haar onderhebbenden in de uit-
oefening van hun functie verricht. Hiermede zijn dus zowel 
haar civiele ambtenaren als de onder haar gezag staande mili-
tairen bedoeld. Door deze aansprakelijkheid van de Gemeen-
schap vervalt, volgens het tweede lid van artikel 6, de persoon-
lijke aansprakelijkheid van deze onderhebbenden. De aan-
sprakelijkheid van werkgever en werknemer ieder voor het ge-
heel voor de onrechtmatige daden door de werknemer in dienst 
verricht, zoals artikel 1403 B.W. die kent, bestaat dus niet 
krachtens de onderhavige regeling. 

De onderhebbenden zijn, krachtens de eerste alinea van lid 1 
van artikel 7, wel persoonlijk aansprakelijk voor de schade, die 
zij buiten de uitoefening hunner functie hebben veroorzaakt. 
Voor de moeilijke vraag, wanneer men moet aannemen, dat 
een daad van een onderhebbende in de uitoefening van zijn 
functie is verricht en wanneer niet, geeft de tweede alinea van 
dit lid de weg tot een oplossing: Het Hof zal beslissen, indien 
de Gemeenschap haar aansprakelijkheid voor haar onderheb-
benden ontkent. 

Bij lid 2 van artikel 7 wordt aan de Gemeenschap de be-
voegdheid gegeven in bepaalde omstandigheden een vergoeding 
aan de gelaedeerde toe te kennen, indien diens schade door een 
onderhebbende buiten de uitoefening van zijn functie veroor-
zaakt is. Een verplichting daartoe heeft de Gemeenschap niet 
en tegen haar beslissingen terzake staan dan ook geen rechts-
middelen open. 

Artikel 8. Dit artikel geeft in gevallen van bijzondere fouten 
in de uitoefening van de dienst, de Gemeenschap een regresrecht 
tegen haar onderhebbende. 

HOOFDSTUK II 
Procedure 

1. Algemeen 
Het systeem volgens hetwelk een gelaedeerde op grond van 

de bepalingen van Hoofdstuk I schadevergoeding van de Ge-
meenschap kan vorderen is terwille van de rechtzoekende zo 
eenvoudig mogelijk gehouden. Allereerst tracht een plaatselijke 
commissie een minnelijke regeling tot stand te brengen. Gelukt 
dit niet, dan geeft zij een beslissing, die vatbaar is voor beroep 
bij een regionale afdeling van het Hof. Slechts vragen van prin-
cipiële aard kunnen naar het Hof zelf verwezen worden. In 
het algemeen zijn er dus slechts twee instanties, die beide bin-
nen het nationale gebied van de eiser gevestigd zijn. 

2. De artikelen 
Artikel 10. Dit artikel regelt de procedure in eerste instantie: 

voor de plaatselijke Schadecommissie. Van belang is de bepa-
Iing van lid 2, dat de Voorzitter dezer commissie de nationali-
teit van de Staat van verblijf, dus van de Staat waar de schade 
is toegebracht, moet hebben. De eiser is er dus zeker van dat 
de Voorzitter zijn taal verstaat. Vermelding verdient voorts, dat 
de commissie, wanneer geen minnelijke schikking bereikt is, bij 
haar beslissing kan bepalen, dat ondanks het instellen van 
hoger beroep, aan de eiser een voorschot moet worden uit-
gekeerd. 

Artikelen II en 12. Terwijl artikel 11 de wijze van instellen 
van beroep tegen de beslissing van de plaatselijke Schadecom-
missie voorschrijft en het karakter dezer beslissing bepaalt, 

geeft artikel 12 de wijze van samenstelling van de bcroepsin-
stantie, de regionale afdeling van het Hof, aan. Deze bestaat 
uit een lid van het Hof, Voorzitter, en, naar gelang van de 
aard en het belang der zaak. twee of vier leden, die de nationali-
teit van de staat van verblijf moeten hebben. Deze tweede in-
stantic beslist in hoogste ressort. 

Artikel 13. Het is denkbaar dat zich bij de behandeling voor 
de regionale afdeling van het Hof vragen van principiële aard 
voordoen. Terwille van de eenheid van recht is het wenselijk, 
dat hierover niet in laatste instantie door de verschillende regio-
nale afdelingen van het Hof. maar door het Hof zelf wordt 
beslist. Daarom bevat dit artikel de mogelijkheid van verwijzing 
naar het Hof. Deze verwijzing brengt uiteraard een behandeling 
van deze principiële vragen door het Hof mede. Voor de be-
langhebbenden zal het tamelijk kostbaar zijn een procedure bui-
ten de landsgrenzen te doen voeren. Daarom is bepaald, dat 
wanneer het een eis betreft van minder dan drieduizend ecn-
heden van de voor de opstelling van de begroting vastgestelde 
rekenvaluta, geen verwij/ing kan plaatsvinden. Is in een derge-
lijke zaak een principiële vraag aan de orde gekomen, dan kan 
het Commissariaat in het belang der wet tegen de betrokken 
uitspraak beroep bij het Hof instellen — zonder dat zulks dus 
wijziging kan brengen in de door de uitspraak van de regionale 
afdeling tussen partijen geschapen rechtsverhouding. 

Artikel 14. De acties, in deze Titel verleend, zijn gebonden 
aan een vervaltermijn van vijf jaar, behoudens de acties, geba-
seerd op verkeersongevallen, die na drie jaar vervallen. 

HOOFDSTUK III 
Bijzondere bepalingen 

Artikel 17. Krachtens dit artikel is de Gemeenschap aan-
sprakelijk voor schade door manoeuvres en door vernielingen 
bij inkwartiering veroorzaakt. Van onjuiste of gebrekkige uit-
voering van de overheidstaak behoeft daarbij geen sprake te 
zijn. Ook bij een zo zorgvuldig mogelijke uitvoering van ma-
noeuvres en oefeningen, zal vaak schade aan derden worden 
toegebracht. Regelen omtrent de wijze, waarop en de omvang 
waarin deze schade vergoed wordt, zullen bij reglement gegeven 
worden. 

TWEEDE TITEL 
STRAFRECHTELIJKE BEPALINGEN 

Algemeen 
In het eerste Hoofdstuk wordt aangesloten bij hetgeen in 

artikel 61 te van het Verdrag is vooropgesteld: de strafrecht-
spraak behoort door de Gemeenschap en volgens gemeen-
schappelijke regels te worden uitgeoefend In één leger moet in 
beginsel door één jurisdictie één recht worden toegepast. In het 
bijzonder ten aanzien van de typische militaire delicten mag 
geen verschil in toepasselijk recht bestaan. De grens tussen on-
geoorloofde afwezigheid en desertie, de mogelijkheid om be-
paalde strafbare feiten door disciplinaire bestraffing af te doen, 
— om slechts deze enkele voorbeelden te noemen — behoren 
bij de Europese Defensiestrijdkrachten gelijk te zijn. 

Het scheppen van een uniform strafrecht vereist evenwel be-
halve het maken van gemeenschappelijke omschrijvingen der 
speciale delicten het ontwerpen van een algemeen deel. Zonder 
gemene regels omtrent opzet, schuld, poging en deelnemings-
vormen hebben uniforme omschrijvingen van strafbare feiten 
geen betekenis. 

De uitwerking van een volledige strafwetgeving — en daarbij 
dient men ook het strafprocesrecht en de rechterlijke organisa-
tie te begrijpen, zonder welke het materiële recht niet kan wor-
den toegepast, — zal geruime tijd in beslag nemen. Derhalve 
dient voor de periode tussen de inwerkingtreding van het Ver-
drag en de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke straf-
wetgeving een overgangsregeling te worden getroffen. Deze 
transitoire bepalingen zijn in het tweede Hoofdstuk van Titel II 
te vinden. Zij gaan uit van de gedachte, dat in de overgangstijd 
in beginsel het nationale recht van de verdachte van toepassing 
is, zowel wat het materiële recht betreft als ten aanzien van het 
procesrecht en de regels omtrent de samenstelling en de be-
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voegdheid vin de rechterlijke colleges. Daarbij wordt uiteraard 
rekening gehouden met gerechtvaardigde belangen van de Staat 
van verblijf of van zijn bewoners, die somtijds strafrechtelijke 
repressie overeenkomstig het plaatselijk recht eisen. 

De overgangsbepalingen van dit tweede Hoofdstuk zijn niei 
volledig, daar de materie te ingewikkeld bleek om haar vóór de 
ondertekening van het Verdrag uitputtend te regelen. Op tal van 
punten wordt verwezen naar een bijzondere overeenkomst, die 
tussen de deelnemende Staten zal moeten worden getroffen. 
Deze „overeenkomst" zal, gezien haar inhoud, eveneens aan de 
goedkeuring van de parlementen moeten worden onderworpen. 

HOOFDSTUK 1 
Definitieve bepalingen 

Reeds onmiddellijk bij de inwerkingtreding van het Verdrag 
wordt de bevoegdheid om strafrechtelijk tegen militairen van 
de Gemeenschap op te treden door de deelnemende Staten aan 
de Gemeenschap overgedragen. In de overgangstijd, waarin dus 
nog geen gemeenschappelijke rechterlijke organisatie bestaat, 
wordt deze bevoegdheid in eerste aanleg uitgeoefend door rech-
terlijke colleges van nationale samenstelling.Bij de bespreking 
van artikel 22 wordt daarop teruggekomen. 

Artikel 19 herhaalt de in artikel 61 bh van het Verdrag neer-
gelegde verklaring, dat zo spoedig mogelijk een uniform straf-
recht en strafprocesrecht en een gemene rechterlijke organisatie 
zullen worden ingevoerd. 

HOOFDSTUK II 
Overgangsbepalingen 

1. A Igemeen 
Gelijk hierboven reeds is opgemerkt, bevat dit Hoofdstuk 

bepalingen van overgangsrecht, die ten dele nadere uitwerking 
behoeven. Artikel 30 somt op, op welke punten dit het geval 
is. 

Het beginsel, waarvan in de onderhavige bepalingen wordt 
uitgegaan, is, dat in de overgangstijd een rechter van de natio-
naliteit van de verdachte het nationale recht op hem toepast. 
Dit is het bekende beginsel, volgens hetwelk de militair wan-
neer hij builen zijn landsgrenzen als zodanig optreedt, slechts 
aan zijn eigen, met zijn leger meetrekkende jurisdictie en aan 
zijn eigen rechtssysteem onderworpen is. Om duidelijk te doen 
uitkomen, dat de Gemeenschap het recht heelt tegen alle door 
leden van de Strijdkrachten gepleegde strafbare feiten op te 
treden, zowel tegen typisch militaire feiten, zoals desertie, als 
tegen commune delicten, is in de ar:ikelen 18 en 26 bepaald, 
dat een lid van de Strijdkrachten ongeacht welk strafbaar feit 
hij pleegt, steeds door een rechter, die namens de Gemeenschap 
optreedt, berecht zal worden en dat deze — behoudens de hier-
onder !e bespreken uitzonderingen — steeds het nationale recht 
van de verdachte toepast. 

Deze regeling geldt voor alle leden van de Strijdkrachten, het-
zij zij militair zijn. hetzij zij als lid van het burgerlijk gedeelte 
daarvan niet tot de eigenlijke militairen behoren. Dit volgt uit 
de definitie van ..leden van de Europese Del'ensiestrijdkracruen". 
die in artikel 33 sub a gegeven wordt. 

Ten aanzien van de familieleden van leden van de Defensie-
strijdkrachten, is een regeling getroffen, waarbij de mogelijkheid 
is voorzien hen in bepaalde gevallen aan recht en rechtsmacht 
van de Staat van verblijf te onttrekken Deze regeling is in 
artikel 25 neergelegd. 

2. De artikelen 
Artikel 22. Bij de overeenkomst bedoeld in artikel 30 kan 

ook een al dan niet rechtstreekse competentie van het Hof 
in zaken, waarbij het belang der Gemeenschap in ernstige mate 
betrokken is, worden geschapen. 

Hetgeen onder 1°. hieromtrent is gesteld zal nader worden 
uitgewerkt in evengenoemde overeenkomst. 

De onderscheiding die onder 2 \ gemaakt wordt tussen Euro-
pese krijgsraden van nationale samenstelling en nationale krijgs-
raden, die krachtens delegatie van de Gemeenschap een Euro-
pese functie uitoefenen, is ontworpen om tegemoet te komen 

aan interne moeilijkheden van verschillende Staten. Enerzijds 
kent het Duitse rechterlijke systeem geen nationale militaire 
jurisdictie, anderzijds verbiedt het recht van andere Staten on-
derdanen door een andere dan een nationale rechter te doen 
berechten. Daar hier aan de deelnemende Staten de keuze ge-
laten wordt, op welke wijze zij ieder voor zich de berechting 
wensen te organiseren, zijn zij in staat deze interne moeilijk-
heden te vermijden. In verband met het feit dat Nederland niet-
geïntegreerde troepen en een niet-geïntegreerde marine behoudt, 
zal het waarschijnlijk wenselijk zijn te vermijden, dat er twee 
soorten krijgsraden en twee appel-instanties (namelijk een natio-
nale en een Europese) moeten worden ingesteld. De keuze voor 
Nederland zal dus wel op grond van de „algemene structuur 
van de rechterlijke organisatie" op de tweede mogelijkheid 
moeten vallen. Deze keuze heeft mede tot gevolg, dat de be-
s'aande competentie van de commune strafrechter ten aanzien 
van de leden van het civiele gedeelte van de krijgsmacht kan 
worden gehandhaafd. De thans bevoegde militaire en burgcr-
lijke colleges zullen dan krachtens delegatie van de Gemeen-
schap een Europese functie uitoefenen, terwijl zij in naam der 
Koningin rechtspreken. 

Artikel 23. De Gemeenschap heeft nog geen rechterlijke or-
ganisatie. Iedere deelnemende Staat moet dus in de overgangs-
lijd zelf daarvoor zorgen, ook indien hij om interne redenen 
'wenst dat zijn militaire rechtspraak geen nationaal maar een 
Europees karakter draagt. In dat geval zullen de nationaal vast 
te stellen bepalingen eveneens als Europees recht kunnen wor-
den beschouwd, zij het uitsluitend ten aanzien van de rechter-
lijke colleges van de Staat, die deze heeft ontworpen. Aan der-
gelijk Europees recht van nationale oorsprong zijn uiteraard de 
andere Staten niet gebonden. 

Op grond van dit artikel zal Nederland, wanneer het zijn 
keuze bepaalt op de tweede in artikel 22 sub 2 genoemde moge-
lijkheid, zijn nationale militair-rechtelijke organisatie gedurende 
de overgangstijd kunnen behouden. 

Artikel 24. Het beginsel, dat gedurende de overgangsperiode 
uitsluitend een rechterlijk college van nationale samenstelling 
(hetzij van Europees karakter, hetzij van nationaal karakter, 
doch per delegatie namens de Gemeenschap optredend) bevoegd 
is om de nationale leden van de Europese Defensiestrijdkrach-
ten te berechten vindt hier zijn uitdrukking. Een Nederlands 
militair behorende tot de Europese Defensiestrijdkrachten 
wordt dus steeds door een krijgsraad van Nederlandse origine 
berecht. Artikel 30 sub 3°. laat de mogelijkheid open in de 
overeenkomst uitzonderingen op deze regel te formuleren. Zulks 
kan vooral wenselijk zijn in gevallen, waarin verdachten van 
verschillende nationaliteit op een of andere wijze tezamen aan 
eenzelfde strafbaar feit hebben deelgenomen. 

Artikel 25. De familieleden van de leden der Defensiestrijd-
krachten blijven, zoals ieder die in het buitenland vertoeft, in 
beginsel onderworpen aan het recht en aan de gewone rechts-
macht van de staat, op wiens territoir zij verblijven. 

Artikel 30. sub 4 ' geeft aan. welke uitzonderingen op deze 
hoofdregel gemaakt kunnen worden. Strafbare feiten door deze 
familieleden begaan en gericht tegen de Gemeenschap of 
tegen persoon of goed van een der leden van de Europese 
Strijdkrachten, worden door de rechter van de Gemeenschap 
berecht. Het betreft hier dus strafbare feiten, waarbij de be-
langen van de Staat van verblijf niet betrokken zijn. 

Minderjarigen worden steeds naar hun nationale rechter ver-
wezen. De familieleden van leden van de Defensiestrijdkrachten 
zullen meestal in het buitenland verblijven, omdat zij daartoe 
door de positie van het gezinshoofd gedwongen zijn: het is 
derhalve wenselijk, dat de maatregelen die iedere Staat tot her-
opvoeding van zijn minderjarigen getroffen heeft, op deze niet 
vrijwillig naar het buitenland vertrokken jeugdige delinquenten 
toegepast kunnen blijven worden. Wie minderjarig is, wordt 
naar de nationale wet beoordeeld. 

Tenslotte voorziet artikel 30 sub 4°. in de mogelijkheid, dat 
de territoriale autoriteiten van haar recht tot strafvervolging af-
zien. Daartoe strekkende verzoeken van de Staat van herkomst 
zullen in welwillende overweging genomen worden. 
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Artikel 26. De hierboven vermelde regel, dat uitsluitend het 
nationale recht in de overgangsperiode op de leden van de 
Europese Strijdkrachten van toepassing blijft, vindt in lid 1 van 
dit artikel zijn formulering. Daarbij wordt tevens voorzien in 
de mogelijkheid van uitzonderingen op deze regel ten gunste 
van het recht van de Staat van verblijf. Deze uitzonderingen 
zullen, volgens artikel 30 sub 5C. in de bijzondere overeenkomst 
moeten worden omschreven. Bij het omschrijven van deze uit-
zonderingen moeien twee beginselen in acht genomen worden. 

In de eerste plaats is het nationale recht niet in zijn volle 
omvang vatbaar om buiten het nationale territoir te worden 
toegepast. Plaatselijke verordeningen, de verkeersregels, de bc-
palingen omtrent de jacht en de visserij bijvoorbeeld zijn terri-
toriaal gebonden. In dergelijke gevallen moet de Staat van her-
komst het recht hebben het buiten de landsgrenzen onmogelijk 
toe te passen recht ook buiten toepassing te laten en te ver-
vangen door het overeenkomstige recht van de staat van ver-
blijf. 

Het eerste geval voorziet dus in opvulling van de lacunes, die 
in het recht van de Staat van herkomst ontstaan zijn, doordat 
dit recht buiten het nationaal territoir moet worden toegepast, 
doch zich naar zijn aard en maaschappelijk doel daartoe nu 
eenmaal niet leent. 

Het tweede, onder b omschreven gevul, voorziet in toepassing 
van het recht van de Staat van verblijf, wanneer de belangen 
van deze Staat of van zijn burgers door een feit geschaad zijn. 
en de wet van de Staat van herkomst dit feit niet strafbaar stelt 
of met een aanzienlijk lagere straf dan de wet van de Staat van 
verblijf. Voor zover de belangen van de Staat van verblijf ol 
van zijn burgers in het geding kunnen komen, hebben de leden 
van de Europese Defensiestrijdkrachlen zich te richten naar 
de ter plaatse geldende rechtsorde. 

Toepassing van het recht van de Staat van verblijf door de 
rechter van de nationaliteit van de Staat van herkomst van de 
verdachte zou medebrengen, dat ook de in het recht van de 
Staat van verblijf bedreigde straffen zouden moeten worden 
opgelegd. Dit is niet wel mogelijk, omdat het strafstelsel van 
de Staat van herkomst, die volgens artikel 28 ook met de ten-
uitvoerlegging belast is, de strafsoorten van de Staat van ver-
blijf vaak niet zal kennen. Het Franse en Duitse recht kennen 
een onderscheiding in „crimes" en „délits", „Verbrechen" en 
„Vergehen". Beide soorten strafbare feiten, die in grote lijn 
gedekt worden door ons begrip misdrijf, brengen ieder een aan 
die categorieën eigen soort van vrijheidsstraf mede, terwijl wij 
in geval van misdrijf, als typische straf slechts gevangenisstraf 
kennen. Er zal dus, wil de toepassing van het recht van de 
Staat van verblijf in de practijk effect hebben, een concordan-
tietafel moeten worden opgesteld tussen de verschillende straf-
soorten, zodat de rechter weet welke strafsoort uit het recht 
van de Staat van verblijf overeenkomt met een strafsoort van 
het recht van de Staat van herkomst. De noodzaak van een der-
gelijke vergelijkende tabel wordt in lid 3 geformuleerd. 

Artikel 27. De leden van de Europese Defensiestrijdkrachten 
hebben als zodanig wel een Europese rechtspositie, doch zij 
behouden uiteraard hun nationaliteit. Artikel 27 bepaalt, dat te 
hunnen aanzien het prerogatief van de Staatshoofden der deel-
nemende Staten om het recht van gratie uit te oefenen behou-
den blijft, ook ten aanzien van straffen opgelegd door een 
Europese jurisdictie van nationale samenstelling of door een 
nationale rechler, die krachtens delegatie voor de Gemeenschap 
optreedt. 

Artikel 28. De tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen ge-
schiedt door de zorg van de Staat van herkomst van de veroor-
deelde. Aldus bepaalt lid 1 van artikel 28. 

Deze regel kan evenwel moeilijkheden van praclische aard 
opleveren, indien een korte vrijheidsstraf in een Staat van ver-
blijf wordt opgelegd, die op verre afstand van de Staat van 
herkomst gelegen is. De veroordeelde zou dan — ware geen uit-
zondering op de regel van lid 1 mogelijk — om zijn korte straf 
te ondergaan heen en weer naar zijn Staat van herkomst moeten 
worden vervoerd. Daarom voorziet lid 2 in de mogelijkheid om 
voor vrijheidsstraffen van minder dan een half jaar een andere 

regeling te treffen, waardoor de Staat van verblijf bij de exe-
CUtie wordt ingeschakeld. Omtrent dit onderwerp zal de bij-
zondere overeenkomst wederom nadere bepalingen moeten ge-
ven. 

Artikel 29. Vrijwel iedere nationale wetgeving bevat een 
tal strafbepalingen ter bescherming van het leger, de instal-

laties van het leger en van de militairen als zodanig. Door lid 1 
van dit artikel worden deze bepalingen rechtstreeks mede van 
toepassing verklaard op de handelingen welke gericht zijn tegen 
de Europese Strijdkrachten of de leden daarvan. 

Artikel 105 van het Wetboek van Strafrecht bijvoorbeeld, dat 
bedriegelijke handelingen bij de leveranties ten behoeve van 
leger of vloot in tijd van oorlog strafbaar stelt, zal dus voort-
aan mede gelden ten aanzien van leveranties ten behoeve van 
de Europese Strijdkrachten. 

Het tweede lid is van andere aard. Daarbij nemen de deel-
ncmende Staten op zich om zodanige wetgevende maatregelen 
uit te lokken, als zij oordelen, dat nodig zijn voor de verzeke-
ring op hun territoir van de veiligheid en de bescherming van 
de Europese Strijdkrachten, hun installaties, materieel, bezit, 
archieven en bescheiden. Deze bepaling van paragraaf 2 is 
uiteraard voornamelijk van belang voor die Staten, die geen 
regels ter bescherming van hun eigen Defensiestrijdkrachten 
hebben. 

Artikel 30. De speciale overeenkomst, bedoeld in dit arti-
kel onder 1 J . , opent de mogelijkheid nadere regelingen te 
treffen met belrekking lot de organisatie van het Hof. Zodanige 
regelingen zullen nodig kunnen zijn. omdat de taak van het 
Hof in het kader van de Europese Defensie Gemeenschap 
aanzienlijk zal worden uitgebreid. 

DERDE TITEL 

OVERGANGSBEPALINGEN TEN AANZIEN 
VAN BELGIË 

In deze Titel worden bij wijze van overgangsmaatregel voor-
zieningen getroffen, welke alleen voor België van toepassing 
zijn LII in verband staan met Belgische constitutionele bezwaren 
tegen een algehele nakoming van de in het Protocol voorziene 
regelingen. De artikelen 31 en 32 handhaven voor België de 
competentie van de nationale rechter, zowel in strafrechterlijke 
als civiele zaken. 

PROTOCOL BETREFFENDE HET MILITAIRE 
STRAFRECHT (III) 

In artikel 61 WJ van het Verdrag en in artikel 19 van het 
Protocol betreffende de rechtspraak (II) is uitdrukking gegeven 
aan de wil van de Verdragsluitende Partijen om een gemeen-
schappeüjke strafwetgeving voor de Europese Defensiestrijd-
kraebten tot stand te brengen. Deze wetgeving zal behalve het 
materiële recht ook het strafprocesrecht en een regeling betref-
lende de rechterlijke organisatie moeten bevatten. 

Het scheppen van een dergelijke wetgeving is uiteraard een 
werk. dat lange tijd in beslag zal nemen. De Verdragsluitende 
Partijen hebben er prijs op gesteld reeds thans in het onder-
havige Protocol de beginselen vast te leggen, waarop het ge-
meenschappelijke recht gebaseerd zal moeten worden, opdat 
duidelijk is, dat het aanvaarden van de artikelen blbis van het 
Verdrag en 19 van het Protocol betreffende de rechtspraak 
niet betekent een toekomstige aanvaarding van iedere gemeen-
schappclijke wetgeving, ongeacht haar inhoud, en opdat de ont-
werpers van de gemeenschappelijke wetgeving enige richtlijnen 
zouden hebben. 

De in het Protocol opgenomen beginselen vormen, geiijk de 
considerans zegt. het gemeenschappelijk juridisch erfdeel van 
de deelnemende Staten. Zij zijn niet slechts grondbeginselen van 
onze nationale strafwetgeving, maar bovendien sinus jaar en 
dag zozeer verankerd in het rechtsbewustzijn van het Neder, 
landse volk, dat een toelichting op deze beginselen afzonderlijk 
overbodig mag worden geacht. De inhoud van het Protocol 
spreekt in Nederland voor zich zelf. 
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FINANCIEEL PROTOCOL (IV) 

Algemeen 
Het Financieel Protocol geeft in grcte lijnen aan op welke 

wijze de beginselen, welke in de vierde Titel van het Verdrag 
zijn neergelegd, technisch toegepast moeten worden. Op grond 
van dit Protocol zal een financieel reglement, dat het finan-
ciële beheer van de Gemeenschap tot in bijzonderheden uit-
werkt en regelt, moeten worden ontworpen door het Commis-
sariaat. De Raad van Ministers dient dit financieel reglement 
eenstemmig vast te stellen (artikel 40). 

Het Protocol is ingedeeld in negen Titels. De Titels I t/m 
IV behandelen de verschillende stadia van de begrotingsbehan-
deling en betreffen respectievelijk de voorbereiding, inrichting, 
uitvoering en controle van de begroting. De Titels V t/m VII 
behandelen kasbeheer, deviezenverkeer en buitenlandse hulp. 
Titel VIII betreft de comptabiliteit; Titel IX geeft enige alge-
mene bepalingen. 

Behalve de bepalingen over de buitenlandse hulp, waarop in 
de algemene inleiding op Titel IV van het Verdrag reeds werd 
ingegaan, zijn die over het deviezenverkeer van bijzonder be-
lang. Deze bepalingen zijn opgenomen teneinde te voorkomen, 
dat de tenuitvoerlegging van de begroting leidt tot een transfer 
van deviezen, welke een bedreiging zou kunnen vormen voor 
de financiële en economische stabiliteit, alsmede voor het be-
talingsbalans-evenwicht van de deelnemende Staten. 

Zoals in het voorgaande van deze Memorie bij de bespreking 
van artikel 95 van het Verdrag reeds werd medegedeeld, wordt 
de bijdrage der deelnemende Staten betaald in de nationale 
valuta. Op deze wijze verkrijgt de Defensie Gemeenschap in 
beginsel de valuta, die zij nodig heeft om haar uitgaven in elk 
der deelnemende Staten te verrichten. 

Teneinde de Gemeenschap echter niet voor de onmogelijke 
opgave te stellen haar uitgaven in elk der deelnemende Staten 
precies aan te passen aan de bijdragen dezer Staten, alsmede 
ter bevordering van een efficiënte besteding der gemeenschap-
pelijke gelden, was het noodzakelijk de mogelijkheid te openen 
een bepaald percentage van elke nationale bijdrage te besteden 
voor de aankoop van andere valuta, dan waarin deze bijdrage 
wordt verleend. 

Daarbij moest er uit een deviezenoogpunt (wegvloeien van 
deviezen), alsmede op grond van algemene economische over-
wegingen (werkgelegenheid, benutten industriecapaciteit) voor 
worden gewaakt, dat dit percentage te groot zou zijn. 

Een en ander leidde tot de regeling van artikel 29 juncto 31 
die het mogelijk maakt 15 % der nationale bijdrage te ge-
bruiken voor omzetting in vreemde valuta, terwijl de resteren-
dede 85 % van de bijdrage gereserveerd moet blijven voor de 
betalingen, die verricht moeten worden op het gebied van de 
deelnemende Staat, die de bijdrage levert. 

Teneinde aan het bezwaar tegemoet te komen dat de Defen-
sie Gemeenschap de 15 % van de bijdrage van een of meer der 
deelnemende Staten in een bepaalde Staat gaat besteden, waar-
door in deze Staat, behalve de 85 % der eigen bijdrage nog zeer 
grote bedragen besteed zouden kunnen worden, hetgeen spe-
ciaal bij de kleine Staten tot een ontwrichting van de nationale 
economie zou kunnen leiden en bovendien een ongezonde 
crediteurenpositie tengevolge zou kunnen hebben, werd het 
noodzakelijk geacht de reeds vermelde regeling aan te vullen 
met de bepaling, dat de Gemeenschap in een deelnemende 
Staat haar betalingen moet beperken tot 115 % van de bij-
drage van deze Staat (artikel 30). 

Op verzoek van het Commissariaat of het betrokken land 
kan van de 85-115 % regel worden afgeweken. Wordt hierover 
tussen het Commissariaat en de betrokken Staat geen over-
eenstemming bereikt dan beslist de Raad van Ministers met 
eenstemmigheid. 

Door de boven toegelichte 85 % en 115 %-regel werd ge-
poogd zowel de belangen der deelnemende Staten als het be-
lang dat de Gemeenschap heeft bij een zo ruim mogelijke be-
stedingsmogelijkheid van de haar ter beschikking gestelde mid-
delen, te dienen. 

Aangezien de technische bepalingen van het Protocol een 
practische ontwikkeling van het financieel beheer van de Ge-
meenschap niet in de weg mogen staan, is in artikel 41 be-
paald, dat de Raad van Ministers met algemene stemmen wij-
zigingen in het Protocol kan aanbrengen. 

Hiermede wordt voorkomen, dat elke technische aanpassing 
van het Protocol aan de practijk aan de Parlementen ter ratifi-
catie zou moeten worden voorgelegd. 

EERSTE TITEL 

VOORBEREIDING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGROTING 

Artikel 1. Het Commissariaat beschikt voor de begrotings-
voorbereiding over een Directie Financiën. De Directie raamt 
de middelen en voegt de begrotingsvoorstellen van de ver-
schillende takken van dienst samen tot één ontwerp-begroting. 
Zij heeft daarbij de bevoegdheid die voorstellen in overeen-
stemming met de betrokken diensten te wijzigen. 

TWEEDE TITEL 

INRICHTING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGROTING 

Artikel 2. De mogelijkheid bestaat in de begroting een bui-
tengewone afdeling op te nemen met het oog op buitengewone 
uitgaven dan wel ontvangsten. 

Artikel 3. De specificatie van de uitgaven valt uiteen in een 
verdeling naar organisatie-eenheden en een naar de aard van de 
uitgaven. De uitgaven van hetzelfde karakter worden samen-
gevat in hoofdstukken, welke kunnnen worden onderverdeeld in 
artikelen. 

Artikelen 4 en 5. De begroting moet worden toegelicht ten-
einde een beoordeling van hoogte en doel van de uitgaven 
mogelijk te maken. In de begroting mag geen verband worden 
gelegd tussen de uitgaven en de ontvangsten in die zin, dat een 
bepaalde ontvangst bestemd wordt ter dekking van een bepaal-
de uitgave. Een uitzondering hierop is slechts mogelijk in de 
buitengewone afdeling. 

Artikel 6. Dit artikel staat in verband met artikel 103, twee-
de lid, van het Verdrag waarin de mogelijkheid wordt geopend 
bewapeningsprogramma's voor meer dan één jaar op te stellen. 
De credieten die nodig zijn in verband met de verplichtingen, 
die in een begrotingstijd zullen worden aangegaan, alsmede de 
betalingen die in dit tijdvak worden gedaan, zullen voor dit 
tijdvak worden uitgetrokken. 

Artikel 7. De begroting bevat een bijlage, waarin wordt aan-
gegeven, in welke Staten de uitgaven in beginsel zullen worden 
gedaan, opdat beoordeeld kan worden of aan de bepalingen 
van artikel 29 en 30 wordt voldaan. 

Artikelen 9 en 9bis. Deze beide artikelen hebben betrekking 
op de Duitse bijdrage aan de Defensie Gemeenschap en de 
kosten van stationnering van geallieerde troepen in de Bonds-
republiek en kwamen reeds in de algemene inleiding op de 
vierde Titel van het Verdrag ter sprake. 

Artikel 10. Over ongebruikte begrotingsgelden kan in een 
volgend begrotingsjaar alleen worden beschikt, voorzover dit 
bij de goedkeuring van de begroting is bepaald. 

Een mogelijk tekort aan het eind van een begrotingsjaar 
wordt door de opening van een crediet op de lopende be-
groting of bij uitzondering door de begroting voor het vol-
gende jaar gedekt. Een batig saldo wordt in een reservefonds 
gestort. Dit reservefonds mag niet hoger zijn dan '/i.e van 
de hoogste begroting in de afgelopen vijf jaren. In de begro-
ting wordt bepaald op welke wijze het reservefonds zal wor-
den besteed. 
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DERDE TITEL 

UTVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGROTING 

Artikel 11. De uitvoering van de begroting berust op het 
beginsel van de scheiding van de functies van ordonnateur en 
van comptabele. Het beheer van de credieten alsmede het ver-
strekken van betalingsopdrachten geschiedt door de ordonna-
teurs, die bij de verschillende takken van dienst van de Ge-
meenschap zijn geplaatst. Het geldelijke beheer, het daadwer-
kelijk uitbetalen en incasseren van gelden, berust bij de comp-
tabelen, die hun instructies rechtstreeks van de Directie Finan-
ciën ontvangen. 

Artikelen 12 en 13. De Voorzitter van het Commissariaat 
is hoofd-ordonnateur. De ordonnancerings-bevoegdheid kan 
op advies van de Directie Financiën met zekere beperkingen 
worden gedelegeerd aan andere leden van het Commissa-
riaat, alsmede aan verschillende hoofden van dienst. Deze be-
voegdheid dient in ieder geval te blijven binnen de grenzen 
van de maandelijkse machtigingen van de Directie Financiën. 

Artikel 15. Het opnemen van leningen alsmede elk besluit 
van het Commissariaat, dat tot gevolg heeft dat haar beschik-
kingsbevoegdheid over de activa der Gemeenschap wordt be-
perkt, vereist de eenstemmige goedkeuring van de Raad. 

Artikel 18. Het Commissariaat doet binnen het kader van 
de begroting de aanschaffingen ten behoeve van de Gemeen-
schap. Het verrichten van aanschaffingen, welke niet zijn 
voorzien in de begroting, is toegestaan, mits de hiermede ge-
moeide bedragen minder belopen dan 10 000 reken-eenheden 
en de totale omvang van de uitgaven door deze aanschaf-
fingen niet wordt verhoogd. 

In beginsel worden contracten, afgesloten op het gebied 
van een van de Staten, opgesteld in de valuta van dit land. 

VIERDE TITEL 

CONTROLE TIJDENS DE TENUITVOERLEGGING 
VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEGROTING 

Artikel 21. De controle tijdens de uitvoering van de be-
groting wordt, behalve door de financiële controleur, ook uit-
geoefend door de verschillende takken van dienst. 

Artikel 22. De taak van de financieel controleur omvat: 
1. het geven van advies. Hiertoe worden alle voorstellen 

waarmede uitgaven gemoeid zijn aan hem voorgelegd; 
2. het beoordelen van de regelmatigheid van de uitgaven. 

Hiertoe worden alle af te sluiten contracten en alle betalings-
opdrachten vooraf aan zijn beoordeling onderworpen. 

Artikel 23. Elke tak van dienst beschikt over een finan-
ciëel-administratieve afdeling, met behulp waarvan er voor 
wordt gewaakt dat de credieten worden beheerd overeenkom-
stig de voorschriften en de noodzakelijke doelmatigheid en 
zuinigheid worden betracht. 

VIJFDE TITEL 

KASBEHEER 
Artikel 24. De Gemeenschap zal zoveel mogelijk een 

daadwerkelijke geldbeweging vermijden en haar financiële 
transacties ten uitvoer brengen door overschrijvingen. Te dien 
einde zal zij rekeningen aanhouden bij de centrale banken 
van de deelnemende Staten en gebruik maken van bestaande 
postchèque- en giro-instellingen. Bij uitzondering kan gebruik 
worden gemaakt van particuliere bankinstellingen. 

Artikel 26. Aangezien de Gemeenschap voor het nakomen 
van haar financiële verplichtingen in grote mate afhankelijk is 
van de bijdragen van de deelnemende Sta'.en, wordt het niet 
op tijd betalen van de bijdragen na drie dagen beboet met een 
rente van 10 % te rekenen vanaf de dag, waarop de bijdrage 
betaald had moeten worden, terwijl bovendien de betreffende 
Staat de extra kosten, welke de Gemeenschap heeft gemaakt, 
zal moeten vergoeden. 

Artikel 27. De Gemeenschap kan bij de deelnemende 
Staten voorschotten opnemen, welke echter het bedrag van de 
contributie voor de daarop volgende maand niet mogen over-
treffen. 

Artikel 28. De Gemeenschap zal zich onthouden van alle 
financiële transacties, welke niet volstrekt noodzakelijk zijn. 
De beschikbare kasgelden worden in de deelnemende Staten 
in kortlopend schatkistpapier belegd; omzetting in andere va-
luta is mogelijk mits de Raad van Ministers hiermede met alge-
mene stemmen instemt. Belegging van beschikbare gelden in 
een niet deelnemende Staat is eveneens slechts mogelijk, indien 
de Raad hieraan met algemene stemmen zijn goedkeuring 
hecht. 

ZESDE TITEL 
DEVIEZENVERKEER 

Artikelen 29 en 30. Voor het door de Gemeenschap te voe-
ren deviezenbeleid moge worden verwezen naar hetgeen hier-
over in de algemene inleiding op dit Protocol is medegedeeld. 

Artikelen 31 en 32. Met inachtneming van het percentage, 
vermeld in artikel 29 kan het Commissariaat zonder machti-
ging overgaan tot omzetting van de valuta van een deelnemen-
de Staat in die van een van de Staten, welke lid zijn van een 
multilateraal betalingssysteem (in casu de Europese Betalings 
Unie). 

Bij de omzetting van de valuta van een deelnemende Staat 
in die van een Staat, die geen lid is van een multilateraal be-
talingssysteem heeft het Commissariaat de toestemming nodig 
van de Staat, welks valuta het wil omzetten. Wordt geen toe-
stemming verkregen of betreft het de omzetting van de natio-
nale valuta van de deelnemende Staten in U.S.A.-dollar of 
andere vrij-converteerbare valuta, dan is een eenstemmige be-
slissing van de Raad van Ministers vereist. 

Voor omzetting van U.S.A.-dollars of vrij converteerbare 
valuta in de valuta van een van de deelnemende Staten is even-
eens goedkeuring van de Raad met algemene stemmen nood-
zakeiijk. 

Artikel 34. Zoveel mogelijk zal worden rekening gehouden 
met de indirecte deviezenlast, welke voor een deelnemende Staat 
voortvloeit uit de activiteiten van de Gemeenschap in het mone-
taire gebied van deze Staat. 

Artikel 35. Het Commissariaat zal er voor zorgdragen sto-
ringen in de betalingsbalansen van de deelnemende Staten te 
vermijden. 

Artikel 36. Wanneer de valuta-transacties niet langer bin-
nen de Europese Betalings Unie kunnen plaatsvinden, zal de 
Raad van Ministers met algemene stemmen nieuwe transfer-
bepalingen vaststellen. 

ZEVENDE TITEL 
BUITENLANDSE HULP 

Artikelen 37 en 38. Ten aanzien van de buitenlandse hulp 
moge worden verwezen naar de algemene inleiding op de 
vierde Titel van het Verdrag. 

ACHTSTE TITEL 
COMPTABILITEIT 

Artikel 39. De comptabele voorschriften, die een duidelijk 
inzicht in' het financiële leven van de Gemeenschap moeten 
mogelijk maken, kunnen niet dan met goedkeuring van de met 
de controle belaste autoriteiten, door de Directie Financiën 
worden uitgevaardigd. 

PROTOCOL BETREFFENDE DE BEZOLDIGINGSVOOR-
WAARDEN VOOR HET MILITAIRE EN BURGER-

PERSONEEL VAN DE GEMEENSCHAP EN 
HUN RECHTEN OP PENSIOEN (V) 

1. Algemeen 
De gemeenschappelijke rechtspositie van het Europese mili-

taire personeel zal worden verankerd in voorschriften, welke 
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de militaire status zullen bepalen met al h;'ar rechten en ver-
plichtingen. Evenzeer als Europese benoemings-, bevorderings-
en ontilagvoorschriften onvermijdelijk zijn om de perionel: 
integratie van fictie tot realiteit te doen worden, even/eer bleek 
het nodig tot een gemeenschappelijk steNel van beloning van 
diensten te geraken. 

De leidende gedachte in dit Protocol Li derhalve, dat de 
geldelijke en materiële verzorging van gelijkwaardige militairen. 
die in één strijdmacht onder dezelfde voorwaarden en om-tan-
digheden gemeenschappelijk een taak vervullen, op gelijke be-
ginselen behoort te berusten, ongeacht de nationaliteit van de 
belanghebbenden en het land waar verblijf wordt gehouden. 

Deze beginselen, welke de grondslag vormen voor een door 
het Commissariaat met unanieme goedkeuring van de Raad 
van Ministers vast te stellen reglement zijn, wat de bezol 
van militair personeel betrelt. neergelegd in de artikelen 1 tot 
en met 7. Artikel 8 betreft de rechtspositie en de bezoldiging 
van burgerpersoneel, terwijl artikel 9 over de pensioenrechten 
van het personeel handelt. 

Het ligt voor de hand. dat de financiële consequenties van 
de in voorbereiding zijnde regelingen betreffende de rechts-
positie van het personeel van de instellingen en Strijdkrachten 
der Gemeenschap niet volkomen gelijk zullen zijn aan die van 
de overeenkomstige nationale regelingen. Van Nederlandse zijde 
is bij de voorbereiding van het Verdrag en bij de besprekingen 
in de Interim-Commissie bij voortduring stelling genomen tegen 
het opvoeren van bezoldigingen en emolumenten van het 
E.D.G.-personeel. Het laat zich voorlopig aanzien, dat ook 
indien het totale beeld enige verhoging medebrengt, deze niet 
van zodanige aard zal zijn, dat daardoor het plafond van de 
Nederlandse defensie-uitgaven in gevaar zal worden gebracht. 

2. De artikelen 
Artikel I. Dit artikel bevat de kern van de hierboven om-

schreven beginselen. Uit het slot van het artikel volgt echter, 
dat de nationale fiscale en sociale bepalingen uit de nationale 
wetgeving alsmede die van het familierecht van toepassing blij-
ven. Derhalve zal o.m. de kindertoelage door de nationale 
bepalingen worden beheerst. De bedoelde wetten en daaruit 
gevolgde regelingen zijn in de onderscheiden Staten dermate 
verschillend van opzet, wat techniek, doel en samenhang met 
binnenlandse omstandigheden betreft, dat een doorkruising 
daarvan onaanvaardbaar leek. terwijl zij anderzijds slechts be-
perkte invloed op de gestelde beginselen voor de bezoldiging 
hebben. 

Artikel 3. Om te geraken tot het eerder vermelde doel zijn 
in dit artikel de samenstellende delen vermeld, waaruit de be-
zoldiging zal bestaan. 

Indien de economische omstandigheden in alle deelnemende 
Staten gelijk waren, zou volstaan kunnen worden met eenzelfde 
bezoldiging, uiteraard rekening houdende met rang en dienst-
tijd. 

Aangezien dit echter niet het geval is, was het nodig een 
stelsel te ontwerpen, waarin met de onderlinge verschillen in 
kosten van levensonderhoud rekening kan worden gehouden. 

Daartoe is boven de basisbezoldiging, die voor alle Europese 
militairen — rekening houdende met rang en diensttijd — 
gelijk zal zijn, de mogelijkheid geopend een toelage op de 
bezoldiging toe te kennen, welke kan verschillen naarmate de 
kosten van levensonderhoud in bepaalde landen of plaatsen 
hoger of lager zijn. 

Voorts zal een buitenland-toelage worden toegekend bij ver-
blijf in een andere Staat dan die van herkomst, ter compensatie 
van de hogere kosten, welke de vreemdeling boven een in-
woner heeft. 

Artikel 4. Boven de bezoldiging zullen blijkens dit artikel 
verschillende voorzieningen worden getroffen, welke reeds in 
de huidige nationale regelingen voorkomen. 

Artikel 5. Met het oog op de moeilijkheden bij het ver-
krijgen van een woning, welke moeilijkheden vanwege de vele 
overplaatsingen in het bijzonder voor militairen gelden, en de 
veelal zeer hoge kosten van huisvesting bij verblijf buiten de 

eigen Staat, zijn in dit artikel bepalingen opgenomen, op grond 
waarvan aan deze nadelen tegemoet zal worden gekomen, hetzij 
door verstrekking van huisvesting in natura — in welk geval 
een inhouding op de bezoldiging zal worden toegepast —, hetzij 
door toekenning van een vergoeding, ingeval de huur uitzon-
derlijk hoog is. Ingeval in het buitenland geen huisvesting in 
natura wordt verstrekt zal de in het slot van artikel 3 bedoelde 
buitenland-toelage worden verhoogd. 

Artikel 7. Volgens dit artikel zullen de deelnemende Staten 
bij wijze van overgangsmaatregel hun onderdanen uit eigen 
middelen een aanvulling op de Furopesc bezoldiging kunnen 
toekennen, indien de verschillen in inkomsten bij dienstver-
richting in de eigen en in een andere Staat daartoe aanleiding 
geven. 

Hierbij is gedacht aan de verzorging van militairen, die uit 
hun eigen dure Staat naar een goedkope Staat worden overge-
plaatst en dientengevolge zouden terugvallen op het inkom-
stenpeil van de goedkope Staat. De aanvulling dient om de 
band met de eigen Staat te kunnen onderhouden en om aan 
aldaar bestaande verplichtingen te kunnen voldoen. De uitbeta-
ling zal evenwel plaats hebben in de Staat van herkomst ten-
einde de gelijkheid van de inkomsten van militairen van ver-
schillende nationaliteit, die samen in een bepaalde Staat dienen, 
te handhaven en voorts om te voorkomen, dat bij verblijf van 
vele vreemde militairen in een goedkope Staat een ongewenst 
grote koopkracht zou ontstaan. 

Artikel 8. De rechtspositie van het burgerpersoneel van de 
Gemeenschap zal eveneens bij reglement worden vastgesteld. 
Dit zal echter slechts van toepassing zijn op die categorie van 
dat personeel, waarvan zal worden bepaald dat het niet onder 
de arbeidswetgeving van de Staat van verblijf of van de Staat 
van herkomst zal blijven vallen. 

Artikel 9. Evenzeer als de bezoldigingen onlosmakelijk zijn 
verbonden aan de regelingen, welke de rechtspositie van het 
personeel beheersen en daarmede één geheel vormen, evenzeer 
dienen de pensioenregelingen op dit geheel te zijn ingesteld; zij 
vormen het sluitstuk van de rechtspositieregeling. 

Zonder in bijzonderheden te treden, is in dit artikel de na-
druk gelegd op het streven naar gelijkheid van de rechten op 
pensioen. De laatste twee alinea's geven overgangsbepalingen. 

Terwijl met betrekking tot de bezoldingsregeling voor het 
militaire personeel in artikel 6 is bepaald, dat deze zal worden 
vastgesteld in de maand volgende op die, waarop het Verdrag 
van kracht wordt, ontbreekt een dergelijke termijnstelling ten 
aanzien van de pensioenregeling. Dit houdt verband met de 
grote verschillen, welke in de onderscheiden landen op dit 
gebied bestaan. De te treffen maatregelen, het leggen van ver-
band tussen de onderling afwijkende nationale regelingen, even-
tueel de instelling van een pensioenfonds en het overleg met de 
deelnemende Staten over de aanvaardbaarheid van de aan te 
leggen maatstaven, mede met het oog op de geldende rege-
lingen, zullen geruime tijd vergen. 

Het Commissariaat zal een desbetreffend reglement opstel-
len. Evenals ten aanzien van de bezoldigingsregelingen, is voor 
dit reglement de eenstemmige instemming van de Raad van 
Ministers vereist. 

Tot het ogenblik van inwerkingtreding van het reglement 
blijven de nationale regelingen van kracht en wordt dienst aan 
de Gemeenschap als dienst aan de eigen Staat aangemerkt. 

PROTOCOL BETREFFENDE HET GROOTHERTOGDOM 
LUXEMBURG (VI) 

Het Verdrag gaat er van uit, dat iedere deelnemende Staat 
een contingent strijdkrachten, bestaande uit één of meer basis-
eenheden, in de Europese strijdkrachten zal inbrengen. Gezien 
zijn geringe bevolkingstal zal het Groothertogdom Luxemburg 
echter niet in staat zijn om een basiseenheid te leveren. 

Het is om deze reden, dat in dit Protocol wordt bepaald, 
dat de omvang van de Luxemburgse strijdkrachten, hun orga-
nisatie, de wijze van eventuele integratie en het gebruik, dat 
van deze strijdkrachten zal worden gemaakt, zullen worden 
geregeld in een overeenkomst tussen de Gemeenschap en het 



37 

Groothertogdom, waarvoor de N.A.V.O.-opperbevelhebber 
toestemming zal moeten geven. 

Het laat zich aanzien, dat deze strijdkrachten in een bir>is-
eenheid van een andere nationaliteit zullen worden ingepast. 

Voorts zal in deze overeenkomst de duur van de diensttijd 
voor de Luxemburgse strijdkrachten worden vastgesteld. Deze 
bijzondere regeling staat in verband met het feit, dat in Luxenv 
burg een aanzienlijk kortere diensttijd geldt dan in de overige 
deelnemende Staten, hetgeen voortkomt uit de bijzondere dc-
mografische en economische omstandigheden van die Staat. 

Voor zover dit voor de uitvoering van het voorgaande nood-
zakelijk is, zal kunnen worden afgeweken van de bepalingen 
van het Verdrag en het Militaire Protocol (l). 

PROTOCOL INZAKE DE BETREKKINGEN TUSSEN 
DE EUROPESE DEFENSIE GEMEENSCHAP 

EN DE N.A.V.O. (VII) 

PROTOCOL NOPENS DE BIJSTANDSVERPLICHTINGEN 
VAN DE AAN DE GEMEENSCHAP DEELNEMENDE 

STATEN TEN OPZICHTE VAN DE STATEN 
DIE PARTIJ ZIJN BIJ DE 

N.A.V.O. (VIII) 
Behoeven geen nadere toelichting, daar deze reeds gegeven 

werd in de toelichting op het Verdrag, Eerste Titel. Hoofd-
stuk 1. artikel 2. 

1.4. ACCOORD, VOORZIEN IN ARTIKEL 107, LID 4b. 
Dit accoord behoeft geen bekrachtiging. 
Behalve de toelichting op artikel 1 van het Ontwerp van 

Wet. onder I. 1, het Verdrag, Vijfde Titel, welke commentaar 
geeft op artikel 107, lijkt geen nadere beschouwing van dit 
Accoord noodzakelijk. 

2. TOELICHTING OP ARTIKEL 2 VAN HET ONTWERP 
VAN WET. 

2.1. OVEREENKOMST BETREFFENDE DE RECHTSPO-
SITIE DER EUROPESE DEFENSIESTRIJDKRACH-
TEN EN HET HANDELSPOLITIEKE EN FISCALE 
REGIEM VAN DE EUROPESE DEFENSIEGKMEEN-
SCHAP. 

Algemeen 
In deze Overeenkomst worden, zoals de titel reeds aanduidt, 

twee onderwerpen van verschillend karakter geregeld. In de 
eerste twee Titels worden de rechten en verplichtingen vast-
gesteld van de Strijdkrachten in de Staten, waar zij worden 
gestationneerd. De derde Titel heelt betrekking op het belas-
ting- en douaneregime, waaraan de Gemeenschap zelf, haar 
leden en de goederen, welke zij aankoopt of gebruikt, onder-
worpen zullen zijn. 

Uit de vierde Titel blijkt, dat ten aanzien van de Overeeii-
komst de bepalingen van het Verdrag waar nodig en mogoüjk 
toepasselijk zullen zijn. Met name worden genoemd de defi-
nities, vermeld in de vierde Titel van het Protocol inzake de 
Rechtspraak (II). de institutionele bepalingen van het Verdrag, 
in het bijzonder wat betreft de functie van het Hof, terwijl 
tenslotte wordt bepaald, dat de Staten, welke partij zijn bij 
het Verdrag, dat tevens zullen zijn bij de Overeenkomst en dat 
de duur van beide tractaten dezelfde zal zijn. 

EERSTE TITEL 
OPENBARE VEILIGHEID 

1. Algemeen 
De strijdkrachten van de Defensiegemeenschap zullen de-

zelfde, namelijk Europese rechtspositie hebben, maar bestaan 
uit zes verschillende nationaliteiten. De hieruit in de Staten 
van verblijf voortvloeiende problemen me! betrekking tot de 

openbare veiligheid worden in deze titel geregeld. Daarin 
wordt vastgesteld, welke rechten en verplichtingen de leden der 
Europese Defensiestrijdkrachten en hun familieleden in de 
Staat van verblijf zullen hebben en aan welke lormalitciten zij 
moeten voldoen. Bij de redactie van deze artikelen is rekening 
gehouden met het verlauyen der deelnemende Staten om de 
stationnering van Strijdkrachten van vreemde nationaliteit zo 
min mogelijk invloed te doen hebben op de normale gang van 
zaken in de Staat van verblijf, terwijl anderzijds werd erkend, 
dat de faciliteiten en rechten die mei: a.ui de nationale slrijd-
krachten in eigen land pleegt te geven voor het merendeel even-
een. voor de strijdkrachten van de Gemeenschap noodzakelijk 
zijn. 

2. De artikelen 
Artikel I. Wellicht ten overvloede wordt als algemeen begin-

sel voorop gesteld dat de leden van de F.uropesc Strijdkrachten 
de wetten van de Staat van verblijf dienen te respecteren. Zulks 
geldt uiteraard voor iedere ingezetene van een land, zowel voor 
onderdanen als vreemdelingen. Evenzeer duidelijk is het voor-
schrift dat de leden van de F.uropesc Defensiestrijdkrachten 
zich in de Staat van verblijf dienen te onthouden van iedere 
politieke activiteit. Voor zover het hier het eigen nationale con-
tingent betreft, is zulks in overeenstemming met de in de mees-
te landen voor de nationale strijdkrachten heersende opvat-
tingen, terwijl het evenzeer een algemeen aanvaarde regel is 
voor het gedrag van vreemdelingen. Dit verbod van politieke 
activiteit mag echter de normale uitoefening van de staatkun-
dige rechten en plichten van de militairen volgens het recht van 
de eigen Staat niet belemmeren. Wel zal hierbij rekening moeten 
worden gehouden met het feit. dat de betrokkenen in de Euro-
pese Defensiestrijdkrachten dienen, d.w.z. uit het dienstbelang 
kunnen bepaalde voorwaarden voor de uitoefening voort-
vloeien. 

De autoriteiten van de Europese Defensiesirijdkrachten zul-
len belast worden met het toezicht op de nakoming van het in 
de eerste twee alinea's gestelde. De Staat van verblijf zal de 
medewerking van deze autoriteiten kunnen inroepen. 

Artikel 2. Indien de gewone paspoorten en visa-formaliteiten 
en de vreemdelingen-registratie op de leden van de Europese 
Defensiestrijdkrachten van toepassing waren gelaten, zou dit 
een te omslachtige regeling ten gevolge hebben. Daarom wordt 
hier bepaald, dat slechts twee bescheiden zullen worden geëist: 
een identiteitsbewijs en een reisopdracht. Op deze documenten 
zijn de meest noodzakelijke gegevens vermeld. 

Het burgerpersoneel van de Strijdkrachten zal ingevolge ar-
tikel 46 van de Overeenkomst juncto artikel 33 van het Pro-
tocol inzake de Rechtspraak, eveneens onder deze bepalingen 
vallen. Het derde lid geeft daarnaast nog een bijzondere regeling 
voor dit personeel. 

Artikel 3. Terwijl voor de leden van de Europese Defensie-
strijdkrachten vereenvoudigde grensformaliteiten konden wor-
den aanvaard, werd inbreuk op het vreemdelingentoezicht niet 
gewenst geacht ten opzichte van hun gezinsleden. Voor hen 
werd het paspoort gehandhaafd, doch tot vrijstelling van visa-
formaliteiten besloten. Door een desbetreffende aantekening in 
het paspoort zal blijken, dat zij gezinsleden als hier bedoeld zijn 
en dat zij door de bevoegde autoriteiten van de Europese De-
fensiestrijdk-rachten zijn gemachtigd om het gezinshoofd te ver-
gezellen. Hierdoor worden waarborgen verkregen tegen een al 
te grote stroom van vreemdelingen, die de geïntegreerde troe-
pen-eenheden zouden volgen. 

Daarbij zijn de nodige voorzieningen getroffen om te voor-
komen, dat door de Staat van verblijf de hem toekomende rech-
ten op zodanige wijze worden uitgeoefend, dat daardoor aan-
zienlijke belangen van de Gemeenschap zouden worden ge-
schaad. Nochtans is hier de eindbeslissing aan de Staat van 
verblijf voorbehouden. 

Artikel 4. Teneinde te voorkomen, dat de leden van de 
Europese Defcnsiestrijdkrachten. na afloop van hun diensttijd 
in een vreemde Staat zouden achterblijven, werd op de Ge-
meenschap de verplichting gelegd hun repatriëring te verzeke-
ren. Ook een „onderduiken" van leden van de Strijdkrachten in 
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de Staat van verblijf is niet alleen om militaire redenen, maar 
evenzeer uit hoofde van vreemdelingen-toezicht en van hand-
having van de openbare orde hoogst ongewenst. Vandaar, dat 
onwettige afwezigheid, langer dan /es dagen, aan de Staat van 
verblijf moet worden medegedeeld. 

Het derde lid voorkomt dat de leden van de Strijdkrachten 
onbedoeld voorrechten zouden, gaan genieten ten aanzien van 
een vestiging in de Staat, waarin zij als zodanig verblijven. 
Uiteraard geldt dit evenzeer voor de gezinsleden. 

Artikel 5. Het verblijf van militaire eenheden in een Staat 
doet, met het oog op de handhaving van de openbare orde het 
wenselijk zijn, dat zekere rechten ten aanzien van het politie-
toezicht aan de Europese Defensie Gemeenschap worden ver-
leend. Zulks is in het rechtstreeks belang van de ordehand-
having te achten. Deze rechten strekken zich in beginsel uit en 
beperken zich tot de kampen, verblijven en andere inrichtingen, 
welke bij de Europese Strijdkrachten in gebruik zijn. Tot een 
optreden hier buiten is de militaire politie van de Europese 
Strijdkrachten niet bevoegd dan krachtens afzonderlijk te sluiten 
overeenkomst. Ten aanzien van het optreden van de burger-
politie van de Staat van verblijf binnen de Europese installaties 
zullen de voorschriften gelden, welke ook hier te lande in de 
practijk worden gevolgd: de burgerpolitie kan binnen die instal-
laties enz. optreden, maar behoeft om zulks te doen, de toe-
stemming van de militaire autoriteiten en handelt in samen-
werking met de militaire politie. 

Artikel 6. Het zou te veel onnodige administratieve beslom-
meringen veroorzaken, indien rijbewijzen Staat voor Staat zou-
den moeten worden afgegeven en erkend. Daarom werd over-
eengekomen, dat een door een deelnemende Staat of de autori-
teiten van de Europese Dcfensiestrijdkrachten afgegeven ge-
woon of militair rijbewijs ook in de andere landen geldig zal 
zijn. Voor de schippersdiploma's en scheepscertificaten geldt 
een andere regeling. 

Artikel 7. De verkeersveiligheid eist, dat het militaire ver-
keer ;:ich aan de geldende regelen van de Staat van verblijf aan-
past. In dit artikel wordt echter rekening gehouden met de mo-
gelijk leid. dat van de vigerende verkeerswetgeving in verband 
met bijzondere militaire eisen wordt afgeweken. Deze afwij-
kingen zullen dan echter in de nationale wetgeving moeten wor-
den vastgelegd. 

Het tweede lid onttrekt de registratie van de militaire voer-
tuigen van de Gemeenschap aan de veelal verschillende voor-
schrilten, van kracht in de deelnemende Staten. De autoriteiten 
van de Gemeenschap zijn verplicht een eigen registratiesysteem 
te ontwerpen. Indien voertuig en bestuurder van de voorge-
schrevcn kentekenen en papieren zijn voorzien, is deelneming 
aan het verkeer in alle deelnemende Staten geoorloofd. 

Hiertegenover is echter geëist, dat de voertuigen wel moeten 
voldoen aan de in elk der deelnemende Staten voor voertuigen 
geldende voorschriften, terwijl de autoriteiten van de Gemeen-
schap verplicht zijn nauwkeurig toezicht te houden op het goed 
functionneren van de in het verkeer gebrachte voertuigen. Deze 
bepaling is in het bijzonder van belang in verband met het op 
het stuk van de aansprakelijkheid van de Gemeenschap inge-
voerde systeem van aansprakelijkheid voor „fautes de service". 

Artikel 8. Hetgeen naar aanleiding van artikel 7 omtrent het 
wegverkeer werd opgemerkt, geldt mutatis mutandis evenzeer 
ten aanzien van het militaire luchtverkeer. 

Het streven naar gelijkvormigheid van de in de deelnemende 
Staten geldende voorschriften wordt in de tweede alinea bevor-
derd. Verzoeken van het Commissariaat om af te wijken 
van de voor de luchtvaart geldende wetgeving zullen rekening 
moeten houden met terzake bestaande internationale overeen-
komsten. 

Artikel 9. Het dragen van de uniform zal aan speciale voor-
schriften onderworpen zijn, welke ter kennis van de bevoegde 
autoriteiten van de deelnemende Staten dienen te worden ge-
bracht. Nog daargelaten de eisen, welke de militaire discipline 
terzake stelt, werd, teneinde de herkenbaarheid als zodanig te 
waarborgen, bepaald, dat de geregelde militaire eenheden bij 
het overschrijden der grenzen geüniformeerd dienen te zijn. 

Artikel 10. Het dragen van wapenen door troepen van 
vreemde nationaliteit levert uiteraard in de Staat van verblijf 
bezwaren op, doch is anderzijds onvermijdelijk. Een en ander 
zal nader in voorschriften worden geregeld, die ter kennis van 
de Staat van verblijf zullen worden gebracht. 

Artikel II. Dit artikel heeft de strekking, de belangen van 
de deelnemende Staten, welke gemoeid zijn met het bepaalde in 
de artikelen 9 en 10, voldoende tot hun recht te doen komen. 

TWEEDE TITEL 
OPENBARE DIENSTEN EN MILITAIRE 

INSTALLATIES 
1. Algemeen 

Als consequentie van de integratie van de nationale strijd-
krachten in de Europese Defensiestrijdkrachten doet zich de 
behoefte gevoelen omtrent het gebruik dat de Europese De-
fensiestrijdkrachten van de openbare diensten in de deelnemen-
de Staten kunnen maken, regelen te stellen. 

Uit dezelfde overweging bleek het noodzakelijk een regeling 
te treffen omtrent het gebruik van installaties van militaire 
aard. Deze regeling is vervat in de artikelen 21 tot en met 26. 

De beide laatste artikelen van deze Titel geven een regeling 
omtrent het gebruik van arbeidskrachten door de Gemeen-
schap in de Staat van verblijf en legt voor de deelnemende 
Staten de verplichting vast om aan de Europese Defensiestrijd-
krachten, voor wat betreft de bevrediging hunner behoeften, 
zoveel mogelijk dezelfde positie te verlenen, als aan andere op 
haar grondgebied gestationneerde strijdkrachten is toegekend. 

2. De artikelen 
Artikel 12. Dit artikel vormt de basis van het recht om ge-

bruik te maken van het dienstbetoon van sommige openbare 
diensten. Door een niet-limitatieve opsomming duidt de eerste 
alinea aan wat onder openbare diensten moet worden verstaan. 

De tweede alinea houdt verband met het feit, dat het dienst-
betoon van sommige openbare diensten bestaat uit het ten ge-
bruike stellen van installaties, terwijl de openbare dienst zelf 
in hoofdzaak met aanleg en onderhoud belast is. Gedacht dient 
hier te worden aan het gebruik van een haven, luchthaven en 
dergelijke, als zodanig. Vergelijking met het dienstbetoon van 
b.v. de posterijen maakt dit duidelijk. 

De derde alinea verplicht de autoriteiten van de Gemeen-
schap te bevoegder plaatse in de Staat van verblijf hun be-
hoeften in dit opzicht kenbaar te maken. 

Artikel 13. De Gemeenschap dient met de Staat van verblijf 
overeenkomsten af te sluiten omtrent de voorwaarden waarop 
openbare diensten hun dienstbetoon zullen verlenen. 

In het bijzonder voor Nederland geldt, dat verschillende 
openbare diensten niet onder de zeggenschap van de centrale 
Overheid vallen. Mitsdien wordt in dit artikel ruimte gelaten 
voor directe onderhandelingen tussen de Gemeenschap en de 
leveranciers van de gewenste dienst. 

In de tweede alinea is het principe vastgelegd, dat de Gemeen-
schap voor geleverde diensten normaal betaalt als iedere andere 
gebruiker. Bij bijzondere overeenkomst zullen evenwel afwij-
kende voorwaarden en tarieven voor de Gemeenschap kunnen 
worden overeengekomen. 

Artikel 14. Aangezien aan het karakter van openbare dien-
sten inhaerent is, dat van de prestaties van hun installaties in 
beginsel door een ieder gebruik kan worden gemaakt, kan 
slechts bij wijze van uitzondering in bepaalde gevallen aan de 
Europese Strijdkrachten het uitsluitende beschikkingsrecht over 
bepaalde installaties worden toegestaan, bij nadere bijzondere 
overeenkomst. 

Artikel 15. Dit artikel legt het beginsel vast van samen-
werking tussen de beveiligingsdiensten ten behoeve van het 
luchtverkeer en de meteorologische dienst in de Staat van ver-
blijf enerzijds, met de overeenkomstige diensten van de Ge-
meenschap anderzijds. Deze samenwerking zal echter bij bij-
zondere overeenkomst uitwerking dienen te vinden. 
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Artikel 16. Dit artikel geeft een regeling omtrent de facili-

teiten voor leden van de Europese Strijdkrachten bij vervoer 
per spoor en bij vervoer langs de weg. 

Aangezien alle deelnemende Staten tot de spoorwegen in een 
andere verhouding staan dan het wegvervoer, kan op verzoek 
van de Gemeenschap slechts voor het vervoer per spoor aan 
de leden van de Europese Defensiestrijdkrachten vermindering 
dan wel vrijstelling van de bij tarief vastgestelde prijs worden 
toegekend. 

Een dergelijke verplichting tot het toekennen van reducties 
was ten aanzien van het wegvervoer onmogjlijk. Vrijwel alle 
deelnemende Staten missen de bevoegdheden om de wegver-
voerders tot zodanige reductieverlening te verplichten. Voor het 
wegvervoer zal de Staat van verblijf dan ook slechts reducties 
verlenen, voor zover zodanige voorwaarden rechtens van be-
paalde vervoerders kunnen worden verkregen. 

Zowel voor het vervoer per spoor als voor het wegvervoer 
geldt, dat reductie wordt verleend tegen vergoeding door de 
Gemeenschap. De nadere overeenkomst moet rekening houden 
met de vermeerdering van het vervoer, welke het gevolg is van 
de verleende reductie. 

Artikelen 17, 18 en 19. Deze artikelen behelzen een regeling 
voor het geval de openbare diensten niet kunnen voldoen aan 
de behoeften van de Europese Strijdkrachten. 

In dit geval trachten de bevoegde autoriteiten van de Staat 
van verblijf en van de Gemeenschap bij onderlinge overeen-
komst tot een oplossing te geraken. Daartoe kunnen zij zich 
bedienen van een gemengde commissie van deskundigen. Komt 
men binnen redelijke tijd niet tot overeenstemming dan doet 
het Commissariaat een aanbeveling, waartegen de Staat van 
verblijf binnen een maand in beroep kan komen bij de Raad. 
De Staat van verblijf moet de aanbeveling opvolgen als de 
Raad, beslissend met een meerderheid van twee derden, deze 
bevestigt. 

Zou een Staat van oordeel zijn dat de handelingen van het 
Commissariaat, wat hem betreft, ernstige en blijvende storingen 
dreigen te veroorzaken, dan staat hem de weg van artikel 56 
van het Verdrag open. 

Voor de wijze, waarop in de behoeften van de Europese De-
fensiestrijdkrachten kan worden voorzien, heeft men de keuze 
uit de volgende middelen, geplaatst in volgorde van voorkeur: 

1. bij voorkeur regelend optreden ten aanzien van het ge-
bruik van de diensten of hun installaties (waarbij te denken 
valt aan beperking van het binnenlands gebruik ten behoeve 
van de Europese Defensies:rijdkrachten): 

2. wijziging, versterking of uitbreiding van de bestaande 
installaties; 

3. tot stand brengen van nieuwe installaties. 
De kosten, welke verbonden zijn aan wijziging, versterking 

of uitbreiding van bestaande installaties of aan de oprichting 
van speciale installaties komen in beginsel ten laste van de 
Gemeenschap. Genieten de onderdanen van de Staat van ver-
blijf zelf ook van de wijzigingen, dan vindt bij bijzondere over-
eenkomst een nadere verdeling van de kosten tussen de Ge-
meenschap en de Staat van verblijf plaats. 

Aangezien bij wijziging, uitbreiding, e.d. van installaties van 
een openbare dienst storing in het geheel van de betreffende 
openbare dienst moet worden voorkomen, worden de werk-
zaamheden uitgevoerd door de Staat van verblijf. 

Artikel 20. Om de zojuist vermelde reden dient ook het be-
heer en onderhoud dezer installaties in handen te blijven van 
de Staat van verblijf, waarvoor tenslotte het recht van eigendom 
een onmisbare voorwaarde wordt geacht. De kosten van dit 
beheer en onderhoud zijn eveneens ten laste van de Staat van 
verblijf. 

Ook voor de hier oedoelde installaties geldt, dat de Gemeen-
schap als normale gebruiker voor de geleverde diensten betaalt. 

Artikel 21. De definitie van het begrip militaire installatie 
is in het eerste lid van dit artikel gezocht in de eis, dat de in-
stallaties voor uitsluitend gebruik van de strijdkrachten bestemd 
zijn. 

Voor de bevrediging van de behoeften der Gemeenschap aan 
militaire installaties geldt in grote lijnen dezelfde procedure 
als voor de openbare diensten, doch een overwegende positie 
moet hier aan de Gemeenschap worden toegekend, wil deze op 
verantwoorde wijze de haar opgedragen taak kunnen verrichten. 

De/c positie is onderlijnd door de aan het Commissariaat in 
de vijfde alinea verleende bevoegdheid om een beschikking te 
geven. Deze beschikking is, zoals bekend, bindend in al haat 
elementen, terwijl de aanbevelingen die het Commissariaat t.a.v. 
de behoeftebevrediging op het gebied der openbare diensten 
kan geven slechts bindend zijn voor wal het doel betreft, doch 
de vrijheid laten bij de keuze van de geschikte middelen. Deze 
beschikking, waartegen beroep op de Raad van Ministers mo-
gelijk is, mag de Staat van verblijf echter niet dwingen om af te 
wijken van zijn nationale wetgeving en voorschriften, noch van 
zijn internationale verplichtingen. Bovendien moet deze be-
schikking de eisen van de algemene veiligheid in de Staat van 
verblijf eerbiedigen. 

De/e beperkingen zijn nodig, aangezien bij de oprichting 
van militaire installaties afwijkingen van de nationale wetge-
ving en voorschriften ernstige gevaren voor de algemene veilig-
heid kunnen opleveren. Dit geldt in het bijzonder voor ons 
land i.v.m. de moeilijke waterstaatkundige problemen, waarvoor 
men bij de keuze van de plaats van een militaire installatie 
wordt gesteld. Afwijkingen van de nationale wetgeving en voor-
schriften zijn dan ook slechts mogelijk, indien het betreffende 
land daarin toestemt. 

Artikelen 22 en 23. Deze artikelen regelen de inbreng in de 
Gemeenschap van installaties van militaire aard. 

De vraag doet zich voor of de Gemeenschap voor deze mili-
taire installaties dient te betalen of niet. Aangezien bij een 
regeling van betaling voor in te brengen militaire installaties 
de kleine Staten mede hun deel in de verhoogde lasten van het 
gemeenschappelijk budget zouden moeten dragen, waardoor zij 
met een vrij geringe inbreng hunnerzijds in feite de inbreng 
van de grote Staten zouden mede-financieren, is dezerzijds 
krachtig aangedrongen op inbreng om niet van bestaande mili-
taire installaties, welke eigendom zijn van de Staat van verblijf. 
Dit beginsel is aanvaard. 

De Gemeenschap verzorgt het onderhoud van en betaalt de 
eventuele belastingen in verband staande met deze installaties. 

Artikel 23 ziet op het geval, dat een Staat van verblijf een 
militaire installatie, welke hij niet in eigendom heeft, ter be-
schikking van de Gemeenschap stelt. De Gemeenschap ver-
goedt alsdan de aan de vordering verbonden kosten. 

Artikel 24. In beginsel verwerft de Gemeenschap zelve op 
haar kosten de voor het totstandbrengen van een nieuwe mili-
taire installatie noodzakelijke onroerende goederen. Slaagt zij 
hierin niet, dan kan zij de Staat van verblijf om medewerking 
verzoeken. 

Acht de Staat van verblijf het niet gewenst, dat de Gemeen-
schap bepaalde onroerende goederen (terreinen) verwerft, dan 
kan de Staat van verblijf deze zelf op zijn kosten verwerven, 
doch moet deze dan om niet ter beschikking van de Gemeen-
schap stellen. 

Artikel 25. De regeling voor het tot stand brengen van 
nieuwe installaties van militaire aard is zodanig, dat in beginsel 
de Gemeenschap, overeenkomstig de regels, die voor aanschaf* 
fingen gelden, de werkzaamheden uitvoert. Slechts in de tweede 
plaats wordt de mogelijkheid gesteld om de uitvoering bij ovcr-
eenkomst aan de Staat van verblijf op te dragen. 

Hetzelfde geldt voor het onderhoud van deze installaties. 

Artikel 26. Indien de Gemeenschap een militaire installatie 
abandonneert, moet zij de uit militaire noodzaak voorgeschre-
ven veranderingen daarin kunnen aanbrengen. 

Dit artikel regelt voorts de financiële consequenties bij een 
dergelijke abandonnering en verleent de Staat van verblijf een 
recht van verkoop op het te vervreemden goed. 
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Artikel 27. Dit artikel verleent aan de Gemeenschap de 
hoedanigheid van werkgever en de bevoegdheid om collectieve 
arbeidsovereenkomsten te sluiten. 

In het belang van de Staten van verblijf is echter bepaald. 
dat de aanwerving van arbeidskrachten dient te geschieden 
door tussenkomt! van de nationale autoriteiten, die terzake 
van arbeidsbemiddeling bevoegd zijn. 

De laatste alinea van het tweede lid stelt vast, dat de arbeids-
krachtcn niet tot het militaire- of burgerpersoneel der Gemeen-
schap behoren. 

Artikel 28. De bepaling in dit artikel strekt in het bijzonder 
ter tegemoetkoming aan de van Franse zijde geuite wens om de 
Gemeenschap ten aanzien van contingenten van Franse nationa-
litcit op Duits grondgebied dezelfde faciliteiten te doen genie-
ten als de gestationneerde troepen van de andere vroegere be-
zettingsautoriteiten. 

DERDE TITEL 
HANDELSPOLITIEKE EN FISCALE REGIEM 

VAN DE GEMEENSCHAP 

HOOFDSTUK I 

Handelspolitieke en douaneregiem 
Verbruiks- en omzetbelasting 

1. Algemeen 
De vraag of de Europese Defensie Gemeenschap in beginsel 

al dan niet aan de heffing van invoerrechten, omzetbelasting, 
accijnzen en andere verbruiksbelastingen dient te worden on-
derworpen, heeft een onderwerp van diepgaande gedachtenwis-
seling bij de voorbereiding van de onderwerpelijke overeen-
komst uitgemaakt. 

Hoewel niet kan worden ontkend, dat de heffing van deze 
belastingen door de deelnemende Staten de uitgaven van de 
Gemeenschap zou verhogen en daarmede tot een hogere bij-
drage van de deelnemende Staten aan de gemeenschappelijke 
begroting zou leiden, is niettemin met het oog op de aanzienlijke 
bezwaren van belasting-politieke, economische en budgetaire 
aard, welke aan een stelsel van vrijstellingen van die belastingen 
ten voordele van de Gemeenschap zouden zijn verbonden. bes!o-
ten, aan de Gemeenschap in beginsel zodanige vrijstellingen 
niet te verlenen. 

De gestadig voortschrijdende integratie van de West-Euro-
pese Staten op velerlei gebied geeft in toenemende mate aan-
leiding tot de oprichting van internationale en supra-nationale 
organisaties, zoals de Europese Defensie Gemeenschap, welke 
een deel van de taak der overeenkomstige nationale organisaties 
overnemen. Het moge als bekend worden verondersteld, dat 
deze nationale organisaties in het algemeen — althans in West-
Europa — geen bijzondere voorrechten op het gebied der indi-
recte belastingen genieten. 

De overwegingen, welke tot verwerping van een uitzonde-
ringspositie op fiscaal gebied voor deze nationale organisaties 
hebben geleid, verzetten er zich evenzeer tegen, dat aan de 
internationale en supra-nationale organisaties fiscale voordelen 
worden toegekend, welke aan de nationale organisaties worden 
onthouden. In verband met de omstandigheid, dat het aantal 
dezer internationale en supra-nationale organisaties door de 
groeiende internationale samenwerking voortdurend toeneemt, 
zou het verlenen van ingrijpende bijzondere vrijstellingen van 
belastingen aan die organisaties er tenslotte toe leiden, dat het 
gehele belastingstelsel van de verschillende bij die organisaties 
betrokken Staten wordt ondergraven en ontwricht. Deze over-
weging klemt uiteraard te meer, naarmate het optreden van de 
internationale organisatie dieper in het economische leven van 
de betrokken Staten ingrijpt. Zij is dan ook voor de Europese 
Defensie Gemeenschap van zeer bijzondere betekenis geaeht. 

Naast deze overweging, liggende op het terrein van het fis-
caie beleid, hebben ook de ongewenste economische consequen-
ties. welke aan een systeem van vrijstellingen van indirecte be-
lastingen ten gunste van de Gemeenschap verbonden zouden 
zijn, bij het opstellen van de onderwerpelijke Titel een belang-

rijke rol gespeeld. Aangezien invoerrechten, omzetbelasting, 
accijnzen en andere verbruiksbelastingen veelal in niet onbe-
langrijke mate mede bepalend zijn voor de prijs van de goede-
ren, die daaraan onderworpen zijn, zou een vrijstelling van 
deze belastingen leiden tot een afwijkend prijsniveau van goe-
deren, welke voor de Gemeenschap zijn bestemd. Hierdoor 
zou het geenszins denkbeeldige gevaar ontstaan, dat bij het 
overbrengen van goederen uit de sfeer van de Europese Defen-
sie Gemeenschap naar de particuliere verbruikssector aanzien-
lijke complicaties optreden, welke onder meer hierin kunnen 
bestaan, dat het normale prijspeil op ongewenste wijze wordt 
benvloed en de handel in de desbetreffende goederen wordt 
scheefgetrokken. Bovendien zouden zodanige prijsverschillen 
een scherpe controle op de Gemeenschap noodzakelijk maken, 
teneinde te voorkomen, dat de goederen van de gemeenschap-
pelijke strijdmacht op frauduleuze wijze in de civiele sfeer 
worden gebracht. 

Intussen diende bij het opstellen van het fiscale regiem voor 
de Gemeenschap in het oog te worden gehouden, dat de ge-
meenschappelijke SlrijJkrachten herhaaldelijk voor de noodzaak 
zullen komen te staan aan hen toebehorende goederen van de 
ene deelnemende Staat naar de andere over te brengen. Indien 
bij elke grensoverschrijding binnen het gebied van de Gemeen-
schap voor deze goederen opnieuw belasting zou moeten wor-
den voldaan, zou zulks leiden tot dubbele en zelfs meervoudige 
belastingheffing en zou de bewegingsvrijheid van de Gemeen-
schap op niet verantwoorde wijze worden beknot. 

Deze omstandigheid heeft er toe geleid, dat in de onder-
havige overeenkomst een vrijstelling van invoerrecht, omzet-
belasting, accijns en andere verbruiksbelastingen is opgenomen 
voor het verkeer tussen de deelnemende Staten onderling van 
goederen, welke aan de Gemeenschap toebehoren, mits voor 
deze goederen in één van de deelnemende Staten de verschul-
digde belasting is voldaan. Indien deze vrijstelling voor het 
onderlinge verkeer tot schadelijke financiële en economische 
repercussies in één van de deelnemende Staten aanleiding 
mocht geven, kan daarin door de Raad van Ministers worden 
voorzien, zo nodig door het nemen van maatregelen, welke 
een afwijking betekenen van het fiscale regiem, dat voor de 
Gemeenschap is ontworpen. 

2. De Artikelen 

Artikelen 29 en 30. In overeenstemming met het hiervoor 
ontwikkelde uitgangspunt is in artikel 29 van de onderhavige 
overeenkomst bepaald, dat de goederen, welke door de Ge-
meenschap in het gebied van één van de deelnemende Staten 
worden verkregen, evenals de diensten, welke voor haar door 
ondernemers in één van de deelnemende Staten worden ver-
richt, onderworpen zijn aan de belastingen, welke in die Staat 
ter zake toepasselijk zijn. Het overbrengen van aldus door de 
Gemeenschap verkregen goederen van de ene deelnemende 
Staat naar de andere, wordt echter zowel in fiscaal opzicht, 
als met betrekking tot de commerciële in- en uitvoerrestricties, 
in de eerstbedoclde Staat niet als uitvoer, en in de laatstbe-
doelde Staat niet als invoer aangemerkt. Terzake van deze 
overbrenging zullen derhalve in de eerstbedoelde Staat de vrij-
stellingen en teruggaven, welke bij normale uitvoer gebruikelijk 
zijn, niet worden verleerd, terwijl bij binnenkomst in de laatst-
bedoelde Staat geen invoerrechten en andere belastingen ter-
zake van de invoer zullen worden geheven. 

Artikel 31. Bij de redactie van de bepalingen, die betrek-
king hebben op de invoer van goederen door of ten behoeve 
van de Gemeenschap uit derde Staten in het gebied van de 
Gemeenschap, is uitgegaan van het beginsel, dat deze goederen 
onderworpen zijn aan de belastingen, welke bij invoer in één 
der deelnemende Staten worden geheven. Dit beginsel vindt 
zijn uitdrukking in artikel 31 van de Overeenkomst. Indien 
evenwel de bij invoer verschuldigde belastingen in één van de 
deelnemende Staten zijn voldaan, kunnen de desbetreffende 
goederen op de voet van hetgeen in de artikelen 29 en 30 is 
bepaald naar de andere deelnemende Staten worden overge-
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bracht, zonder dat bij binnenkomst in die Staten opnieuw be-
lasting verschuldigd is. Ook voor deze goederen geldt, dat in 
de Staat, waar de bij invoer verschuldigde belasting is voldaan, 
ter zake van die overbrenging geen teruggaat' van belasting 
zal worden verleend. 

Een uitzondering op dit beginsel is in de tweede alinea van 
dit artikel opgenomen voor materieel van zuiver militaire aard, 
dat in een alsnog op te maken lijst nader zal worden omschre-
ven. Aangezien ten aanzien van deze beperkte categorie goe-
deren geen gevaren van diffusie tussen het leger en de parti-
culiere verbruikssector te duchten zijn, ondervond het geen 
onoverkomelijke bezwaren hiervoor een vrijstelling van invoer-
rechten in het leven te roepen. Teneinde evenwel ongelijkheid 
tussen de binnenlandse producenten, die immers tengevolge de 
artikelen 29 en 30 de binnenlandse belastingen ook voor he! 
materieel van zuiver militaire aard verschuldigd zijn, en de 
buitenlandse producenten van dit materieel te vermijden, strekt 
de onderwerpelijke vrijstelling zich niet ui: tot de belastingen, 
welke bij invoer als aequivalent voor de binnenlandse heil in-
gen worden geheven. 

Artikel 33. De aan de Europese Defensie Gemeenschap 
deelnemende Staten hebben vrijwel zonder uitzondering met 
de Verenigde Staten van Amerika verdragen gesloten met be-
trekking tot de wederzijdse hulpverlening inzake verdediging, 
bij welke verdragen een vrijstelling van de bij invoer geheven 
belastingen is verleend voor goederen, die in het kader van de 
buitenlandse militaire hulpverlening om niet worden verstrekt. 
Voor Nederland is een zodanig verdrag op 27 Januari 195Ü te 
Washington ondertekend, welk verdrag is goedgekeurd bij de 
wet van 16 Maart 1950, Staatsblad no. K 84. In overeenstenv 
ming met hetgeen in die verdragen is neergelegd, is in arti-
kel 33, eerste alinea, van de onderwerpelijke overeenkomst be-
paald, dat goederen, welke in het kader van een buitenlandse 
hulpverlening aan de Gemeenschap worden geschonken, zijn 
vrijgesteld van alle belastingen en heffingen, zowel bij binnen-
komst in het gebied van de Gemeenschap, als ook wanneer zij 
nadien binnen dat gebied van de ene Staat naar de andere wor-
den overgebracht. 

Het bepaalde in de tweede alinea van dit artikel heeft be-
trekking op de goederen, welke voor de gemeenschappelijke 
defensie in één van de deelnemende Staten worden aangekocht 
en betaald worden uit de buitenlandse hulp. Evenals door de 
overige West-Europese landen is ook door Nederland met de 
Verenigde Staten van Amerika een overeenkomst gesloten in-
zake ontheffing van belasting met betrekking tot Amerikaanse 
uitgaven in Nederland voor de gemeenschappelijke defensie. 
Voor de tekst van deze overeenkomst moge worden verwezen 
naar het Tractatenblad 1952, no. 83. Ingevolge deze overeen-
komst zijn goederen en diensten, welke in opdracht en voor 
rekening van de Verenigde Staten van Amerika door in Neder-
land gevestigde ondernemers worden geleverd, resp. verricht, 
ten behoeve van het Nederlandse leger, het leger van de Ver-
enigde Staten van Amerika of een ander N.A.V.O.-leger, niet 
onderworpen aan omzetbelasting, terwijl tevens vrijstelling 
wordt verleend van de invoerrechten en de andere belastingen, 
geheven bij de invoer van goederen of onderdelen, welke wor-
den gebruikt voor de vervaardiging van die goederen. Het ligt 
in de verwachting, dat soortgelijke opdrachten voortaan met 
meer rechtstreeks aan de ondernemers in de verschillende aan 
de Europese Defensie Gemeenschap deelnemende Staten zulien 
worden verstrekt, doch door tussenkomst van de Gemeenschap 
zelve. 

Aangezien enerzijds de Gemeenschap in beginsel onderwor-
pen is aan de heffing van invoerrechten, omzetbelasting en 
andere verbruiksbelastingen en anderzijds de wetgeving van 
de Verenigde Staten niet toelaat, dat militaire hulp aan het 
buitenland wordt verstrekt, indien deze hulp ten dele wordt 
aangewend voor de betaling van belastingen in de Staten, 
welke rechtstreeks of zijdelings van die hulp genieten, is het 
noodzakelijk gebleken de mogelijkheid te openen, dat bepa-
lingen als thans voorkomen in de desbetreffende bilaterale 
overeenkomsten tussen de West-Europese landen en de Verenig-
de Sraten in de overeenkomsten, welke de Gemeenschap met 

betrekking tot de buitenlandse hulp zal sluiten, worden opge-
nomen. 

Indien uit de in artikel 33 neergelegde vrijstellingen een on-
evenredige verdeling van de lasten zou voortvloeien, kan de 
Raad van Ministers trachten die ongelijkheid door middel van 
een compensatie op te heffen. 

Artikel 34. Naar reeds hiervoor is uiteengezet, zullen de 
goederen, welke de Gemeenschap in één van de deelnemende 
Staten aankoopt, zonder heffing van belasting in de overige 
deelnemende Staten kunnen worden ingevoerd. Hoewel voor 
deze goederen in de Staat van aankoop steeds de verschuldigde 
binnenlandse belastingen zijn voldaan, kan de hoogte van de 
indirecte belastingen in de verschillende deelnemende Staten 
zodanig verschillen, dat de belastingvrije invoer in de Staat 
met de hoogste indirecte belastingen ernstige economische en 
financiële gevaren oplevert. In het bijzonder zal zich dit kun-
nen voordoen ten aanzien van accijnsgoederen, zulks niet alleen 
omdat de verschillen in de hoogte van de belastingen bij de 
accijnzen veelal het sterkst aan de dag treden, doch ook omdat 
het hier doorgaans goederen betreft, waarvoor de particuliere 
verbruikssector bijzondere belangstelling heeft. In verband hier-
mede is in artikel 34 van de overeenkomst bepaald, dat, indien 
de toepassing van de artikelen 29, 30 en 31 ten aanzien van de 
producten, die in één of meer der deelnemende Staten aan 
hoge belastingen of heffingen onderworpen zijn, aanzienlijke 
economische of finane.é'le moeilijkheden in een deelnemende 
Staat te weeg brengt, de Raad van Ministers de nodige maat-
regelen kan nemen om daarin te voorzien. Hoewel deze maat-
regelen in de eerste plaats dienen te worden gezocht op een 
ander dan op het fiscale terrein (b.v. door het wijzigen van de 
inkooppolitiek van de Gemeenschap), kunnen zij — indien op 
andere wijze ge.-n bevredigende oplossing kan worden verkre-
gen — bestaan in e.-n partiële afwijking van het fiscale regiem, 
dat voor de Europese Defensie Gemeenschap is ontworpen. 

Artikel 35. In overeenstemming met de gedragslijn, welke bij 
de opstelling van het Verdrag nopens de rechtspositie van de 
Strijdkrachten van de N.A.V.O.-landen is gevolgd (Tractaten-
blad 1951, no. 114), bepaalt artikel 35, dat de toepassing van 
de artikelen 29 tot en met 34 niet medebrengt een opheffing 
van de douanecontrole aan de grenzen. Niettemin zullen de 
deelnemende Staten ernaar streven de vereiste formaliteiten zo-
veel mogelijk te vereenvoudigen. 

Artikel 36. Naar uit het bovenstaande blijkt, is één van de 
overwegingen, welke hebben geleid tot het standpunt, dat de 
Gemeenschap in beginsel aan belastingheffing onderworpen 
dient te zijn. gegrond op de vrees dat bij het verlenen van vrij-
stelling de goederen, welke de Gemeenschap zonder belasting 
zou betrekken, op ongeoorloofde wijze in de particuliere ver-
bruikssector zouden verdwijnen. Niettemin zijn ten behoeve van 
de Gemeenschap enkele vrijstellingen van de normale belasting-
heffing in het leven geroepen. Met het oog hierop is in het on-
derwerpelijke artikel bepaald, dat goederen, welke overeen-
komstig de artikelen 29 tot en met 31 zijn ingevoerd, niet door 
de Gemeenschap mogen worden vervreemd dan met machtiging 
van de betrokken Staat en onder de voorwaarden, welke door 
die Staat in overleg met de Gemeenschap zijn vastgesteld. 

Artikel 37. In de practijk zal moeten blijken of het voor de 
Gemeenschap ontworpen liscale regiem leidt tot een billijke ver-
deling van de daaruit voortvloeiende voordelen en lasten. 
Mocht zulks niet het geval zijn, dan biedt dit artikel de moge-
lijkheid om het regiem te wijzigen of aan te vullen met een 
systeem van compensatie van belastingopbrengsten. Een wijzi-
ging zal in ieder geval moeten worden overwogen, indien de 
Raad van Ministers mocht besluiten de methode voor de vast-
stelling van de nationale financiële bijdragen aan de Gemeen-
schap te wijzigen. 

Artikel 38. Het personeel van de Gemeenschap kan geen 
aanspraak maken op bijzondere faciliteiten op het gebied van 
de invoerrechten, omzetbelasting, accijnzen en andere verbruiks-
belastingen. Voor verplaatsingen in dienstverband zal alsnog, 
voor zover nodig, een bijzondere regeling worden uitgewerkt. 



42 
HOOFDSTUK II 

Andere belustingen 
Hoofdstuk II geeft algemene regelen welke bij de belasting-

heffing door de deelnemende Staten zullen gelden. 
Deze regelen betreffen vooreerst de vrijstelling van belas-

tingen voor de Gemeenschap en wel: 
Artikel 39: vrijstelling van belastingen van inkomsten en 

vermogen; 
Artikel 40: vrijstelling van andere belastingen. 
De eerstbcdoelde vrijstelling is niet onbeperkt; voor de be-

lastingen van vermogen zal zij zich niet uitstrekken tot de be-
zittingen die de Gemeenschap niet rechtstreeks voor haar nor-
male werkzaamheid bezigt; voor de belastingen van inkomsten 
bestaat geen aanspraak op vrijstelling voor de inkomsten die 
de Gemeenschap uit zulke bezittingen trekt, noch voor de voor-
delen, die zij geniet uit een onderneming op het gebied van 
nijverheid, handel of landbouw. De gegeven regel is in over-
eenstemming met die, welke in Staten die in enige vorm een 
belasting van vermogen of van inkomsten van andere dan na-
tuurlijke personen kennen, ten aanzien van overheidsbezittingen 
en overheidsbedrijven geldt. 

Artikel 39 bepaalt voorts in letter c, dat geen aanspraak be-
staat op vrijstelling van retributies, welke heffingen, klaarblij-
kelijk abusievelijk, tot de belastingen van inkomsten of ver-
mogen zijn gerekend. 

Het bleek niet we! doenlijk in het Verdrag algemene regelen 
inzake de vrijstelling van andere belastingen (bijv. belasting op 
motorrijtuigen) neer te leggen. Toch leek het niet juist een vrij-
stelling eens voor al uit te sluiten, zodat de mogelijkheid daar-
toe, maar dan door middel van een accoord tussen de Gemeen-
schap en de deelnemende Staten, in artikel 40 werd opengehou-
den. 

Het treffen van voorzieningen met betrekking tot de belas-
tingheffing van functionarissen van de Gemeenschap was in 
zover geboden, dat voorkomen moest worden, dat in voorko-
mend geval deze functionarissen bij verblijf ter zake van de 
uitoefening van hun functie in een andere Staat dan hun woon-
staat in beide Staten zouden worden belast, hetzij uit hoofde 
van het hebben van woonplaats of domicilie, hetzij wegens uit-
oefening van hun functie. 

Om die reden bepaalt artikel 41, eerste lid, eerste alinea, dat 
dienstverrichting in zulk een andere Staat voor de heffing van 
de belastingen van inkomsten of vermogen of van het successie-
recht, geen verandering van woonplaats of domicilie mede-
brengt, terwijl artikel 41, eerste lid, tweede alinea, aan de Staat 
van verblijf verder de bevoegdheid ontzegt belasting van in-
komsten te heffen over de beloning die ter zake van de functie 
wordt genoten. Verder bepaalt artikel 41, lid 2, dat de Staat 
van verblijf evenmin successierecht mag heffen over de roeren-
de zaken die de functionnaris in die Staat mocht bezitten, wor-
dende deze zaken geacht zich te bevinden in de Staat waar 
de functionnairis ingevolge artikel 41, eerste lid, eerste alinea, 
geacht wordt zijn domicilie te hebben. 

Artikel 41, eerste lid, derde alinea, bepaalt enerzijds dat een 
kleine groep van hoge functionnarissen terzake van hun belo-
ning en emolumenten onder de daar gestelde voorwaarden vrij-
stelling van belasting kunnen genieten in hun woonstaat •— en 
door de werking van artikel 41, eerste lid, tweede alinea, ook in 
de verbüjfstaat — doch anderzijds opent het de mogelijkheid 
— zulks ten einde te voorkomen dat deze functionarissen ner-
gens belasting zouden betalen — dat de Gemeenschap zelf be-
lasting heft. 

Zij die in dienst van de Gemeenschap zijn, zullen in het al-
gemeen gesproken, onderworpen blijven aan de belastingen 
naar inkomen en vermogen van hun woonstaat. Aangezien hun 
beloning door de Gemeenschap wordt betaald en het aanbeve-
ling verdient de belasting zoveel mogelijk te innen op het tijd-
stip waarop de belanghebbenden hun inkomsten genieten, zal 
de Gemeenschap ingevolge artikel 42 op daartoe gedaan ver-
zoek van de woonstaat, de belasting voor zover deze verschul-
digd is ter zake van de beloning, bij de bron inhouden. 

HOOFDSTUK III 
Algemene bepalingen 

Van deze artikelen is vooral het laatste van belang, waarin 
wordt voorzien in een reglement tot nadere uitwerking van de 
in deze titel neergelegde algemene beginselen. Dit reglement 
zal de instemming van de Raad van Ministers moeten ont-
vangen, met eenstemmigheid bepaald. Ook de afsluiting van 
afzonderlijke accoorden te dezer zake tussen de Gemeenschap 
en de deelnemende landen zal mogelijk zijn. 

VIERDE TITEL 
SLOTBEPALINGEN 

Deze artikelen kwamen reeds in de algemene inleiding ter 
sprake. 

3. TOELICHTING O ? HET PROTOCOL BETREFFENDE 
DE INTERIM COMMISSIE 

3.1. HET PROTOCOL BETREFFENDE DE INTERIM 
COMMISSIE 

Dit protocol behoeft geen bekrachtiging. 
De bij dit protocol ingestelde Commissie, waarin de dele-

gaties, welke aan de Parijse Conferentie hebben deelgenomen, 
zitting hebben, zal enerzijds de op het Verdrag en de bijbe-
horende Protocollen en Overeenkomsten gebaseerde ontwerpen 
opstellen van teksten, die tezelfder tijd in werking moeten tre-
den als het Verdrag, en anderzijds de weg effenen voor het 
eerste optreden van het Commissariaat. 

De ontworpen teksten behoeven uiteraard de goedkeuring 
der Regeringen en, waar nodig, die der Parlementen, alvorens 
de deelnemende Staten te binden. Het Commissariaat wordt 
voorts de vrijheid van handelen gelaten ten opzichte van dat-
gene, wat door de Interim-Commissie aan voorbereidende 
arbeid voor zijn eerste optreden is verricht. 

4. TOELICHriNG OP ARTIKEL 3 VAN HET ONTWERP 
VAN WET 

4.1. VERDRAG TUSSEN HET VERENIGD KONINKRIJK 
VAN GROOT-BRIT. YNNIË EN NOORD-IERLAND EN 
DE AAN DE EUROPESE DEFENSIE GEMEENSCHAP 
DEELNEMENDE STATEN INZAKE WEDERZIJDSE 
BIJSTAND 

Dit Verdrag werd reeds behandeld bij de toelichting op het 
Verdrag tot oprichting van een Europese Defensie Gemeen-
schap, Eerste Titel, hoofdstuk I, artikel 2. 

Met de daar gestelde opmerkingen moge worden volstaan. 

5. TOELICHTING OP ARTIKEL 4 VAN HET ONTWERP 
VAN WET 

5.1. PROTOCOL BIJ HET NOORD-ATLANTISCHE VER-
DRAG NOPENS DE BIJSTANDSVERPLICHTINGEN 
VAN DE STATEN DIE PARTIJ ZIJN BIJ HET 
NOORD-ATLANTISCHE VERDRAG, TEN OPZICHTE 
VAN DE AAN DE EUROPESE DEFENSIE GEMEEN-
SCHAP DEELNEMENDE STATEN 

Dit Protocol werd reeds behandeld bij de toelichting op het 
Verdrag tot oprichting van een Europese Defensie Gemeen-
schap, Eerste Titel, hoofdstuk I, artikel 2. 

Met de daar gestelde opmerkingen moge worden volstaan. 

6. TOELICHTING OP ARTIKEL 5 VAN HET ONTWERP 
VAN WET 

6.1. ALGEMENE MAATREGELEN VAN BESTUUR TER 
UITVOERING VAN HET VERDRAG EN DE OVE-
RIGE ACTEN 
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De inwerkingtreding van het Verdrag en van de overige 

acten zal op menig punt wijziging in de Nederlandse wetgeving 
ten gevolge hebben. 

Ten dele zal deze wijziging rechtstreeks uit het Verdrag 
voortvloeien, ten dele legt het Verdrag uitdrukkelijk aan de 
nationale autoriteiten de verplichting op bepaalde maatregelen 
van wetgevende aard te nemen, terwijl voor nog een ander ge-
deelte zodanige maatregelen, hoewel niet uitdrukkelijk in het 
Verdrag voorzien, niettemin nodig zullen zijn om aan de ver-
plichtingen, welke het Verdrag oplegt, te kunnen voldoen. 

Voor zover het betreft de aanpassing van bestaande wette-
lijke regelingen aan de toestand, die door het Verdrag ge-
schapen zal worden, dan wel maatregelen, waarvan de aard en 
de noodzakelijkheid geruime tijd tevoren kunnen worden be-
oordeeld, bestaat er geen aanleiding deze door andere dan de 
wettelijk hiervoor aangewezen organen tot stand te doen 
brengen. 

Reeds thans kan echter worden voorzien, dat voor vele van 
de te zijner tijd vereiste wettelijke regelingen de voor het tot 
stand komen van een wet noodzakelijke procedure te tijdrovend 
zal zijn. Wil immers de overgang van de nationale naar de 
supra-nationale strijdkrachten zonder schade voor derzelver 
organisatie en militaire waarde verlopen, dan zal het nodig 
zijn, dat vele der voor die overgang noodzakelijke maatregelen 
op zeer korte termijn worden genomen. Voorts zal de gehele 
procedure van overgang in nauw overleg met .organen van de 
E.D.G. moeten worden uitgevoerd en zal Nederland dienten-
gevolge niet altijd eenzijdig de vereiste maatregelen kunnen 
ontwerpen. Een en ander brengt mede, dat het veelal on-
mogelijk zal zijn, tijdig de nodige wettelijke voorzieningen ter 
goedkeuring aan de Staten-Generaal voor te leggen. 

In verband met een en ander meent de Regering de bevoegd-
heid te moeten vragen om, indien dit om redenen van spoed 
geboden is, bij het vaststellen van algemene maatregelen van 
bestuur, welke voor de uitvoering van het Verdrag noodzakelijk 
zijn, zo nodig af te wijken van de geldende wetten. Zij beoogt 
hiermee geenszins aan de beslissingsbevoegdheid van de wet-
gever afbreuk te doen. Deze algemene maatregelen van bestuur 
zullen immers onverwijld aan de Staten-Generaal dienen te 
worden voorgelegd. Intrekking of verwerping van een in dit 
verband door de Regering gedaan voorstel zal herziening van 
de algemene maatregel ten gevolge hebben. 

Ten einde evenwel een onder omstandigheden onaanvaard-
baar vacuüm bij de uitvoering van bij de wet goedgekeurde 
verdragen te vermijden, is een tijdvak van drie maanden voor-
zien, waarin de algemene maatregel van bestuur in overeen-
stemming met de uitspraak van de Staten-Generaal zal moeten 
worden herzien. 

Uiteraard zal de Regering van de hierbij gevraagde bevoegd-
heid slechts dan gebruik maken, indien dit gebruik door de 
omstandigheden wordt vereist. In alle andere gevallen zal de 
normale procedure worden gevolgd. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. W. BEYEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 

J. LUNS. 

De Minister van Oorlog, 

C. STAF. 

De Minister van Marine, 

C. STAF. 

De Minister van Justitie, 

L. A. DONKER. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

BEEL. 

De Minister van Financiën, 

VAN DE KIEFT. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

J. ALGERA. 

De Minister van Economische Zaken, 

J. ZIJLSTRA. 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

J. G. SUURHOFF. 

De Minister van Overzeese Rijksdelen. 

W. J. A. KERNKAMP. 


